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1. O DRUŠTVU ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA 

Društvo za zaščito živali Pomurja pod tem imenom deluje od leta 2006. Smo neprofitna, nevladna in 

prostovoljna organizacija, zavzemamo se za boljše ravnanje z živalmi. Ena izmed naših glavnih 

prioritet je ozaveščanje otrok in mladine o pravilnem ravnanju z živalmi in v ta namen izvajamo 

predavanja po šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Veliko delamo na terenu, kjer se z 

ozaveščanjem trudimo dolgoročno izboljšati življenjske razmere živalim. Še posebej pa se 

zavedamo pomena sterilizacije in kastracije, s 

katerima preprečimo kotitve nezaželenih 

živali, ki bi posledično pristale v slabih 

domovih, v zavetiščih ali kot brezdomne.  

V letu 2014 smo uredili evidenco članstva. V 

letu 2014 je bilo v društvo včlanjenih 76 

članov, od tega 56 aktivnih in 20 podpornih. 

Pogoj za status aktivnega člana je opravljenih 

10 ur prostovoljnega dela na leto. Od 56 

aktivnih nas je bolj aktivnih okoli 15 članov, ki 

tedensko prispevamo vsaj 10 ur 

prostovoljnega dela. Zadnjih nekaj letih pa smo uspešno pridobili tudi nekaj zaposlenih preko javnih 

del, s katerimi delamo predvsem na terenu in uspeli zaposliti eno članico.  

V maju smo organizirali občni zbor društva, na katerem smo posameznike zadolžili za posamezne 

funkcije, hkrati pa smo soglasno potrdili nov statut društva. Tekom leta se člani društva tekoče 

stvari dogovarjamo na rednih mesečnih sestankih, ki potekajo vsak prvi torek v mesecu. 

Člani poleg vseh aktivnostih, ki jih izvajamo, 

skrbimo, da smo »na tekočem«, zato se tudi 

sami izobražujemo. V letu 2014 je za naše 

društvo dvakrat pripravila predavanje Petra 

Zor, univ. dipl. bio, TTEAM Practitioner 1/P1, 

Connected riding practitioner in training/PiT ter 

osteopatinja za živali, in nas je podučila o 

vedenju in telesni govorici živali, ter o metodi 

TTouch. Bili smo na izobraževanju društva 

Ambasadorji nasmeha, kjer smo se učili o 

terapiji z živalmi. Veterinar Tušar je predaval o 

najpogostejših napakah, ki jih naredimo pri 

domačih živalih. Obiskovali pa smo tudi seminar o pridobivanju sredstev in sponzorstev.  
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2. AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ 

Že šesto leto zapored smo organizirali Akcijo 

sterilizacij in kastracij psov in mačk, z 

namenom, da se zmanjša število 

nezaželenih, zavrženih in zanemarjenih 

živali. Akcijo so podprle vse veterinarske 

postaje v Pomurju, ki so se od februarja do 

konca maja odpovedale 20 % zaslužka pri 

storitvi sterilizacije in kastracije, lastniki pa 

so lahko 20 % popust pri ceni storitve 

vnovčili s kuponom. Društvo je poskrbelo za 

promocijo akcije: uredilo in natisnilo kupone, 

letake in plakate ter preko medijev oz. 

neposredno poskušalo prenesti informacijo o akciji do čim več ljudi.   

Na akcijo se je odzvalo kar 631 ljudi, ki so skupaj 

sterilizirali oz. kastrirali 154 psov in 502 mački. 

Skupaj torej kar 669 živali, kar je za dobrih 10% več 

kot leto prej. Uspešnost akcije je posledica dobrega 

dela društva, sodelovanja z občinami in lokalnimi 

skupnostmi, predvsem pa povečane ozaveščenosti, 

česar smo najbolj veseli. Sama akcija je namreč že 

vsa leta dobra priložnost, da ozavestimo ljudi o 

nujnosti sterilizacije in kastracije. 
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3. DELO NA TERENU 

Pomoč pri sterilizacijah in kastracijah ter ostali veterinarski oskrbi 

Na terenu vidimo veliko primerov, ko živali in pogosto tudi ljudje, živijo v stiski. Veliko je takih, ki so 

na socialnem dnu in jim je situacija glede živali, predvsem kar se tiče števila mačk, ušla izpod 

nadzora. Pogosto, predvsem od spomladi do jeseni, pa nas kličejo skrbniki, da jim je muca skotila, 

zdaj pa ne vedo kam z mladiči. V vseh primerih se najprej pogovorimo glede sterilizacije in 

kastracije (v nadaljevanju krajše s/k) živali. Nekateri skrbniki se tega izogibajo in jim je potrebno 

prednosti s/k večkrat predstaviti. Po opravljenem posegu pa hitro tudi sami spoznajo, da je to 

najboljša rešitev za žival in tudi za njih, saj 

nimajo več skrbi kam z mladiči, živali pa so 

bolj obvladljive in se držijo bolj doma. Če se 

mačke ne pustijo prijeti, pomagamo z 

živolovkami, če je potrebno, pomagamo 

tudi s prevozom. V letu 2014 smo pomagali 

pri sterilizaciji 94 psičk in 364 mačk ter 

kastraciji 78 psov in 209 mačkov. Skupaj je 

z našo pomočjo bilo s/k 745 psov in mačk. 

