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NA SPLOŠNO O DRUŠTVU ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA 

Društvo za zaščito živali Pomurja je prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija znotraj katere 

si člani prizadevamo, da bi živali živele dostojno življenje, brez nepotrebnega trpljenja. Največji 

poudarek pri delovanju društva je na ozaveščanju in aktivni pomoči skrbnikom živali.  

Veliko ljudi zmotno misli, da smo zavetišče za zapuščene 

živali ali pa, da imamo pristojnosti inšpekcije. Člani 

društva smo samo prostovoljci, ki svoj prosti čas 

posvetimo izboljševanju razmer za živali in s svojim trdim 

delom smo zaključili že deveto leto uspešnega delovanja. 

V društvu nas je 59 aktivnih in 24 podpornih članov, v letu 

2015 pa smo uspeli pridobiti tudi tri zaposlene preko 

javnih del. 

Pri svojem delu skušamo vključiti čim več inštitucij, 

ustanov in lokalnih skupnosti. Z nekaterimi občinami že 

redno in zelo uspešno sodelujemo, veseli nas, da je teh, ki 

se zavedajo resnosti živalovarske problematike vedno več.  

Jeseni 2015 smo se sestali tudi na Ministrstvu za notranje 

zadeve, kjer smo se pogovarjali o preprečevanju nevarnosti 

bodeče žice, ki je zrasla ob južni slovenski meji, za živali. V 

društvu smo prevzeli vlogo ozaveščanja o pravilnem 

obnašanju v bližini omenjenih ograj.  

Veliko nam pomeni dobro sodelovanje z 

mediji (Murski val, Radio Romic, RTV Slo, TV 

Idea, Planet TV, TV As, Radio Maxi, 

Sobota.info … in še veliko bi jih lahko našteli). 

Mediji so ključni pri ozaveščanju ljudi o 

pravilnem ravnanju z živalmi in pri 

informiranju o aktualnih problematikah, 

aktivnostih in dogodkih društva.  

Kot nevladna, prostovoljna organizacija 

nimamo zagotovljenih nobenih finančnih sredstev, ampak se financiramo izključno iz donacij in 

prostovoljnih prispevkov. Sredstva, ki jih za svoje delo potrebujemo zbiramo na različne načine, med 

drugim z namenitvijo dela dohodnine, licitacijami, zbiranjem papirja, društvenimi izdelki v zameno za 

prostovoljne prispevke in donacijami hrane za živali.  

  



Poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2015 

 2 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 

Tudi v letu 2015 smo, že sedmo leto zapored, organizirali Akcijo 

sterilizacij in kastracij psov in mačk, a tokrat kar dve akciji, pomladno in 

jesensko. Kot vedno do zdaj, so se veterinarske postaje v Pomurju 

odpovedale delu zaslužka in s tem akcijo omogočile, za kar se jim 

iskreno zahvaljujemo.  

V pomladni akciji je popust znašel kar 40 % na ceno storitve, v jesenski 

pa klasičnih 20 %. Velika hvala gre tudi vsem občinam, ki so s tem, da so 

razdelile letake v vsa gospodinjstva, znatno povečale informiranost o 

akciji, kar pa je povečalo tudi odziv na akcijo. Prav posebej pa se 

zahvaljujemo medijem, ki nam pomagajo pri prepoznavnosti in 

promociji akcije.  

Društvo je prevzelo organizacijo in koordinacijo akcije, poskrbeli smo za tiskan promocijski material 

(plakati, kuponi …) in za distribucijo letakov. 

Zdaj pa k rezultatom.  V letu 2015 so skrbniki živali preko akcije sterilizirali in kastrirali 1313 psov 

in mačk! Ta rezultat je rekorden in nam hkrati sporoča, da so ljudje vedno bolj ozaveščeni o 

pomembnosti in nujnosti sterilizacije/kastracije. Podrobnejše podatke o akciji si lahko pogledate v 

tabeli.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mačke Psi Neznano Skupaj 

 

S K S K 
  

Pomlad 403 322 113 66 2 906 

Jesen 175 139 57 36 0 407 

 

578 461 170 102 
  

 

1039 272 2 
 

SKUPAJ 2015 1313 
  

Tabela: Število steriliziranih in kastriranih psov in mačk v jesenski in pomladni akciji 2015 
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DELO NA TERENU 

Pomoč pri sterilizacijah in kastracijah 

Ker na terenu kaj se dogaja z nezaželenimi živalmi, delamo predvsem 

na tem, da do teh sploh ne bi prišlo. Najenostavnejši način 

preventive so sterilizacije in kastracije. A za veliko ljudi sta ta dva 

veterinarska posega predraga, še posebej, če je situacija glede števila 

živali ušla izpod nadzora. V primerih, ko sami ne zmorejo kriti tega 

finančnega stroška, smo pripravljeni pomagati.  

