
 
 

1 
 

 

  

 

 

Zadeva: Zapisnik seje predsedstva Zveze, z dne 13.3.2021 

Prisotni člani predsedstva: Ramšak Ivan, Kastelic Marjan, Remic Franci, Cilenšek Dejan, Humar Franko, 

Lebar Izidor, Gjergjek Karel 

Prisotni vabljeni: Fornazarič Zlatko – predsednik Zbora sodnikov in Šolar Aleš – član Nadzornega odbora po 

pooblastilu predsednika 

Seja je potekala dne 13.3.2021 s pričetkom ob 10:00 uri v Mali Mislinji 6, 2382 Mislinja po sledečem 

dnevnem redu: 

1. Pozdrav in pregled navzočnosti 

2. Pregled sklepov prejšnje seje 

3. Finančno poročilo blagajnika – g. Remic 

4. Poročilo predsednika ZS in plan dela za leto 2021 

5. Priprava delovno finančnega plana za leto 2021 

6. Priprava na 45. Skupščino Zveze 

7. Razno ( izbor organizatorja 30. državnega tekmovanja ptic 2021, podeljevanje odličij na skupščini, 

pobude članov predsedstva) 

K 1 točki 

Predsednik je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da so prisotni vsi člani predsedstva. 

1. Sklep: Na seji je prisotnih vseh 7 članov predsedstva zato je le ta sklepčna 

K 2 točki 

Prisotni so pregledali sklepe prejšnje seje. Zaradi razmer v povezavi z Covid 19 boleznijo je bilo ugotovljeno, 

da so bile izvedene vse naloge, ki jih je pač bilo mogoče izvesti. Izvedlo se je drugo in tretje naročilo 

obročkov, izvedel se je razpis za organizatorja državnega tekmovanja v letu 2021, izvedel se je razpis za 

tekmovanja v letu 2020, žal pa so vsa razen enega odpadla zaradi situacije z Covid 19 boleznijo. 

K 3 točki 

Blagajnik Zveze je podal finančno poročilo v letu 2020, v katerem je povedal, da je bil glavni vir prihodkov 

pobrana članarina (1.200,00 EUR društva in 5.742,00 EUR posamezniki), na odhodkovni strani pa so bili 

stroški izvedb sej predsedstva, stroški izvedbe prinosa ptic na svetovno prvenstvo ptic na Portugalskem, 
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izvedba redne letne skupščine Zveze in pa ostali stroški (banka, pošta …). Zveza je na dan 31.12.2020 na TRR 

izkazovala stanje 10.063,00 EUR. 

V letu 2021 pa je bilo prihodkov 3.141,00 EUR – 2 naročilo obročkov 2021 in odhodkov 1.428,00 EUR – 

plačilo obročkov iz drugega naročila. Tako je stanje na računu Zveze na dan 10.3.2021 – 11.701,00 EUR 

Predsednik Zveze g. Ramšak je vprašal predstavnika Nadzornega odbora na seji g. Šolar Aleš, če ima 

nadzorni odbor kakšne pripombe na pripravo bilance za leto 2020, ki jim je bila poslana v pregled. Le ta 

pove, da nadzorni odbor nima nikakršnih pripomb. 

2. Sklep: Podano finančno poročilo za leto 2020 se odda kot bilanca stanja Zveze za leto 2020. 

(sprejeto soglasno) 

K 4 točki 

Predsednik Zbora sodnikov g. Fornazarič je podal poročilo Zbora za leto 2020. Zaradi situacije z Covid 19 

boleznijo, je bilo opravljeno samo društveno tekmovanje v Grosupljem. Vsa ostala prijavljena tekmovanja 

tako na področju Slovenije kot tudi na mednarodnem področju so bila odpovedana zaradi zaprtja. 

V letu 2021 se predvideva, da bi se udeležili strokovnega seminarja COM in izvedba seje oziroma seminarja 

Zbora sodnikov, na katerem bi pregledali novosti. 