Najbolj pa nas razveseli, ko ljudje sami 

vidijo prednosti s/k in o tem pripovedujejo 

svojim sosedom, sorodnikom, znancem. 

Kjer so razmere kritične pomagamo tudi pri drugi veterinarski oskrbi, velikokrat pa pomagamo z 

nasveti glede primerne oskrbe. Živalim damo tabletko proti notranjim zajedavcem, pomagamo pri 

odpravljanju zunanjih zajedavcev, svetujemo kako oskrbeti vnete oči pri mačkih in drugih težavah 

oz. pomagamo pri prevozu do veterinarja. 
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Nadaljevanje projekta DT – delo v romskih naseljih 

Angleška organizacija Dogs Trust, 

ki deluje na mednarodni ravni in 

skrbi za zaščito psov, nas je, s 

pomočjo naše članice Petre, prvič 

podprla proti koncu leta 2012. Ker so navdušeni 

nad našim načinom dela, ki temelji predvsem na  

doseganju dolgoročnih rezultatov, so nam ponudili 

podporo še v letih 2013 in 2014. Začelo se je z 

našimi obiski romskih naseljih, kjer je bilo na 

majhnem območju izredno veliko živali, predvsem 

psov, v zelo slabem stanju. Najprej smo želeli čim 

več živali s/k, da bi jih ostalo samo toliko, za kolikor so sposobni primerno skrbeti. Hitro smo opazili, 

da nas čaka težko in dolgotrajno delo, saj imajo Romi zelo radi mladiče, za besedi sterilizacija in 

kastracija pa še niso nikoli slišali. V 2014 smo nadaljevali z obiskovanjem 28 romskih naselij in bili v 

stiku s približno 3200 Romi. Do zdaj smo uspeli s/k 99,5 % romskih psov in mačk (do lani nekje 70 

%). Veliko delamo na ozaveščanju in vzgoji otrok: učimo 

jih, kakšni so primerni pogoji za življenje živali, o skrbi za 

živali, organizirali pa smo zudi sprehajanje psov in 

»frizerske« akcije. 

Živalim iz romskih naselij le v skrajnem primeru iščemo 

nove skrbnike; trud vlagamo v to, da Rome učimo, da je 

potrebno skrbeti za pse, ki jih imajo in jim pokažemo, 

kako. V letu 2014 smo nove domove poiskali 15 psom iz 

romskih naselij, leto prej 57, kar kaže na napredek, ki je 

bil narejen. Zdaj, ko je velika večina živali s/k, delamo na tem, da svoje živali cepijo in čipirajo. 

Prepričani smo, da je največji napredek, če izboljšamo lastnika in ne samo življenjskih razmer 

posameznih živali. Dolgoročno želimo vzgojiti odgovorne in čuteče skrbnike živali, zato se še 

posebej posvečamo otrokom. Projekt DT pa smo razširili tudi na ostale kritične skupine. 
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Pomoč socialno ogroženim in akcija »od vrat do vrat« 

Aktivno pomagamo živalim pri socialno ogroženih 

družinah in problematičnih posameznikih. Pomagamo 

pri s/k in drugi veterinarski oskrbi, predvsem pa ljudi 

ozaveščamo o tem, da psi potrebujejo gibanje in da naj 

jih ne priklenjajo na verigo oz. zapirajo v boks. V letu 

2014 smo pomagali pribl. 190 socialno ogroženim 

družinam in njihovim živalim. V primerjavi z romskimi 

naselji tukaj gospodinjstva niso koncentrirana na 

manjšem, ampak so razpršena po večjem območju. Iz 

tega razloga poteka delo počasneje. 

Da bi se približali čim več ljudem, smo se odločili 

za akcijo »od vrat do vrat« in jo izpeljali v kar 20 

vaseh: Turnišče, Nedelica, Gomilice, Renkovci, 

Odranci, Dolenci, Šalovci, Hodoš,  Krplivnik pri 

Hodošu, Domafold pri Krplivniku, Domanjševci, 

Čepinci, Markovci, Budinci, Križevci, Mali Šalovci, 

Stanjevci ter delno Šulinci in Vaneča. Skupno 

smo obiskali pribl. 2300 gospodinjstev in se 

podrobneje pogovarjali z lastniki živali o s/k in 

nasploh o pravilnemu ravnanju z živalmi 

(gibanje, prehrana, bivalni prostor, pozornost). 