V letu 2015 smo pomagali pri 

sterilizaciji 466 mačk in 51 

psičk ter pri kastraciji 243 

mačkov in 37 psov, skupaj 

torej pri sterilizaciji/kastraciji 

kar 797 živali. Pri tem je 

pomembno poudariti, da veliko skrbnikov od teh živali, sami ne 

bi nikoli primerno poskrbeli za preprečitev novih nastalih legel.  

Delo v romskih naseljih in pri socialno ogroženih 

Enkratna pomoč pomoči potrebnim pa nikakor ni dovolj. Prioriteta 

našega delovanja na terenu je, da neskrbne lastnike živali ozavestimo 

v odgovorne skrbnike živali, ki 

bodo na dolgi rok sami primerno 

skrbeli za svoje živali in jih imeli 

samo toliko, za koliko zmorejo 

odgovorno skrbeti. Naša 

prizadevanja je opazila tudi 

angleška organizacija Dogs Trust, 

ki nas od leta 2012 pri tem tudi 

podpira in spodbuja.  

Že več let redno obiskujemo vseh 28 romskih naselij v 

Pomurju. Sterilizirati/kastrirati smo uspeli 98 % psov in mačk, 

največji poudarek dajemo odgovornemu skrbništvu: primerni 

skrbi za žival, spodbujamo k cepljenju in čipiranju psov, z otroci 

pa izvajamo delavnice na katerih se pogovarjamo o tem kako 

skrbeti za žival ter gremo skupaj na sprehod s psi. 

Zavedamo se, da niso samo Romi tisti, ki so slabo ozaveščeni 

glede pravilne oskrbe živali. Aktivno delamo tudi s socialno 

ogroženimi družinami in problematičnimi posamezniki, jih 

opozarjamo na osnovne potrebe živali ter pomagamo pri 

veterinarski oskrbi. Takšno delo na terenu je zelo dolgotrajno 

in naporno.  
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Veliko dobimo 

prijav za 

mučenje 

živali. Vsako 

prijavo 

preverimo, če 

presodimo, da 

ni v naši moči, 

da bi primer 

rešili, prijavo 

preusmerimo 

na pristojno 

veterinarsko inšpekcijo. Člani društva nimamo nič več pristojnosti kot katerikoli drug posameznik, 

lahko pa pomagamo pri podajanju ustrezne prijave na pristojne inštitute.  

Še druge dejavnosti 

Na terenu in preko društvenega telefona, elektronske ali navadne 

pošte naletimo na zelo različne primere. Večkrat pomagamo najti 

pot domov izgubljenim ali najdenim živalim, prav tako pa 

pomagamo lastnikom poiskati nov dom za živali za katere iz 

različnih razlogov ne morejo (več) skrbeti. V novi dom smo v letu 

2015 pospremili nekaj več kot deset psov in več kot 50 mačk, 

enemu konju, jati 120 kokoši in dvema ovcama.  

Že več let pa skrbimo za prbl. 160 prostoživečih mačk, ki smo jih 

predhodno sterilizirali/kastrirali ter veterinarsko pregledali, 

vsakodnevno pa jih tudi hranimo. S hrano občasno pomagamo 

tudi tistim skrbnikom živali, ki drugače sicer lepo skrbijo za živali, a 

so se znašli v trenutni finančni stiski.  

Da bi dosegli čim večje število ljudi pogosto izvedemo tudi akcije 

»od vrat do vrat«, kjer ljudi ozaveščamo glede aktualnih zadev, 

hkrati pa smo pozorni na morebitne primere zanemarjanja ali 

mučenja živali.    
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          Še nekaj slik primerov, s katerimi se dnevno srečujemo na terenu in akcij, ki jih izvajamo. 
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PREDAVANJA 

Predavanja za otroke 

V društvu si že od samega začetka prizadevamo za ozaveščanje, predvsem mladih in otrok. Ponudbe 

za predavanja večkrat letno pošiljamo na osnovne in srednje šole, vrtce, oratorije, tabore in na vsako 

povabilo se z veseljem odzovemo. V letu 2015 nas je znotraj različnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanov poslušalo 1948 otrok in odraslih, česar smo zelo veseli. Vsako predavanje prilagodimo 

občinstvu (starost, število …) in aktualnemu dogajanju. Zelo si prizadevamo tudi za širjenje 

