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Zapisnik 2. Občnega zbora Društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

 

2. občni zbor je potekal 27.1.2010 ob 17.30h v Restavraciji in pizzeriji Hombre, na Gerbičevi 
61 v Ljubljani. 

 

Na zboru prisotni člani društva: Iztok Bajda, Maja Čonč, Jana Dernič, Robert Flere, Jana 
Habat, Maša Hozjan, Simon Kogej, Ana Koren, Sabina Krajnc in Urban Menard. 

 

Svojo odsotnost so predhodno opravičili Petra Mohar, Katarina Kristan, Eva  Tasič in Erika 
Cvelbar. 

 

 

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. Poročilo o delu društva v letu 2009 
5. Program dela društva v letu 2010 
6. Razno 

 
 
Ad. 1) Ugotovitev sklepčnosti: 
 
Predsednica društva je  ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih 10 članov društva od 21, 
tako da je občni zbor sklepčen.  
 
 
Ad. 2) Izvolitev delovnega predsedstva: 
 
Predsednica je predlagala izvolitev delovnega predsedstva v naslednjem sestavu: 
predsedujoči Maja Čonč, zapisnikar Jana Habat in overitelj 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) Poročilo o delu društva v letu 2009: 

 
Predsednica je podala poročilo o delu društva v preteklem letu, v katerem je na kratko 
povzela projekte, ki se jih je društvo lotilo.  
 
Kot prvi društveni projekt je omenila projekt majice. Društvo je izdelalo majice z logotipom 
društva in motivom dihurja. Motiv dihurja je bil izbran na natečaju, ki je potekal na forumu 
društva. Projekt je ocenila kot uspešen, saj je bila prodana skoraj celotna naklada majic.  
 
Drugi projekt, ki se ga je društvo lotilo, je bil projekt koledar. Društvo je izdalo koledar za 
leto 2010 s fotografijami dihurjev. Fotografije so bile izbrane na natečaju, ki je potekal na 
forumu društva. Izbrane so bile fotografije, ki so prejele največ glasov uporabnikov foruma. 
Projekt je ocenila kot uspešen, vendar ne tako, kot je bilo pričakovano.  
 
Pomemben projekt, ki se ga je društvo lotilo v letu 2009 je bila izdelava spletne strani 
društva. Zaradi obsežnosti projekta, je ta še vedno v delu in se bo prenesel v tekoče leto. 
Nekateri prispevki za spletno stran so že napisani, prav tako pa je že izdelana oblikovna 
predloga strani oz. portala.  
 
Ena najpomembnejših aktivnosti društva je posredovanje pri posvojitvah dihurjev. Tako je 
društvo posredovalo pri posvojitvah kar 4 dihurjev, 2 dihurja pa sta še v začasnem 
skrbništvu. Vsi dihurji so bili v začasnem skrbništvu pri Maji Čonč in so bili s pogodbo, ki jo 
je pripravilo  društvo   društva oddani novim lastnikom.  
 
Člani društva smo pripravili informativno-izobraževalni članek za spletni strani trgovin 
Mr.Pet in Zoo Slonček. V zameno so v podjetju Zoo Slonček objavili povezavo do spletne 
strani društva, dogovarjamo pa se tudi o ugodnostih za člane društva. 
 
Na simpoziju Slovenskega združenja veterinarjev za male živali v Lipici sta bila predstavljena 
dva prispevka o belih dihurjih - poster avtorice Maje Čonč in predavanje dr. Jožka Račnika, 
v sklopu katerega je bilo omenjeno tudi novoustanovljeno društvo (simpozij je potekal 
marca).  
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Kot je bilo napovedano je bilo v programu Permanentnega izobraževanja veterinarjev v 
organizaciji Veterinarske fakultete umeščeno poglavje o belih dihurjih. 
 
Ambulanta za ptice, male sesalce in plazilce, ki deluje v sklopu Inštituta za zdravstveno 
varstvo perutnine, na Veterinarski fakulteti študentom višjih letnikov VF v sklopu 
ambulatorne prakse nudi informacije in izkušnje z dihurji. Veterinarji, ki v omenjeni 
ambulanti delajo so v tesnem stiku z najsodobnejšimi metodami in spoznanji s področja 
veterine glede belih dihurjev.  
 
V program raziskovalne skupine, ki deluje na področju raziskav influence, so bili uvrščeni 
tudi beli dihurji. V letu 2009 so začeli z s spremljanjem okuženosti belih dihurjev z virusom 
influence. S področja rezultatov teh raziskav bo izdelana raziskovalna naloga (avtorica Maja 
Čonč, mentor dr. Jožko Račnik). Konec leta 2009, ko je bilo med prebivalstvom zaznati 
znaten porast okuženosti s pandemskim virusom H1N1 je bilo dokazanih nekaj primerov 
okužb tudi pri belih dihurjih. Poleg treh primerov v ZDA, so bili to edini dokazani klinični 
primeri okužb z omenjenim virusom. Ker gre za evidenten znanstveni dosežek, na to temo 
tudi pripravljajo strokovni članek. 
 
Maja Čonč je za revijo študentov veterine Ructus napisala strokovni članek o 
gastrointestinalnih tujkih pri belih dihurjih. 
 
Članice društva (Maja Čonč, Jana Habat in Sabina Krajnc) so kot gostje sodelovale v nekaj 
izobraževalnih TV oddajah, kjer so skušale predstaviti problematiko zavrženih dihurjev, 
gledalce opozoriti s čim se morajo pred nakupom dihurja seznaniti in predstavile delovanje 
društva. 
 
Sabina Krajnc je sodelovala pri pripravi prispevkov o belih dihurjih za tednika Jana in 
Žurnal. 
 

