
Poslovno poročilo o poslovanju društva za leto 2016

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 osvešča-
njem, informiranjem in izobraževanjem širše javnosti o belih dihurjih, da bi s tem dolgoročno pre-
prečevali neodgovoren odnos do živali. Nudimo tudi pomoč lastnikom pri oskrbi, sodelujemo s stro-
kovnimi javnostmi (predvsem veterinarsko) in hkrati skušamo pomagati čim več živalim, ki potrebu-
jejo 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 2016
 Aktivno smo objavljali informacije na spletni strani, FB strani društva in FB skupini, ki jo urejamo

člani društva.
 Člani društva za različne medije pripravili več informativno-izobraževalnih vsebin  in kot 

vabljeni gostje sodelovali v nekaj izobraževalnih in razvedrilnih TV in radijskih oddajah. 

 Na povabilo kolegov s Hrvaške (društvo Tvorum) smo s predavanjem o najpogostejših boleznih 
pri belih dihurjih sodelovali na izobraževanju za člane društva Tvorum in hrvaške ljubitelje 
dihurjev v Zagrebu.

 Člani društva so sodelovali pri nastajanju strokovnih prispevkov in pri pripravi vsebin za 
študente veterinarske medicine (pri predmetih Osnove klinične diagnostike, Bolezni in 
zdravstveno varstvo malih živali in Klinična praksa).

 Sodelovali smo na dveh razstavah v organizaciji društva Bioexo in večih dogodkih, ki jih je 
organiziralo omenjeno društvo.

 Sodelovali smo na 2. Sejmu za ljubitelje živali, ki sta ga organizirala žurnal24 in Kinološka zveza 
Slovenije.

 Organizirali smo piknik za člane društva in druge ljubitelje dihurjev.
 Na povabilo DZZŽ Ljubljana smo se predstavili na sejmu Narava – zdravje na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani.
 Udeležili smo se dogodka ob 12. obletnici društva Ambasadorji nasmeha.
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 Odprli smo FB stran za licitacije, namen katerih je pridobiti sredstva za delovanje društva 
oskrbo brezdomnih dihurjev in uspešno izvedli prve licitacije.

 V letu 2016 je društvo pomagalo pri oskrbi in iskanju domov za prek 30 dihurjev, kar je več kot v
preteklih letih. 

 V letu 2016 smo izdali prvo številko revije Zverinice, ki je namenjena tako članom društva, kot 
vsem ostalim zainteresiranim javnostim. 

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 2014
Z delovanjem dela društva in izpeljanimi projekti smo zelo zadovoljni in delovanje ocenjujemo kot  
uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji. V letu 2016 smo pridobili kar nekaj novih članov od katerih 
jih je precej tudi aktivnih pri društvenih dejavnostih. 
V letu 2016 smo opazili izrazit povečanje potreb po pomoči oskrbe in iskanja novih domov za 
zavržene dihurje. Pomagali smo pri oskrbi prek tridesetim dihurjem, kar je veliko več kot v 
preteklih letih.
Dva večja projekta, ki smo ju lani izvedli – izdaja revije Zverinice in FB licitacije – ocenjujemo kot 
izredno uspešna.

To poročilo je pripravila Maja Čonč, predsednica društva, dne 21. 2. 2016 in je bilo potrjeno na 
Občnem zboru dne 22. 2. 2017

Maja Čonč, 
predsednica društva
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