živalovarskih krožkov in vsebin na šolah.  
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Datum Ime ustanove Razred/Leta Št. Učencev "Osebje"

1 5.1.2015 Gimnazija Lendava 15 - 18 let 22 1

2 5.1.2015 Gimnazija Lendava 14 -18 let 24 2

3 18.3.2015 OŠ MS IV 1-5 razred 35 10

4 18.3.2015 OŠ MS IV 5-9 r. + do 26 let 40 10

5 5.5.2015 OŠ Grad 1-5r + 7-8 r. 100 8

6 22.6.2015 Gimnazija MS 2. letnik 80 6

7 22.6.2015 Živalovarski krožek Ormož 9 - 14 let 80 7

8 2.7.2015 RIS Rakičan 6 - 11 let 35 5

9 9.7.2015 RIS Rakičan 6 - 12 let 43 4

10 16.7.2015 RIS Rakičan 6 - 12 let 63 6

11 17.7.2015 Hiša Sadeži družbe MS 6 - 12 let 12 4

12 23.7.2015 RIS Rakičan 6 - 12 let 30 3

13 30.7.2015 RIS Rakičan 6 - 12 let 34 3

14 4.8.2015 Hiša Sadeži družbe MS 3 - 8 let 20 6

15 6.8.2015 RIS Rakičan 7 - 13 let 38 4

16 11.8.2015 Festival Zbüjdi se 7 - 13 let 50 8

17 11.8.2015 Romsko naselje Dolga vas 7 - 13 let 8 3

18 17.8.2015 Romsko naselje Dolga vas 7 - 14 let 15 3

19 18.8.2015 Romsko naselje Gomilice 5 - 10 let 10 1

20 18.8.2015 Romsko naselje Beltinci 6 - 11 let 12 1

21 18.8.2015 Romsko naselje Dokležovje 4, 5, 10 in 12let 4 1

22 20.8.2015 RIS Rakičan 7 - 12 let 45 5

23 20.8.2015 Romsko naselje Kamenci 5 - 12 let 13 1

24 21.8.2015 Hiša Sadeži družbe MS 6 - 12 let 12 2

25 15.9.2015 Krožek Gim MS 1 - 3. letnik 16 2

26 22.9.2015 Krožek Gim MS 1 - 3. letnik 12 2

27 30.9.2015 Vrtec Kapela 3 - 6 let 36 4

28 30.9.2015 Vrtec Janžev vrh 2 - 6 let 6 2

29 1.10.2015 Vrtec Radenci 2 - 4 leta 54 5

30 1.10.2015 Vrtec Radenci 3 - 6 let 38 4

31 5.10.2015 Vrtec pri OŠ Grad 3 - 6 let 33 3

32 5.10.2015 OŠ Sveti Jurij 5 - 9. razred 130 6

33 7.10.2015 OŠ Miška Kranjca Velika Polana 1 - 4. razred 70 5

34 7.10.2015 OŠ Miška Kranjca Velika Polana 5 - 9. razred 80 6

35 14.10.2015 OŠ Cezanjevci - krožek 1 - 5. razred 40 2

36 16.10.2015 OŠ MS I 4. razred 36 2

37 16.10.2015 OŠ MS I 4. razred 37 2

38 26.10.2015 OŠ Ormož - krožek 9 - 12 let 18 2

39 30.10.2015 Delavnice Dolga vas 6 - 11 let 10

40 3.11.2015 Vrtec Velika Polana 3 - 6 let 25 3

41 5.11.2015 Vrtec Tišina, Plavček 3 - 4 leta 22 2

42 5.11.2015 Vrtec Tišina, Plavček 5 - 6 let 18 2

43 6.11.2015 Srednja biotehnična šola Rakičan 3. in 4. letnik 30 1

44 17.12.2015 POŠ Stogovci 1 - 6. razred 28 1

45 22.12.2015 OŠ Apače 1 - 3. razred 70 5

46 22.12.2015 OŠ Apače 4 - 6. razred 54 4

47 22.12.2015 OŠ Apače 7 - 9. razred 85 6

1773 175

SKUPAJ VSI 1948

Preglednica predavanj za otroke in mlade, ki smo jih izpeljali v letu 2015. 
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Predavanja za odrasle 

V letu 2015 smo začeli intenzivneje prirejati tudi predavanja za odrasle. Ker se zavedamo, da 

ozaveščanje samo otrok ni dovolj za dvig ravni ravnanja z živalmi, poskušamo z raznovrstnimi temami 

in zanimivimi gosti ter predavatelji pritegniti tudi starejšo publiko. Veseli smo, da se na predavanja 

odzove vedno več ljudi, ki jih po predavanju pogostimo z okusnimi veganskimi dobrotami. 

