
 
 

 

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA ZVEZE 

 

Dne 3.9..2016 je v Lovski koči Gradišče, Troblje 31a, Slovenj Gradec potekala redna seja 
predsedstva Zveze s pričetkom ob 11:00 uri. Na sejo so bili poleg članov predsedstva vabljeni še g. 
Karel Gjergek – predsednik ZS, Humar Franko – predsednik NO in Terpin Zdravko – predsednik DK. 
Na seji je bil prisoten tudi g. Cilenšek Istok – novoizvoljeni predsednik ZS in predstavnik društva 
organizatorje državnega prvenstva. 
 
Odsotni: Vasle Jože 
 
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red: 

1. Pozdrav in pregled navzočnosti. 

2. Pregled  sklepov  skupščine zveze 

3. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju v letošnjem letu 

4. Poročilo  predsednika Zbora sodnikov 

5. Priprave na jesenska tekmovanja ( potrditev tekmovalnih skupin, določitev in potrditev taks 

sodnikov, določitev in potrditev  višine startnine za ptice na državni razstavi. 

6. Sofinanciranje  OMJ seminarja v Italiji,  Predvideni 4 udeleženci. 

7. Opravljanje OMJ izpitov  na državni razstavi  prijavljenih 5 kandidatov. 

8. Poročilo organizatorja 25 Državne razstave ptic  v Zagorju ob Savi    

9. Razno 

 
K 1. Točki 
 
Sejo predsedstva je z uvodnim pozdravom odprl predsednik Zveze g. Ramšak Ivan.  
Sledila je ugotovitev sklepčnosti. Na seji je bilo od 7 članov predsedstva prisotnih 6 članov, zato je 
le ta sklepčna. 
 
1.sklep: Na seji je prisotnih 6 članov od 7 predsedstva, zato je le ta sklepčna. 
 
K 2. Točki 
 
Prisotni so pregledali sklepe Skupščine Zveze in ugotovljeno je bilo, da so bili vsi sklepi le te 
izpeljani. Izvedeno je bilo prvo naročilo obročkov – predvidena dobav v društva do 18.9.2016, 
kupljeni so bili transtportni kovčki, ZS se bo udeležil OMJ seminarja. 
 
 
 
 



K 3. Točki 
 
Blagajnik je podal poročilo od Skupščine pa do seje predsedstva.  
Pove, da je bilo v tem obdobju 9.310,63 Eur prihodkov in sicer članarina Zveze, plačilo obročkov, 
nakazilo podjetja Vitan trade. 
Poleg tega je imela Zvezea v tem obdobju 2.895,00 Eur odhodkov in sicer stroški izvedbe 
Skupščine, plačilo članarine OMJ in COM, 30% avans za seminar OMJ v Cerviji, strošek izdelave 
plaket podeljenih na Skupščini Zveze, plačilo gostovanja in vzdrževanja spletne strani in plačilo 
nakupa transportnih kletk. 
Stanje na TRR Zveze je bilo na dan 2.9.2016 - 13.897,00 Eur, kar je primerljivo z stanjem pred 
približno enim letom. 
 
K 4. Točki 
 
Točko je z zahvalo dosedanjemu predsednik ZS g. Gjereku in čestitki ob izvolitvi novega 
predsednika ZS g. Cilenšek Istoka odprl predsednik Zveze g. Ramšak. Nato je najprej predal besedo 
g. Gjereku. 
 
Le ta je povedal, da so bila v letu 2015 opravljena vsa ocenjevanja na katera so bili člani ZS vabljeni 
in sicer domača tekmovanja, ter tekmovanja v Italiji in na Hrvaškem. Na ocenjevanja ni bilo 
posebnih pritožb, razen na ocenjevanje v Zagorju, kjer je bilo kar nekaj pritožb na ocenjevanje 
gostujočega sodnika za skupino I. 
Poleg tega je ZS prijavil na seminar OMJ v Cerviji v Italiji 4 osebe in opravil kar je bilo v njegovi moči 
za izvedbo opravljanja mednarodnih izpitov v Sloveniji. 
 
