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Zapisnik Občnega zbora Društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

 

Občni zbor je potekal 24.2.2009 ob 19h v Restavraciji in pizzeriji Hombre, na Gerbičevi 61 v 
Ljubljani. 

 

Na zboru prisotni člani društva: Iztok Bajda, Nuša Berce, Maja Čonč, Katarina Črnigoj 
Kristan, Jana Dernič, Robert Flere, Jana Habat, Branka Jeraj, Simon Kogej in Sabina 
Krajnc. 

 

 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Izvolitev delovnega predsedstva 
3. Izvolitev organov društva 

a. izvolitev upravnega odbora 
b. izvolitev nadzornega odbora 

4. Program dela društva 
5. Razno 

 
 
Ad. 1) Potrditev dnevnega reda: 
 
Prisotni člani društva so soglasno sprejeli dnevni red občnega zbora.  Pred glasovanjem je 
predsednica društva ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih 10 članov društva od 13, 
tako da je občni zbor sklepčen.  
 
SKLEP ŠT. 1:  
 
Sprejme se dnevni red občnega zbora. 
 
 
Ad. 2) Izvolitev delovnega predsedstva: 
 
Predsednica je predlagala izvolitev delovnega predsedstva v naslednjem sestavu: 
predsedujoči Maja Čonč, zapisnikar Jana Habat in overitelj Simon Kogej.  Člani društva so 
soglasno potrdili predlagan sestav delovnega predsedstva.  
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SKLEP ŠT. 2: 
 

Sprejme se delovno predsedstvo občnega zbora. Za predsedujočega se imenuje Majo Čonč, za 
zapisnikarja Jano Habat in za overitelja zapisnika Simona Kogeja.  

 

Ad. 3) Izvolitev organov društva: 

Predsednica je na kratko predstavila naloge upravnega odbora in funkcije posameznih članov 
upravnega odbora. Prav tako je predstavila naloge nadzornega odbora. 

a. Izvolitev upravnega odbora 

Predsednica je predlagala izvolitev upravnega odbora društva v naslednjem sestavu: 
predsednik društva Maja Čonč, tajnik društva Jana Habat, blagajnik društva Sabina 
Krajnc ter dodatna člana Simon Kogej in Robert Flere.  Člani društva so soglasno  
potrdili predlagan sestav upravnega odbora.   

b. Izvolitev nadzornega odbora 

Predsednica je predlagala izvolitev nadzornega odbora društva v naslednjem sestavu: 
Iztok Bajda, Katarina Črnigoj Kristan in Jana Dernič. Člani društva so soglasno 
potrdili predlagan sestav nadzornega odbora.  
 

SKLEP ŠT. 3:  
 

Za dobo dveh let se imenuje upravni odbor društva. Za predsednika se imenuje Majo Čonč, 
za tajnika Jano Habat, za blagajnika Sabino Krajnc in za dodatna člana Simona Kogeja in 
Roberta Flereta. Prav tako se za dobo dveh let imenuje nadzorni odbor društva. Za člane 
nadzornega odbora se imenuje: Iztoka Bajdo, Katarino Črnigoj Kristan in Jano Dernič.  

 

Ad. 4) Program dela društva: 

Predsednica je na kratko predstavila projekt izdelave društvenih majic, ki je v zaključevanju.  
Povedala je, kako je potekalo izbiranje motiva (prek spletnega foruma zverinice.com) in 
kakšna bo cena majic (10 EUR za člane in 12 EUR za nečlane).  

Naslednji predstavljeni projekt, ki je v teku, je priprava informativno-izobraževalnega članka 
o dihurjih za spletni portal trgovine Mr. Pet.  V zameno za članek (katerega avtor bo 
društvo), bo na spletnem portalu trgovine objavljena povezava do spletne strani društva oz. 
zaenkrat povezava do spletnega foruma zverinice.com.  