3. Sklep: Predsedstvo sprejme podano poročilo in delovni plan Zbora sodnikov za leto 2021. (sprejeto 

soglasno) 

K 5 točki 

Predsednik Zveze je podal predlog delovnega plana za leto 2021, v katerem so naslednje točke 

- 3 seje predsedstva 

- Nakup dodatnih stojal za kletke, ki bodo izdelana v letu 2021 

- Tekmovanja – društvena tekmovanja, vsaj eno odprto tekmovanje, državno tekmovanje, 

sodelovanje na 2 mednarodnih tekmovanjih in pa sodelovanje na svetovnem prvenstvu 

- nadaljnje sodelovanje z hrvaško zvezo glede prinosa ptic na svetovno prvenstvo 

- naročila obročkov v 3 naročilih kot v zadnjih letih, 1 konec začetek julija, 2 začetek decembra in pa 

tretje v začetku marca prihodnje leto. Minimalno naročilo prve dimenzije je 25 kos, ostalih pa po 5 

kosov. 

- pridobivanje članarine na enak način kot je že ustaljeno, in sicer 50 EUR po društvu in 0,40 EUR po 

naročenem obročku. 

V razpravi sta bila podana dva drugačna načina pridobivanja članarine za leto 2021 – kot posledica Covid 19 

razmer in sicer: 

- društvom se za leto 2021 opraviči plačilo 50,00 EUR, ostane pa 0,40 EUR po naročenem obročku 

- posameznikom se za leto 2021 zniža cena na 0,20 EUR po obročku in ostane članarina po društvu 

50,00 EUR 

Finančni del pa je predstavil blagajnik g. Remic Franci. Predvideva se prihodke v višini 13.400,00 EUR 

(članarina, donacije…) in prav tako glede na podan delovni plan tudi odhodke v višini 13.400,00 EUR. 
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4. Sklep: Predlog financiranja ostane enak in sicer 50,00 EUR po društvu in 0,40 EUR po obročku. 

(sprejeto z 5 od 7 glasov) 

5. Sklep: Delovno plan se sprejme v podani obliki. (sprejeto soglasno) 

6. Sklep: Finančni plan se sprejme v predlagani obliki. (sprejeto soglasno) 

K 6 točki 

Predsednik pove, da planira izvedbo redne letne skupščine v začetku maja 2021, kot je to vsako leto. V 

primeru, da zaradi Covid 19 bolezni v tem času ne bo mogoče izvesti fizične Skupščine Zveze, pa bo 

predsedstvo izvedlo dopisno skupščino z točno določenimi roki pred 30.6.2021, ker mora skupščina potrditi 

financiranje Zveze za leto 2021 in ceno obročka za leto 2022 pred prvim naročilom. Društva bodo 

pravočasno prejela vse materiale, ki so potrebni za izvedbo skupščine, tako v primeru izvedbe fizične kot 

tudi dopisne skupščine. 

7. Sklep: Skupščina bo izvedena v začetku maja 2021 oziroma takoj, ko bo to mogoče a pred 

30.6.2021.(sprejeto soglasno) 

8. Sklep: V primeru, da zaradi razmer v povezavi z Covid 19 boleznijo, ne bo v tem terminu možno 

izvesti fizične skupščine se bo le ta izvedla na drug način – dopisno z točno določenimi časovnimi 

okvirji. (sprejeto soglasno) 

K 7 točki 

- Predsednik pove, da je na razpis za organizatorja državnega tekmovanja v letu 2021 prispela ena 

prijava in sicer prijava društva Grosuplje 

 

9. Sklep: Predsedstvo sprejme prijavo društva Grosuplje za izvedbo državnega tekmovanja v letu 2021 

(sprejeto soglasno) 

 

- Zaradi specifične situacije in odpovedi skoraj vseh aktivnosti v Zvezi v skoraj polovici leta 2020, 

poda predsednik Zveze predlog, da se ne razpiše podeljevanja priznanj za leto 2020 na skupščini 

Zveze v letu 2021 

 

10. Sklep: Za leto 2020 se ne razpiše podelitev priznanj Zveze. (sprejeto soglasno) 

 

- Potrebno je pregledati in predlagati morebitne spremembe pravilnikov v Zvezi ( pravila Zveze, 

pravilnik o podeljevanju odličij, pravilnik o tekmovanjih) in le te uskladiti z veljavno zakonodajo, če 

je to potrebno. Člani predsedstva bodo opravili pregled in pripravili morebitne spremembe, ter jih 

poslali v pregled članicam, tako da bi bile le te lahko potrjene na skupščini v letu 2022. 

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

         Sekretar Zveze: 

       Dejan Cilenšek 