Nato je besedo dobil tudi g. Cilenšek Istok, ki je povedal, da je bilo na skupščini Zbora sodn ikov, ki 
se je izvedla pred sejo predsedstva izvvoljeno novo vodstvo ZS in sicer je novi predsednik g. 
Cilenšek Istok, nov tajnik ZS pa g. Fornazarič Zlatko. 
Pove tudi da se bodo kljub sprva 4 prijavljenim članom ZS seminarja OMJ, le tega udeležili trije in 
sicer Trafela Ivan – skupina D, Perič Matjaž – skupina G in H ter Cilenšek Dejan – skupine I-N. 
Sodelujoči na seminarju bodo morali podati poročilo o sprejetih spremembah in ostalih novostih, 
ki bodo obravnavane na seminarju. Nato bo ZS v oktobru organiziral seminar za sodnike in 
zainteresirane gojitelje, na katerem bodo predstavljene novosti. 
Kot je povedal g. Gjerek je bilo narejeno vse kar je bilo mogoče za izvedbo mednarodnih izpitov v 
Slovenije na mednarodni razstavi v Novi Gorici ali na državnem prvenstvu, vendar je COM kljub 
prdhodnim obljubam sprejel da se bodo v tekočem letu le to izvedlo na mednarodni razstavi v 
Reggio Emiliji in pa na svetovnem prvenstvu v Španij, v naslednjih letih pa bo mednarodni izpit 
možno opraviti samo še na svetovnem prvenstvu. Od prijavljenih kandidatov bosta v Reggio Emiliji 
opravljala mednarodna izpita Cilenšek Dejan in Perič Matjaž – ostali kandidati pa ne bodo pristopili 
k opravljanju izpita. 
Pove tudi, da bo ZS pripravil okvirni proračun za izvedbo svojega dela – za kar se bodo tudi 
potrudili pridobiti donatorska sredstva, ki pa bodo nakazana na TRR Zveze, saj ZS nima svojega 
računa.  
 
K 5. Točki 
 

- Tekmovalne skupine za leto 2016 
 



ZS je na svoji seji sprejel tekmovalne skupine za leto 2016 – le te so približek tekmovalnim 
skupinam COM-a za leto 2016 z nekaj prilagoditvami.  G. Ramšak je dal le to na glasovanje.  
 
1. Sklep: Sprejmejo se Tekmovalne skupine za leto 2016, ki jih je na svoji seji sprejel ZS. 

Le te so obvezne za tekmovanja, ki potekajo pod okriljem Zveze – državno prvenstvo 
in mrebitna druga tekmovanja, ki jih financira Zveze, niso pa obvezne za ostala 
tekmovanja. Tekmovalne skupine bodo objavljene na spletni strani Zveze in poslane v 
društva skupaj z zapisnikom seje predsedstva. 

 

- Stroškovnik ZS in Zveze 
 
ZS je na svoji seji sprejel predlog stroškovnika za leto 2016 in ga dal v potrditev Zvezi. 
Predlog je sledeč: Taksa – 45,00 EUR, kilometrina – 0,18 EUR/km za vsakega sodnika, in je 
enak lanskemu. G. Ramšak je dal predlagan predlog na glasovanje in soglasno je bil sprejet 
naslednji sklep: 
 
2. Sklep: Predsedstvo sprejme predlagan stroškovnik. Sprejeta kilometrina velja tudi za 

preostale aktivnosti Zveze. 
 

- Razpis jesenskih tekmovanj 
 
ZS bo do 10.9.2016 v društva poslal obrazce za prijavo tekmovanj. Društva morajo na le ta 
odgovoriti najkasneje do 10.10.2016, nato bo vodstvo ZS opravilo delegiranje sodnikov 
glede na prijavljena tekmovanja in le to poslalo na naslove društev. Novost v letošnjem letu 
je ta, da morajo društva navesti osebo zadolženo za kontakt z njim dodeljenim sodnikom 
zaradi lažje komunikacije. Ostale zadeve bo ZS poslal v društva skupaj z razpisom. 
 

- Potrditev kotizacije za ptico in ceno kataloga 
 
Ker je Zveza soorganizator državnega prvenstva, je društvo organizator le tej predlagal 
kotizacijo za prijavljene ptice na državnem prvenstvu v višini 4,00 EUR in pa ceno 
obveznega kataloga 5,00 EUR. Predsedstvo je soglasno sprejelo sklep: 
 
3. Sklep: Predsedstvo potrdi višino kotizacije po ptici po 4,00 EUR in pa ceno obveznega 

kataloga v višini 5,00 za državno prvenstvo 
  

- Sofinanciranje državnega prvenstva 
 
Glede na sprejete sklepe je predsedstvo sprejelo sklep: 
 
4. Sklep: Društvu Zasavje se kot organizatorju 25. Državnega prvenstva nakaže sredstva 

v višini 3.000,00 EUR, kot je bilo sprejetu v finančnem načrtu na njihov TRR. 