Na pobudo članov je predsednica predlagala, da se s trgovci, ki prodajajo kvalitetno hrano 
primerno za dihurje, dogovorimo o popustih za člane društva. Oblikoval se bo dopis in sicer 
za naslednje trgovce: Aler d.o.o. iz Ljubljane (popust za hrano Totally Ferret), Pons Invest 
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Trgovina d.o.o. iz Raven na Koroškem (popust na hrano Eagle Pack za dihurje), Jasna Šen 
s.p.  iz Maribora (popust na hrano Felidae) in enim od prodajalcev hrane Orijen (popust na 
hrano Orijen za mačke).  

Ena od članic je predlagala, da se kontaktira zavarovalnice in poleg obstoječih zavarovanj za 
živali, predlaga tudi zavarovanje za dihurje.  Ostali člani so predlog pozitivno sprejeli, zato 
bo društvo to idejo vključilo v svoj program.  

Predsednica je predstavila pomemben projekt in sicer preoblikovanje ter posodobitev že 
obstoječe spletne strani zverinice. com. Uvedel se bo društveni del, kjer bodo objavljene 
tekoče informacije društva, zapisniki in ostali dokumenti. S sodelovanjem članov društva se 
bodo napisali članki o dihurjih, ki bodo namenjeni izobraževanju in osveščanju širše 
javnosti. Obstaja možnost spremembe domene spletne strani, saj je sedanja domena 
(www.zverinice.com) last Maje Čonč.  

Poleg preoblikovanja spletne strani je predsednica izpostavila tudi nujo za preoblikovanje 
informativne zloženke o dihurjih (avtorice Maje Čonč). Zloženka je namenjena ljudem, ki 
razmišljajo o nakupu dihurja ali pa ga že imajo. Vsebuje osnovne informacije o dihurjih 
(nega, zdravje, prehrana…) in je namenjena izobraževanju potencialnih (pa tudi obstoječih) 
lastnikov dihurjev. Cilj osveščanja ljudi s pomočjo zloženke je boljša in pravilna oskrba 
dihurjev kot hišnih ljubljenčkov. Zloženko bodo člani društva prostovoljno razdelili po 
trgovinah za male živali in veterinarskih ambulantah. 
 
SKLEP ŠT. 4:  
 

Sprejme se predlagani program društva.  

 

Ad. 5) Razno: 

Pod to točko je predsednica na kratko predstavila dogajanje v zvezi z dihurji na 
veterinarskem področju.  

Povedala je, da bosta na prihajajočem simpoziju Slovenskega združenja veterinarjev za male 
živali v Lipici, kar dva prispevka o dihurjih. Eden od prispevkov bo informativni plakat o 
negi in prehrani bolnega dihurja, katerega avtorica je Maja Čonč (soavtorji dr. Jožko Račnik, 
Marko Zadravec, Cvetka Marhold, dr. Olga Zorman Rojs, dr. Alenka Dovč) , drugi prispevek 
pa bo predavanje na temo ECE pri dihurjih, avtorja dr. Jožko Račnik in Maja Čonč ter 
sodelavci (Marko Zadravec, Cvetka Marhold, dr. Olga Zorman Rojs, dr. Alenka Dovč). 

V program permanentnega izobraževanja za veterinarje so umestili tudi poglavje o dihurjih 
in tako veterinarji dobijo vsaj osnovne informacije o zdravljenju teh živali.  

Maja Čonč bo vodila predavanje o dihurjih za študente 5. letnika Veterinarske fakultete pri 
predmetu Anatomija eksotičnih živali. Študentje višjih letnikov se z dihurji srečujejo tudi pri 
delu v Ambulanti za ptice, kunce, glodalce in plazilce na VF, kjer se naučijo osnovnih 
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informacij in rokovanja z njimi. Načrtuje se, da bo dihurjem posvečen tudi del nove skripte 
za študente VF.  

Predsednica je povedala, da so dihurji redni pacienti Ambulante za ptice, kunce, glodalce in 
plazilce na VF, kar je dokaz o vse večji priljubljenosti dihurjev kot hišnih ljubljenčkov.  

Sklepov pod to točko ni bilo.  

 

 

Občni zbor je zaključil z delom ob 20.30 uri.  

 

 

 

 

 

Zapisnik sestavila: Jana Habat 

 

Overitelj zapisnika: Simon Kogej 

 

 

Maja Čonč, predsednica društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzin, 25. 2. 2009 


