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Zapisnik 9. Občnega zbora Društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

 

9. občni zbor je potekal 17.2.2016 ob 17h v Restavraciji in pizzeriji Hombre, na Gerbičevi 61 v 
Ljubljani. 

 

Na zboru prisotni člani društva: Iztok Bajda, Maja Čonč, Jana Dernič, Anže Erjavec, Helena Gorec, 
Jana Habat, Sandra Jazbinšek in Dušan Maruzzi.  
Svojo odstotnost so predhodno opravičili: Urška Čuk, Nika Jamnik, Ana Koren, Jan Mrak, Špela 
Petkovšek, Miha Pirc, Urša Presetnik, Katja Težak, Barbara Ž. Božič, Sašo Žibert in Tjaša Žižek.  

 

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, letno poročilo 
6. Tekoči projekti, načrti 
7. Razno 

 
 
Ad. 1) Ugotovitev sklepčnosti: 
 
Predsednica društva je  ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih 8 članov društva od 27, 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 Dušan Maruzzi.  Člani društva so soglasno potrdili 
predlagan sestav delovnega predsedstva.  
 

 
SKLEP ŠT. 1: 

prejme se delovno predsedstvo občnega zbora. Za predsedujočega se imenuje Majo Čonč, za 
zapisnikarja Jano Habat in za overitelja zapisnika Dušana Maruzzija.  
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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, blagajničarka Helena Gorec in dodatna člana Nena Miloš in Sandra 
Jazbinšek. Predsednica je predlagala tudi izvolitev nadzornega odbora v naslednji sestavi: Iztok 
Bajda, Petra Mohar in Dušan Maruzzi. 

 

SKLEP ŠT. 3:  

Prisotni člani društva so soglasno izvolili člane upravnega odbora v naslednjem sestavu: predsednica 
upravnega odbora Maja Čonč, tajnica Jana Habat, blagajničarka Helena Gorec in dodatna člana Nena 
Miloš in Sandra Jazbinšek. 

Člani so soglasno izvolili tudi člane nadzornega odbora v naslednjem sestavu: Iztok Bajda, Petra 
Mohar in Dušan Maruzzi. 

 
 

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

 
Predsednica društva je predstavila Poslovno poročilo društva za leto 2015 ki ga je sprejel upravni 
odbor in je bilo potrjeno s strani nadzornega odbora. 
Blagajnik društva Dušan Maruzzi je povzel Letno poročilo 2015 in opredelil porabo finančnih 
sredstev v preteklem letu.  
 
Poslovno poročilo društva za leto 2015 je v prilogi. 
 
Pri tej točki ni bilo sklepov. 
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Ad. 6) Tekoči projekti, načrti: 
 
Predsednica društva je navzočim predstavila tekoče projekte in načrte za prihodnost: 

- na forumu Zverinice se odklenejo nekatere teme, tako da bodo dostopne širšemu krogu 
uporabnikov (tudi neprijavljenim) 

- promovira se prodaja majic, ki so še na zalogi (zaenkrat tisk novih ni v načrtu) 
- društvo se bo odzvalo vabilu društva Animal angels k sodelovanju na dobrodelni prireditvi  
- društvo bo tudi letos sodelovalo na prireditvi Bio-Exo 
- društvo bo organiziralo dva piknika za ljubitelje dihurjev, katere namen bo poleg druženja, 

tudi izobraževanje o dihurjih 
- društvo bo predvidoma v mesecu maju organiziralo druženje v Arboretumu (sprehod z dihurji) 

 
Pri tej točki ni bilo sklepov. 

 
 
Ad. 7) Razno: 
 
Nekateri člani so predlagali naslednje projekte oz. dejavnosti društva: 

- osveščanje o dihurjih v vrtcih in šolah (v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Ljubljana) 
- izdelava novih promocijskih izdelkov društva (jakne in jopice) 
- dogovor s trgovci za uveljavljanje članskih popustov 
- aktivnosti na področju problematike dihurjev v trgovinah 
- priprava prispevka o negativnih vidikih lastništva dihurja 
- izdaja izobraževalne revije o dihurjih (1-2/letno v elektronski obliki) 
- priprava izobraževalnih predavanj o dihurjih 
- priprava smernic odgovorne vzreje dihurjev 

 
Pri tej točki ni bilo sklepov. 

 

Občni zbor je zaključil z delom ob 18.40h.  

