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Zadeva: Zapisnik seje predsedstva Zveze, z dne 23.12.2018

Predsedstvo Zveze je opravilo svojo redno sejo dne 23.12.2018 s pričetkom ob 10:00 uri na naslovu
predsednika Zveze, Mala Mislinja 6, 2382 Mislinja.
Na sejo so bili poleg članov predsedstva Zveze, vabljeni še predsednik NO g. Humar Franko in stari
predsednik ZS g. Cilenšek Istok.
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pozdrav in pregled navzočnosti
Kratko poročilo o finančnem stanju Zveze
Seznanitev o volitvah v Zboru sodnikov
Dogovor o prinosu ptic na svetovno razstavo, plan potovanja, finančni izračun tega, …
Predlogi o izvedbi naslednje državne razstave
Poročilo o letošnjih tekmovanjih
Razno

K 1. Točki
Sejo je z uvodnim nagovorom odprl predsednik Zveze g. Ramšak Ivan. Sledila je ugotovitev prisotnosti in
sicer se je zaradi službenih obveznosti g. Vasle Jože. Sprejeta sta bila sledeča sklepa:
1. Sklep: Na seji je prisotnih 6 od 7 članov predsedstva, zato se potrdi sklepčnost.
2. Sklep: Za potek seje se potrdi predlagani dnevni red.

K 2. Točki
Blagajnik Zveze g. Lebar Izidor je podal kratko finančno poročilo. Po plačilu prijave ptic za svetovno
prvenstvo v Zwolle-ju na Nizozemskem je stanje na računu Zveze 8.372,03 EUR. Zveza nima odprtih faktur
do dobaviteljev, ima pa zapadle račune do naročnikov in sicer društvi Murska Sobota in Komenda še nista
poravnali računa za 2. Naročilo obročkov za leto 2019 in pa g. Šolar Aleš še ni poravnal obveznosti iz naslova
prijave ptic za svetovno prvenstvo, g. Kogoj pa je nakazilo v višini 244,00 EUR za prijavo ptic opravil dne

22.12.2018 in še ni knjiženo v stanju podanem v finančnem poročilu. Ugotovljeno je tudi, da je društvo
Koroška vplačala 12,00 EUR premalo za svetovno prvenstvo.
Vsem zamudnikom se pošlje sporočilo o zamudi pri plačilu, in naj le to poravnajo še v tekočem letu.
K 3. Točki
V tej točki je stari predsednik Zbora sodnikov Slovenije, g. Cilenšek Istok, povedal da se je na predvečer
ocenjevanja na državnem prvenstvu ptic Zbor sodnikov izvedel volilno skupščino za mandatno obdobje
2019-2023. Za predsednika Zbora sodnikov so se prijavili trije kandidati in sicer Cilenšek Istok, Fornazarič
Zlatko in pa Sajovec Janez. V drugem krogu je bil za predsednika ZS izvoljen g. Fornazarič Zlatko, ki bo vodil
Zbor sodnikov od leta 2019 do 2023.
Zahvalil se je predsedstvu Zveze za posluh do Zbora sodnikov in sodelovanje pri izvajanju nalog ZS, ter izrazil
željo, da bi se dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.
K 4. Točki
Prinesitelja na svetovno prvenstvo g. Cilenšek Dejan in g. Kogoj sta predstavila termin pobiranja ptic dne
4.1.2019, ki je sledeči Trojane – 13:00, počivališče Barje – 14:00, letališče Rakitnik 15:00, Miren 171 – 16:00.
Prinesitelja bosta poleg slovenskih ptic, kot je v zadnjih letih že praksa tudi prinesitelja za hrvaške ptice.
Predviden strošek potovanja (prevozno sredstvo, cestnine, gorivo in morebitni drugi stroški) je 1.000,00
EUR.
V povezavi z prinosom ptic so bili sprejeti sledeči sklepi:
3. sklep: Odobri se predviden terminski plan potovanja.
4. sklep: Za izvedbo prinosa se odobri 1.000,00 EUR avansa prinesiteljema.
5. sklep: Prinesiteljema se za njuno delo odobri vsakemu po 300,00 EUR dnevnic za čas potovanja.
V nadaljevanju je sekretar Zveze tudi predstavil dnevni red kongresa COM, ki bo dne 12.1.2019 v Zwolleju. V
povezavi z COM kongresom so bili sprejeti sledeči sklepi:
6. sklep: Za delegata Zveze se na kongresu COM pooblasti Cilenšek Dejan.
7. sklep: Delegat Zveze glasuje na volitvah za predsednika COM-a za g. Carlosa Ramoa in na volitvah
za podpredsednika pa za g. Slobodana Kuliča.
8. Potrdi se predlagan aneks COM-a

