
Zapisnik 10. občnega zbora Slovenskega društva ljubiteljev dihurjev - Zverinice

10. občni zbor je potekal  22.2.2017 ob 17h v Restavraciji  in pizzeriji  Hombre, na Gerbičevi  61 v
Ljubljani.

Na zboru prisotni  člani  društva:  Iztok Bajda,  Maja Čonč,  Urša Čuk,  Urša Drugovič,  Anže Erjavec,
Sandra Jazbinšek, Tina Kupec, Dušan Maruzzi, Nena Miloš, Meta Gunde Močnik, Špela Petkovšek,
Miha Pirc, Klavdija Piskule Smolnikar, Marko Tihelj, Barbara Žibert Božič, Sašo Žibert in Tjaša Žižek.

Svojo  odstotnost  so  predhodno  opravičili:  Jana  Habat,  Nika  Jamnik,  Nika  Leben,  Katja  Težak  in
Aleksandra Volkova.

Predsednica društva Maja Čonč je s sklicem predlagala naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovitelja zapisni-
ka

2. Potrditev dnevnega reda
3. Določitev začasnega tajnika
4. Pregled spremembe statuta
5. Pregled delovanja v preteklem letu, letno poročilo
6. Tekoči projekti, načrti
7. Razno

Ad. 1) Ugotovitev sklepčnosti:

Predsednica društva je  ugotovila,  da je na občnem zboru prisotnih 17 članov društva, tako da je
občni zbor sklepčen, s pričetkom ob 17:20 uri.

Ad. 2) Izvolitev delovnega predsedstva:

Predsednica je predlagala izvolitev delovnega predsedstva v naslednjem sestavu: predsedujoči Maja 
Čonč, zapisnikar Tjaša Žižek in overitelj zapisnika Nena Miloš.  Člani društva so soglasno potrdili 
predlagan sestav delovnega predsedstva. 

SKLEP ŠT. 1:

Sprejme  se  delovno  predsedstvo  občnega  zbora.  Za  predsedujočega  se  imenuje  Majo  Čonč,  za
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zapisnikarja Tjašo Žižek in za overitelja zapisnika Neno Miloš. 

Ad. 3) Potrditev dnevnega reda:

Prisotni člani društva so soglasno sprejeli dnevni red občnega zbora.  

SKLEP ŠT. 2: 

Sprejme se dnevni red občnega zbora. 

SKLEP ŠT. 3: 

Na mesto tajnice Jane Habat se zaradi porodniške odsotnosti začasno postavi Tjašo Žižek. 

Ad. 4) Spremembe statuta:

Predsednica  predstavi  spremembe  v  statutu.  Člani  društva  so  soglasno  potrdili  predlagane
spremembe.

SKLEP ŠT. 4 : 

Sprejme se vse spremembe v statutu.

 

Ad. 5) Pregled delovanja v preteklem letu, letno poročilo:

Predsednica društva je predstavila Poslovno poročilo društva za leto 2016, ki ga je sprejel upravni
odbor in je bilo potrjeno s strani nadzornega odbora.
Finančno poročilo za leto 2016 bo blagajnik Dušan Maruzzi povzel naknadno.

Poslovno poročilo društva za leto 2016 je v prilogi.

Pri tej točki ni bilo sklepov.

Ad. 6) Tekoči projekti, načrti:

Predsednica društva je navzočim predstavila tekoče projekte in načrte za prihodnost:
- društvo  bo  organiziralo  dva  piknika  za  člane  društva  in  ljubitelje  dihurjev,  z  namenom

druženja in izobraževanja o dihurjih
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- društvo bo tudi letos sodelovalo na prireditvi Bioexo

- na Facebook strani Zverinska nogavička – licitacije za Društvo Zverinice se bodo štirikrat letno 
organizirale licitacije v namen zbiranja sredstev za izvedbo društvenih projektov in oskrbo 
brezdomnih dihurjev

- društvo bo večkrat letno organiziralo sprehode z dihurji na Rožnik
- tudi letos se bo organiziralo druženje in sprehod z dihurji v Arboretumu
- društvo bo dvakrat letno izdalo izobraževalno  revijo Zverinice (v elektronski obliki)
- društvo  bo  organiziralo  izobraževalne  seminarje,  ki  bodo  za  aktivne  člane  obvezni  (v

določenem številu) in brezplačni, za zunanje udeležence pa bodo plačljivi
- društvo bo pričelo zaračunavati storitve in nasvete, za katere je potreben obisk na domu ali

daljše svetovanje po telefonu ali preko družabnega omrežja Facebook
- spremenilo se bo plačevanje letne članarine, in sicer ne bo se več zaračunavalo od datuma

včlanitve,  temveč  za  tekoče  leto;  pri  tem se  bo upoštevalo,  da  bodo novi  člani,  ki  bodo
članarino poravnali v zadnji četrtini leta, le-to imeli plačano še za naslednje leto

- zaradi lažje in hitrejše komunikacije se bo ustvarila nova zaprta skupina na Facebook-u, ki bo
namenjena le aktivnim članom društva

- ustvaril se bo nov seznam naslovnikov (mailing lista) za mesečne novičke, ipd.
- prizadevali si bomo za obvezno čipiranje dihurjev in vnos v register 
- posodobili bomo zloženke ter ostalo promocijsko in informativno gradivo (pano) 
- nekateri  člani  društva  se  bodo udeležili  dvodnevnega  izobraževanja,  ki  ga  organizira  DZZŽ

Ljubljana
- strokovnega usposabljanja za člane društev, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite

živali, ki ga organizira Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, se bosta letos udeležili Nena
Miloš in Tjaša Žižek

- društvo se je odločilo reševati problematiko brezdomnih dihurjev z morebitno ustanovitvijo
zavetišča  (za  zasnovo  projekta  in  realizacijo  so  se  javili  naslednji  člani:  Maja  Čonč,  Anže
Erjavec, Tina Kupec, Dušan Maruzzi,  Nena Miloš, Meta Gunde Močnik, Miha Pirc,  Klavdija
Piskule Smolnikar, Barbara Žibert Božič in Tjaša Žižek) 

Pri tej točki ni bilo sklepov.

Ad. 7) Razno:

Nekateri člani so predlagali naslednje projekte oz. dejavnosti društva:
- priprava novega promocijskega materiala (pripravili se bodo vsaj trije predlogi tiska za jakne)
- zasnova in izdelava novih nalepk 
- dogovor s trgovci za uveljavljanje članskih popustov
- da se poleg uradne strani in skupine na Facebook-u, ustvari še Instagram račun 
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- organizacija druženja na mednarodni ravni v obliki razstave za dihurje ali skupnega druženja 

Pri tej točki ni bilo sklepov.

Občni zbor je zaključil z delom ob 18.40h. 

Zapisnik sestavila: Tjaša Žižek

Overitelj zapisnika: Nena Miloš 

Maja Čonč, predsednica Slovenskega društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

Ljubljana, 27.02.2017 
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