Zapisnik sestavila: Jana Habat 

Overitelj zapisnika: Dušan Maruzzi 

 

Maja Čonč, predsednica Društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

 

Trzin, 24.2.2016 
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Poslovno poročilo o poslovanju društva za leto 2015 

 

KRATKA PREDSTAVITEV DELOVANJA DRUŠTVA 
 

Zverinice - Društvo ljubiteljev dihurjev je neprofitna, nevladna, dobrodelna, prostovoljska 
organizacija. Društvo je bilo ustanovljeno je bilo konec leta 2008. Leta 2012 smo na podlagi 
preteklega dela in uresničevanja svojih ciljev pridobili status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju zaščite živali.  
 
Vse delo v društvu je opravljeno prostovoljno, financiramo pa se iz prostovoljnih prispevkov, 
donacij, članarin in iz prihodkov od prodaje izdelkov.  
 
Prizadevamo si za izboljšanje stanja na področju varovanja živali. To skušamo doseči z 
osveščanjem, informiranjem in izobraževanjem širše javnosti o belih dihurjih, da bi s tem 
dolgoročno preprečevali neodgovoren odnos do živali. Nudimo tudi pomoč lastnikom pri 
oskrbi, sodelujemo s strokovnimi javnostmi (predvsem veterinarsko) in hkrati skušamo 
pomagati čim več živalim, ki potrebujejo pomoč.  

 

Predstavitev vodstva in organov društva 

Organi društva so: 

• občni zbor 

• upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik društva, tajnik, blagajnik in dva člana 

• nadzorni odbor, ki šteje tri člane. 

 

KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI V LETU 2015 

• Aktivno smo objavljali informacije na spletni strani, spletnem forumu in FB strani društva, 
ponovno pa smo aktivirali tudi svojo FB skupino. 

• Pripravili smo dva piknika za člane društva in druge ljubitelje dihurjev, žal smo zaradi 
tehničnih zapletov morali odpovedati prireditev Dihučkov dan. 

• Člani društva smo pripravili več informativno-izobraževalnih vsebin za različne spletne 
strani in tiskane medije, s katerimi smo, poleg glavnega namena (izobraževanje bodočih 
lastnikov, sedanjih lastnikov, ...) javnosti predstavili naše društvo.  

• Člani društva so pripravili več izobraževalnih člankov.  

• Člani društva so sodelovali pri pripravi vsebin za študente veterinarske medicine (pri 
predmetu Bolezni in zdravstveno varstvo malih živali) in z različnimi veterinarji doma in v 
tujini pri strokovnih vprašanjih povezanih z zdravstveno oskrbo dihurjev.  

• Kot vabljeni gostje so naši člani sodelovali na prvem Strokovnem posvetu o lastništvu 
eksotičnih živali. 

• Dvakrat smo sodelovali smo na razstavi Bioexo, tako z dihursko igralnico kot s strokovnim 
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predavanjem. 

• Člani društva so s svojimi dihurji sodelovali na razstavi živali v Plezalnem centru Ljubljana.  

• Sodelovali smo na sestanku NVO, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali s 
predstavniki UVHVVR. 

• Z Animateko Slon smo sodelovali pri izvedbi delavnice animacije za otroke. 

• V letu 2015 je društvo pomagalo pri veterinarski oskrbi večih dihurjev. V stalni oskrbi so 
imeli naši člani 5 dihurjev za katere je stroške vet. oskrbe krilo društvo (Chili, Keyla, Kai, 
Filip, Zala), prehodno pa smo pomagali še štirim dihurjem (Otto, Moi, Jimmy, Vega). 

 

KRATEK OPIS GOSPODARSKIH IN DRUGIH VPLIVOV NA DELOVANJE DRUŠTVA 

Sredstva za delovanje društva smo pridobili iz naslova članarin, prostovoljnih prispevkov, 
donacij in lastno pridobitno dejavnostjo.  

 

OCENA DELOVANJA DRUŠTVA  V LETU 2015 

Z delovanjem dela društva in izpeljanimi projekti smo zmerno zadovoljni in delovanje 
ocenjujemo kot delno uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji.  

Zaradi zahtev MOL in UVHVVR žal v prihodnje ne bo več smislno organizirati prireditve kot je 
Dihurčkov dan, saj večina dihurjev v Sloveniji ni mikročipiranih in cepljenih proti steklini. S tem 
bomo žal izgubili eno od odličnih možnosti osveščanja javnosti. Bomo pa v prihodnje 
organizirali srečanja na društvenem nivoju in izobraževalne prireditve brez udeležbe živali.  

 

To poročilo je pripravila Maja Čonč, predsednica društva, dne 14. 2. 2016. 

 

Poslovno poročilo je bilo sprejeto na Občnem zboru društva, dne 17. 2. 2016 in potrjeno s 
strani Nadzornega odbora društva. 

 

 

Maja Čonč,  

predsednica društva 

 

 

 