Blagajnik društva, Sabina Krajnc je podala kratko finančno poročilo za preteklo leto, v 
katerem je podala okvirne ocene finančne uspešnosti izvedenih projektov in za kakšne 
namene so se porabila sredstva, ki so bila s temi projekti zbrana. Iz zbranih sredstev smo 
financirali tekoče projekte (tisk, nabava majic), sprotne stroške (pisarniški material, 
poštnina, ...), krili pa  smo tudi stroške veterinarske oskrbe dihurjev pri oddaji katerih smo 
posredovali. 

 

Ad. 5) Program dela društva v letu 2010: 

Predsednica je predstavila okviren program dela društva v tekočem letu.  

Glede na uspešnost projektov majice in koledar, se bo društvo teh dveh projektov lotilo tudi 
v tem letu. Natečaj za motiv majice je predviden za mesec marec in mesec april. Fotografije 
za koledar bodo tudi tokrat izbrane na natečaju, vendar bo potek izbiranja nekoliko 
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drugačen od tistega lani. Prav tako si bo društvo prizadevalo, da si pridobi sponzorstvo za 
tisk koledarjev in s tem prihrani pri stroških tiska. 

Projekt, ki se že izvaja, je projekt zloženka. Informativna zloženka o dihurjih je bila 
prenovljena. Društvo za zaščito živali Ljubljana se je ponudilo, da društvu brezplačno 
natisne 5000 izvodov zloženke. Poleg tega je ponudilo še, razdeljevanje informativnih 
zloženk na stojnicah njihovega društva.  

Predsednica se je dotaknila tudi prodaje dihurjev v trgovinah za male živali. Glede na slabe 
izkušnje s trgovinami, ki prodajajo dihurje, bo društvo s svojim delovanjem poskušalo to 
izboljšati. Društvo se bo tako usmerilo predvsem na izobraževanje trgovcev o pravilni oskrbi 
dihurjev, njihovih potrebah, prehranskih zahtevah… Poleg tega bo društvo tudi preverjalo 
pogoje v katerih živijo dihurji v trgovinah in odgovorne opozarjalo na morebitne 
nepravilnosti. Člani društva so predlagali tudi izdelavo informativnega cd medija, ki bi bil v 
pomoč trgovcem, da bi strankam in potencialnim kupcem dihurja znali podati prave 
informacije in jim svetovati.  

Kot je bilo omenjeno že v poročilu o delu društva v preteklem letu, bo društvo intenzivno 
delalo na postavitvi spletne strani oz. portala društva. Pri tem bodo prostovoljno sodelovali 
člani društva in tudi nekateri zunanji sodelavci.  

Prisotni člani so se strinjali s predlaganim programov dela društva.  

Sklepov pod to točko ni bilo.  

 

Ad. 6) Razno: 

Člani so se dotaknili preprodajalca z živalmi Matoše, ki trgovinam dobavlja dihurje iz 
množičnih živalskih farm iz tujine.  

Predsednica je osvetlila tudi problematiko zanemarjanja dveh hrtov v Kranjski Gori in 
akcijo, ki je stekla na pobudo ljubiteljev živali, da bi psoma pomagali.  

Nekateri od članov so predlagali, da bi društvo med svoje projekte vključilo tudi izdelavo 
promocijskih nalepk za avtomobile. Predlagali so tudi, da bi društvo organiziralo postavitev 
stojnice, kjer bi se prodajali izdelki za dihurje, ki jih izdelujejo nekateri člani društva (ležišča 
za dihurje). Predloga sta bila sprejeta in bosta obravnavana.  

Predsednica se je v imenu društva zahvalila članici Maji Landeker za donirano kletko in 
Sabini Krajnc za donirana ležišča za dihurje, ki so v začasni oskrbi članov društva.  

Nekaj članov je izrazilo željo po organizaciji srečanja lastnikov in njihovih dihurjev. 
Predsednica je ob tem opozorila na nevarnost prenosa nekaterih kužnih bolezni, do katerega 
lahko pride ob takšnih srečanjih. V kolikor bo takšno srečanje organizirano, bo vsak 
posameznik svojo žival pripeljal na lastno odgovornost in bo tudi sam odgovoren za 
posledice, do katerih lahko pride.  
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Prisotna nečlana Maja Zarifovič in Nejc Poznič sta osvetlila področje vzreje rodovniških 
dihurjev katere se lotevata s pomočjo madžarske organizacije EUFEb. Pri rodovniški vzreji 
gre za kontrolirano vzrejo dihurjev (v konkretnem primeru kontrolo izvaja organizacija 
EUFEb katere člani morajo spoštovati vzrejna pravila in zadostiti zahtevam omenjene 
organizacije), s čemer se skuša izločiti vse živali, ki so prenašalci genetskih bolezni in napak 
in na ta način izboljšati zdravstveno stanj populacije. Pravila organizacije EUFEb prav tako 
vplivajo na število vzrejnih parov (omejujejo število legel posamezne samice in število 
potomcev, ki se lahko uporabijo v nadaljni vzreji), kar vpliva na zmanjšanje ponudbe na 
trgu, ki pa je hkrati strogo regulirana. Čeprav so cene rodovniških dihurjev višje, to ugodno 
vpliva na situacijo na trgu po sistemu konkurence (izkušnje iz tujine), saj so mladiči iz 
rodovniških legel praviloma bolje oskrbovani in zaradi obveznih zdravstvenih pregledov 
staršev praviloma bolj zdravi.  

Sklepov pod to točko ni bilo.  

 

 

Občni zbor je zaključil z delom ob 19.30 uri.  

 

 

 

 

Zapisnik sestavila: Jana Habat 

 

Overitelj zapisnika: Iztok Bajda 

 

 

Maja Čonč, predsednica društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice 

 

 

 

 

Trzin, 22.2.2010 