K 5. Točki

Predsednik Zveze pove, da kljub podaljšanem razpisu za organizatorja naslednjega državnega tekmovanja
na le tega ni prijavil nihče. Predlaga, da naslednje državno tekmovanje v letu 2019 organizira Zveza sama.
G Kogoj Matjaž in Cilenšek Istok sta podala možnost, da bi bila organizatorja naslednjega prvenstva ali
društvo Zasavje ali pa društvo Nova Gorica.
Poleg tega je g. Lebar Izidor tudi opozoril na dejstvo, da je naslednje leto volilno leto in da ne bi bilo takšne
korenite spremembe pri organizaciji državnega prvenstva na novo vodstvo, zato je predlagal podaljšanje
roka za prijavo društev za organizacijo le tega do 1.2.2019.
Sprejet je bil sledeči sklep:
9. sklep: Z dopisom predsedstva se društva obvesti o podaljšanju roka za prijavo za organizatorja
državnega tekmovanja do 1.2.2019.
Poleg tega je bil tudi podan predlog o ukinitvi podeljevanja šampionatov na državnem prvenstvu. V razpravi
je bilo ugotovljeno, da je državno tekmovanje višek tekmovanj v Sloveniji in da vsako leto prihaja do
namigovanju o nepravilnostih pri podeljevanju šampionskih nazivov ptic, čeprav uradnih pritožb ni nikoli.
Poleg tega se pojavlja tudi dejstvo, da se v nekaterih skupinah ptice tako razlikujejo med sabo ker vsebujejo
veliko različnih vrst, da je težko določiti katera je boljša. Poleg tega je tu tudi dejstvo, da na državnih
tekmovanjih v drugih državah, naj bo velikih ali majhnih ne podeljujejo šampionov po posameznih vrstah ali
skupinah ptic. Zato je bil sprejet sledeči sklep:
10. sklep: Z naslednjim državnim tekmovanje leta 2019 se ukine določanje šampionov po skupinah.
K 6. Točki
Predsednik Zveze je povedal, da je v letu 2018 sofinancirala prinos ptic na 3 mednarodna tekmovanja in
sicer v Caorle (96 ptic), Udine(114 ptic) in pa Middle Europe v Rijeki (163 ptic). Na državnem prvenstvu je
bilo v letu 2018 prisotnih samo 860 ptic. Tako je prišlo do upada ptic in gojiteljev, ki so sodelovali na
državnem tekmovanju glede na prejšnja leta je bilo cca. 200 ptic manj in pa 25 gojiteljev manj. V razgovorih
z nekaterimi gojitelji, zakaj niso prijavili svojih ptic na državno tekmovanje je dobil odgovor, da je bilo v
tekmovalni sezoni že dovolj tekmovanj in da nimajo več dovolj pripravljenih ptic. Kar ga je privedlo do
razmišljanja, da pa podpora Zveze za sodelovanje na več mednarodnih tekmovanjih ni izkazala kot dobra
naložba in bo potrebno v prihodnje razmisliti o tem, za koliko mednarodnih tekmovanj bo še izvajala
podporo.
K 7. Točki
Točko je odprl g. Kogoj Matjaž z vprašanjem o tem ali je društvo Murska Sobota imelo pravico sodelovanja
na državnem tekmovanju ptic v Mislinji, glede na izvajanje njihovega predsednika na skupščini Zveze o
sodelovanju g. Furlana na lanskem tekmovanju.
G. Cilenšek je podal odgovor, da je društvo Murska Sobota prijavila društveno tekmovanje, sicer brez
določenega datuma in pa z zaprosilom, da ocenjevanje opravita sodnika, ki sta člana tega društva in sicer g.

Gjergek in pa g. Paldauf, kot je to pri njih že dolgoletna praksa, da pa poročila o izvedenem tekmovanju, ni
prejel.
V povezavi s tem je bil sprejet naslednji sklep:
11. sklep: Predsedstvo Zveze zahteva od ZS, da pri delegiranju sodnikov za društvena tekmovanja,
ne sme delegirati sodnika, ki je član tega društva.
Kot drugi se je prijavil g. Lebar Izidor in sicer z dvema vprašanji
- opaža slovnične napake pri objavah dokumentov na spletni strani, zadnja je namesto voščilo predsednika
je zapisano voščilo predesednika, pred objavo je potrebno to pregledati!!!
- pri pisanju okrožnic naj se namesto okrožnica sekretarja, piše okrožnica predsedstva Zveze, in pa naj bosta
na okrožnicah navedena oba člana in sicer zapisal sekretar in pa tudi predsednik Zveze

S tem je bila seja zaključena ob 13:00 uri.

Sekretar Zveze:
Dejan Cilenšek