Neposredno smo vplivali na lastnike več kot 800 

psov in vsaj toliko mačk. 

Od pomladi pa do jeseni dnevno prejemamo klice o nezaželenih mačjih mladičih. Nelastniške 

mačke morajo v zavetišče, pri lastniških 

pa se trudimo skupaj z lastniki rešiti 

nastalo situacijo. Mamo muco najprej 

steriliziramo, prav tako se dogovorimo 

za s/k še ostalih psov in mačk na 

dvorišču, ko so dovolj stari pa s/k še 

mačje mladiče. Če je možno, lastniki 

svoje muce obdržijo oz. pomagamo pri 

iskanju novih domov. V letu 2014 smo v 

novi, prijazen dom pospremili približno 

50 mačk.  



 

Društvo za zaščito živali Pomurja 

 

8 Poročilo o delu društva v letu 2014 

Kljub temu, da je to delo naporno, rezultati pa pogosto vidni komaj čez nekaj časa oz. so izboljšave 

minimalne, se osredotočamo predvsem na ozaveščanje, ki je dolgoročno edini način, da bo za 

največ živali lepo poskrbljeno. Izogibamo se takojšnji  prijavi inšpekciji in delamo na tem, da 

skrbnike s številnimi nasveti naučimo pravilno skrbeti za žival, za kar je potrebno veliko obiskov, 

vztrajnosti in potrpežljivosti. 
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Prostoživeče mačke 

Še vedno so velik problem prostoživeče mačke. To 

so potomke lastniških mačk, za katere skrbnik ni 

primerno skrbel. Mačke, ki so bile prepuščene 

same sebi, so postopoma postale bolj »divje«. V 

Pomurju smo našli osem lokacij, kjer se 

zadržujejo prostoživeče mačke, skupno pa je na 

teh lokacijah okoli 160 mačk. Najprej smo jih 

seveda sterilizirali in kastrirali, da število 

zapuščenih mačk ne bi bilo še višje, potem smo jim 

uredili še bivališča. Že nekaj let vsak dan teh 160 

mačk tudi nahranimo, kar za društvo predstavlja 

zelo velik strošek. Zato smo zelo veseli, ko dobimo 

donacijo mačje hrane iz šol, trgovin oz. podjetij.  

Prijave mučenja živali 

Skoraj vsakodnevno dobimo prijave o zanemarjenju in tudi mučenju živali. Veliko klicev se navezuje na 

mačke, ki so prekomerno namnožile, lastniki pa za njih ne zmorejo več skrbeti. Precej klicev pa je tudi 

glede psov, ki so že vse življenje zaprti v boksu ali privezani na verigo, brez kakršnikoli izpustov, oz. živijo 

v skrajno neprimernih razmerah. Če so pripravljeni sodelovati, poskušamo lastnike ozavestiti do te 

mere, da so potem sami zmožni primerno poskrbeti za svojo žival. Problem je, ker gre velikokrat za 

problematične posameznike, družine ali skupnosti, ki v svojem početju ne vidijo nič napačnega. Vsak 

primer je tako poseben in terja drugačen pristop. Če vidimo, da s svojimi prizadevanji ne dosežemo 

napredka oz. je situacija kritična, podamo prijavo pristojnim institucijam (policija, inšpekcija), reševanje 

primera pa spremljamo.  

 

 



 

Društvo za zaščito živali Pomurja 

 

10 Poročilo o delu društva v letu 2014 

4. DELO Z OTROCI 

Predavanja 

Ozaveščanje ljudi, predvsem otrok, je glavno 

poslanstvo našega društva. V ta namen 

izvajamo predavanja, kjer je le možno. Da bi 

čim bolj pritegnili naše poslušalce, smo 

pripravili interaktivno, slikovno predstavitev o 

delovanju našega društva ter o pravilnem 

ravnanju z živalmi. Predavanje prilagodimo 

starostni skupini, večkrat pa predavanje 

izvedemo pred starostno pisano skupino otrok.  

V letu 2014 smo izvedli 39 predavanj. Obiskali 

smo 13 različnih osnovnih šol, dva vrtca in 

eno srednjo šolo ter bili na sedmih oratorijih in dveh poletnih taborih. Obiskali smo kraje vse od 

Lendave do Ormoža in Apač. Starost naših poslušalcev je bila od treh pa vse do 18 let, predavanju 

pa je prisluhnilo tudi kar nekaj odraslih. V letu 2014 nas je skupaj poslušalo 1516 ljudi, od tega 

1388 otrok in 128 odraslih.  