 
G. Humar predlaga, da se razmisli o pripravi pogodbe med društvom organizatorjem in 
Zvezo, ki bi preprečila morebitne spore ob eventuelni neizvedbi prvenstva in s tem 
vračilom kotizacije namenjene za izvedbo le tega. 
 



- Mednarodna tekmovanja podprta z strani Zveze 
 
Kot vsako leto bo tudi v tem tekmovalnem letu podprla skupno prijavo in  prinos ptic na 
mednarodno razstavo ptic v Udinah in pa na svetovno prvenstvo v Almeriji v Španiji v 
januarju 2017. Za izvedbo sta kot prinesitelja zadolžena g. Kogoj Matjaž in g. Cilenšek 
Dejan. 
 

- Glede na Pravilnik o tekmovanjih v Zvezi, bo mednarodna razstava ptic v Novi Gorici veljala 
kot kvalifikacijska tekma za državno prvenstvo za vse, ki ne bodo opravili drugih 
predhodnih tekmovanj. 

 
K 6. Točki 
 
Kot je bilo že prej omenjeno se bodo seminarja OMJ v Cerviji udeležili trije člani našega ZS. Kot je 
bilo potrjeno na Skupščini bo Zveza delno financirala udeležbo na samem seminarju. In sicer bo 
pokrila stroške bivanja udeležencev, potne stroške pa bodo pokrili udeleženci sami. Sprejet je bil 
sledeči sklep: 
 

5. Sklep: Odobri se plačilo stroškov bivanja 3 članom ZS na seminarju OMJ-a v Cerviji – 
Italija v višini 463,00 EUR. 

 
K 7. Točki 
 
Kot je bilo že prej povedano v točki poročila ZS, so se napori za izvedbo mednarodnih izpitov v 
Sloveniji, žal kljub obljubam odgovornih oseb v OMJ-u in COM-u izjalovili. Tako sta se za 
opravljenje mednarodnega izpita od prej 5 kandidatov v Reggio Emiliji odločila le dva in sicer Perič 
Matjaž in Cilenšek Dejan. ZS je zaprosil za pomoč pri izvedbi le tega Zvezo. Po kratki razspravi je bil 
sprejet sklep: 
 

6. Sklep: Za izvedbo opravljanja mednarodnih izpitov kandidatov bo Zveza namenila 
250,00 EUR, za pokritje potnih stroškov. Ostale stroške pa nosita kandidata sama. 

 
K 8. Točki 
 
Predsednik Zveze je predal besedo predstavniku društva Zasavje g. Cilenšek Istoku. 
 
Le ta je povedal, da  priprave na izvedbo potekajo normalno. Zagotovljen je prostor za izvedbo, 
tudi za skupini kanarčkov pevcev v primeru da se bodo ti odločili sodelovati natekmovanju. Razpis 
bodo v društva poslali najkasneje do konca septembra 2016. Kot je bilo že prej zagotovljeno bodo 
razpisane vse skupine. 
 
K 9. Točki 
 
Predsednik društva Nova Gorica in član predsedstva g. Kogoj je povedal, da potekajo zadnji 
dogovori za izvedbo mednarodne razstave podprte z strani COM-a v Novi Gorici v letu 2017. Ker pa 
mora za priznanje z strani COM-a pridobiti organizator tudi soglasje nacionalne Zveze vključene v 



COM do 1.12.2016, le ta vpraša če bo Zveza potrdila organizacijo v primeru uspešno zaključenih 
pogovorov, ki potekajo. 
Predsedstvo je v razpravi ugotovilo, da ne vidi zadržka za potrditev takšnega dogodka. 
 
S tem je bila seja končana ob 12:00 uri. 
 
Zagorje, 12.9.2016        

 

Zapisal sekretar Zveze:       Predsednik Zveze: 

Dejan Cilenšek         Ivan Ramšak 