V 2015 izvedena predavnja za odrasle: Sabina Stariha Pipan nam je v januarju predstavila svojo 

knjigo z naslovom Vzgojimo psa – učinkovito, a prijazno. V avgustu nas je obiskala Ksenija V. Kutlačić 

iz Zavoda Koki iz prvega zatočišče za rejne živali v Sloveniji. Novembra smo izvedli predavanje z 

naslovom Ali je veganska prehrana primerna za nosečnice in otroke. O svojih izkušnjah so nam 

pripovedovali psihiater, doula in dve mamici veganki. Decembra je bilo predavanje na temo 

miroljubnega kmetijstva, predaval nam je Stanko Valpatič, ki že vrsto let uspešno vodi kmetijo na 

živalim prijazen način. Prav tako pa smo v decembru člani društva izvedli predavanje z naslovom 

Človek in žival – koristne informacije.  
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STOJNICE DRUŠTVA IN KUŽKOVANJE 

Stojnice 

Že vrsto let smo v društvu s svojo stojnico prisotni na raznih dogodkih, velikokrat pa se z njo 

predstavimo tudi samostojno pred ali v trgovskih centrih ali na drugih javnih površinah. Na leto 

izvedemo okoli 20 stojnic. Stojnice so odlična priložnost za ozaveščanje ljudi, širjenje pomembnih 

informacij, deljenje naših brošur in letakov, hkrati pa tudi za prepoznavnost društva in zbiranje 

donacij, ki jih potrebujemo za izvajanje naših aktivnosti.  

  

Kužkovanje 

Ob Svetovnem dnevu varstva živali smo izvedli, zdaj že tradicionalen, društven dogodek Kužkovanje. 

Glavni namen dogodka je druženje vseh tistih, ki nas pri našem delu podpirajo ali z nami sodelujejo, 

pa tudi tistih, ki nas spremljajo bolj od daleč. Druženje popestrimo z raznimi igrami (ugibanje teže 

psičke, nagradni kviz, srečelov, itd.), zanimivimi gosti (prikaz telovadbe s psom, pogovor s 

strokovnjakinjo za vedenje živali …) in okusnimi jedmi, ki jih pripravimo člani društva.  
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Še nekaj živali, ki smo jih v 2015 pospremili v lepše življenje  



Poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2015 

 11 

 ZAHVALA 

Vso naše delo in prizadevanja pa ne bi bila mogoča oz. še zdaleč ne tako uspešna, brez vseh vas, ki 

nas pri našem delu podpirate in spodbujate. Hvala! Vsaka žival, ki smo jo rešili trpljenja, živi lepše 

življenje tudi zaradi vas. Žal pa je živali, ki trpijo, še vedno veliko, zato potrebujemo vašo podporo tudi 

v prihodnje.  

Pomagate lahko na različne načine: 

- Namenite nam 0,5 % dohodnine, katerim se v korist društvom, ki delujejo v javnem interesu, 

odpove država (če tega ne namenite nobenemu društvu, ostane državi) 

- Postanete podporni član Društva za zaščito živali Pomurja (letna članarina je 25 €) 

- Z mesečnimi ali občasnimi donacijami 

- Z donacijo hrane (predvsem mačje) 

- V zameno za prostovoljni prispevek si izberete naš izdelek 

- Znotraj naših licitacij izlicitirate predmet ali pa nam ga v namen licitacij podarite 

- V trgovini Mr. Pet v Murski Soboti in na Kliniki za male živali v Mariboru nam lahko v skrinjico 

oddate prostovoljni prispevek 

- V naš zabojnik pri Merkurju v Murski Soboti odložite odpadni papir 

- Pomagate s svojim znanjem in storitvami 

Iskrena hvala vsem, ki nas podpirate in nam pomagate! 

 

 

 

Društvo za zaščito živali Pomurja 

 

Trg zmage 8, p.p. 30 

9000 Murska Sobota 

Slovenija 

 

070/879-212 

031/528-396 

040/736-313 

 

dzzpom@gmail.com 

www.dzzpomurja.si 

facebook.com/društvo.živalipomurja 

 

Davčna št.: 19446993 

TRR: 02340-0256066415 
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