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Zapisnik 4. Občnega zbora Društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

 

4. občni zbor je potekal 14.7.2011 ob 19.30h v Restavraciji in pizzeriji Hombre, na Gerbičevi 
61 v Ljubljani. 

 

Na zboru prisotni člani društva: Iztok Bajda, Maja Čonč, Jana Habat, Pšenica Kovačič,  
Maja Landeker in Dušan Maruzzi. 

Svojo odsotnost so predhodno opravičili: Petra Mohar, Katarina Črnigoj Kristan in Janez 
Arh. 

 

Predsednica društva Maja Čonč je s sklicem predlagala naslednji dnevni red:  
 
1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovitelja zapisnika 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Izvolitev članov v upravni in nadzorni odbor 
5. Pregled delovanja v preteklem letu 
6. Tekoči projekti, načrti 
7. Razno 

 
 
Ad. 1) Ugotovitev sklepčnosti: 
 
Predsednica društva je  ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih 6 članov društva od 22, 
tako da občni zbor ni sklepčen. Začetek občnega zbora se je tako premaknil za pol ure. 
 
 
Ad. 2) Izvolitev delovnega predsedstva: 
 
Predsednica je predlagala izvolitev delovnega predsedstva v naslednjem sestavu: 
predsedujoči Maja Čonč, zapisnikar Jana Habat in overitelj zapisnika Iztok Bajda.  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 
zapisnikarja Jano Habat in za overitelja zapisnika Iztoka Bajdo.  
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Ad. 3) Potrditev dnevnega reda: 

Prisotni člani društva so soglasno sprejeli dnevni red občnega zbora.   
 
 

SKLEP ŠT. 2:  

Sprejme se dnevni red občnega zbora.  

 

Ad. 4) Izvolitev članov v upravni in nadzorni odbor: 

Predsednica je predlaga izvolitev upravnega odbora v sestavi, predsednica upravnega odbora 
Maja Čonč, tajnica Jana Habat, blagajnik Dušan Maruzzi in dodatna člana Pšenica Kovačič 
in Iztok Bajda. Predsednica je predlagala tudi izvolitev nadzornega odbora v naslednji 
sestavi: Petra Mohar, Jana Dernič in Maja Landeker.  

 

SKLEP ŠT. 3:  

Prisotni člani društva so soglasno izvolili člane upravnega odbora v naslednjem sestavu: 
predsednica Maja Čonč, tajnica Jana Habat, blagajnik Dušan Maruzzi in dodatna člana 
Pšenica Kovačič ter Iztok Bajda. Člani so soglasno izvolili tudi člane nadzornega odbora v 
naslednjem sestavu: Petra Mohar, Jana Dernič in Maja Landeker.  

 

Ad. 5) Pregled delovanja v preteklem letu: 

Predsednica je na kratko povzela delovanje društva v preteklem letu in prevem obdobju 
letošnjega leta. Izpostavila je projekte, ki jih je društvo izvedlo in sicer izdelavo društvenih 
izdelkov (majice, koledar, obeski, nalepke in priponke), postavitev spletne strani društva, 
predstavitev društva v socialnem omrežju Facebook, ter sodelovanje društva na prireditvah 
(BioExo, SloExo, Ti si moj smrček) in pojavljanje v medijih (televizijske oddaje, časopisni 
prispevki).  

Predsednica je povzela tudi delovanje na področju posredovanja pri oddaji zavrženih dihurjev 
in izpostavila uspešno sodelovanje z večino slovenskih zavetišč za zapuščene živali,  drugimi 
društvi, ki delujejo na področju zaščite živali, predvsem z Društvom za zaščito živali Ljubljana 
in hrvaškim Društvom ljubiteljev dihurjev - Tvorum.  
 
Iskanje novih domov za zavržene dihurje je ena najpomembnejših aktivnosti društva. Tako je 
društvo posredovalo pri posvojitvah kar 10 dihurjev, trenutno pa imajo člani društva v začasni 
oskrbi 4 dihurje. Društvo je v lanskem letu pomagalo tudi pri iskanju lastnikov dihurjev, ki so 
bili sprejeti v Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana in Zavetišče Horjul in z našo pomočjo so 
bili trije dihurji vrnjeni lastnikom. 
 
Pomembno vlogo igra društvo tudi pri izobraževanju veterinarjev in študentov veterinarske 
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medicine glede zdravstvenih značilnosti belih dihrujev.  
V preteklem letu je bilo pripravljenih nekaj strokovnih predavanj za veterinarje (predavanja 
permanentnega izobraževanja za veterinarje, predavanja v organizaciji Veterinarske zbornice, 
predavanja v organizaciji društva veterinarjev praktikov) o belih dihurjih avtorjev doc. dr. 
Jožka Račnika, Maje Čonč in drugih sodelavcev v Ambulanti za ptice, male sesalce in plazilce z 
VF. Na simpoziju Slovenskega združenja veterinarjev za male živali v Bernardinu, v začetku 
letošnjega leta, je bil predavanje avtorice Maje Čonč. 
 
Pri tej točki ni bilo sklepov.  
 
 
Ad. 6) Tekoči projekti, načrti: 
 
V pripravi je že tisk novih društvenih majic, ki so se do sedaj vedno izkazale kot zelo uspešen 
projekt in so med zainteresirano javnostjo zelo dobro sprejete.  
Koledar je sicer dobro sprejet, vendar so zaradi majhne naklade stroški tiska izjemno visoki 
in za letošnje leto bi bilo potrebno pridobiti sponzorja za tisk. 
Tudi v letošnjem letu je društvo sodelovalo na nekaterih prireditvah (Ti si moj Smrček, 
BioExo), na nekaterih pa še bo (BioExo, Razstava v organizaciji DZZŽ Ljubljana). 
Društvo bo tudi nadaljevalo z aktivnim dodajanjem vsebin na spletno stran in FB portalu 
društva. 
 
Pri tej točki ni bilo sklepov. 
 
 
Ad. 7) Razno: 
 

S strani predsednice je bilo poudarjeno, da si želi nekaj iniciativnosti ostalih članov, tako pri 
predlogih o aktivnosti društva, kot tudi pri izvedbi projektov, ki se jih društvo loteva. 

 

Občni zbor je zaključil z delom ob 21.30 uri.  

 

Zapisnik sestavila: Jana Habat 

Overitelj zapisnika: Iztok Bajda 

 

Maja Čonč, predsednica društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

 

Trzin, 20.7.2011 