Po zgledu učiteljice Tine Zadravec iz 

OŠ Ormož, ki je že prejšnje šolsko leto 

izpeljala zelo uspešen in med učenci 

nadvse priljubljen živalovarstveni 

krožek (prvi takšen v Sloveniji), je 

naše društvo to možnost predstavilo 

tudi ostalim osnovnim šolam v 

Pomurju. V šolskem letu 2014/15 so 

se tako izvajali že trije živalovarstveni 

krožki. Držimo pesti, da se bo v 

naslednjem šolskem letu še kateri 

izmed učiteljev odločil za to možnost.  

Še nekaj utrinkov iz predavanj:  

 Mož naše članice je povedal prigodo, ki mu jo je povedal njegov »jezen« sodelavec: »Deklica 

je prišla domov iz šole, vsa navdušena, kaj vse je bilo povedano na predavanju in jih začela 

komandirati, kaj delajo dobro pa kaj ne. Je rekel, da jih je »redno postrojila«: to mora biti 

tak, to pa tak …!!« 
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 Učenci so z velikim zanimanjem 

spremljali predavanje ter pogumno 

sodelovali. Po predavanju sem dobila 

informacijo, da je bilo nekaj učencev 

razredne stopnje ganjenih do solz, ob 

vsem kar so videli, da se dogaja okoli nas.  

  Otroci so pozorno poslušali in tudi aktivno 

sodelovali. Ena učiteljica je rekla: 

»Super predavanje. Najbolj sem uživala, 

ko sem gledala slike prej/potem.« 

 Tako od župnika kot tudi od otrok sem bila lepo sprejeta, poslušali so z zanimanjem in lepo 

sodelovali. Trije otroci so tudi povedali, da so pred kratkim našli male muce in jih obdržali. 

Zdaj sami skrbijo za njih. 

 Nad predavanjem je bila ena punca še posebej zelo navdušena in je na koncu povedala, 

da je bilo zelo zanimivo in da se je veliko naučila. Pozneje smo od animatorke izvedeli, da je 

povedala, da bo tudi ona to počela, ko bo velika, pomagala živalim, kot to počnemo mi.  
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Preglednica šol in drugih organizacij, na katerih smo izvedli predavanja v letu 2014: 

Št.  Datum Ime ustanove Razred/Leta Št. učencev Št. osebja 

1 20.2.2014 OŠ Turnišče 3a + 3b r. 30 2 

2 20.2.2014 OŠ Turnišče 2 r. 25 1 

3 6.3.2014 OŠ MS 3 1a + 1b r. 50 4 

4 6.3.2014 OŠ MS 3 2a + 2b r. 40 3 

5 6.3.2014 OŠ MS 3 3a + 3b r. 40 4 

6 17.3.2014 POŠ Dokležovje 1 - 6 r. 29 3 

7 29.3.2014 OŠ Črenšovci 1 - 9 r. 188 35 

8 10.4.2014 OŠ Velika Polana 1 - 5 r. 70 5 

9 10.4.2014 OŠ Velika Polana 6 - 9 r. 50 3 

10 2.7.2014 Oratorij Črenšovci 3 - 13 let 70 10 

11 9.7.2014 Oratorij Tišina 3 - 9 let 35 7 

12 9.7.2014 Oratorij Tišina 9 - 15 let 35 6 

13 15.7.2014 Medgeneracijska hiša Sofija 4,5 - 12 let 16 4 

14 16.7.2014 Oratorij Odranci 3 - 16 let 50 3 

15 24.7.2014 Oratorij Razkrižje 5 - 15 let 35 5 

16 28.7.2014 Oratorij Veržej 5 - 15 let 60 3 

17 29.7.2014 Poletni tabor - Hiša Sadeži družbe MS 8 - 12 let 15 1 

19 6.8.2014 Oratorij Ljutomer 4 - 15 let 70 1 

24 3.10.2014 OŠ Negova 1 - 9 r. 80 3 

25 3.10.2014 OŠ Stogovci 1 - 6 r. 27 1 

26 9.10.2014 OŠ Beltinci, 1. skupina 6 r. 17 1 

27 9.10.2014 OŠ Beltinci, 2. skupina 6 r. 17 1 

28 9.10.2014 OŠ Beltinci, 3. skupina 6 r. 17 1 

29 9.10.2014 OŠ Beltinci, 4. skupina 6 r. 17 1 

30 10.10.2014 OŠ MS 1, 1. skupina 4 r. 35 2 

31 10.10.2014 OŠ MS 1, 2. skupina 4 r. 30 3 

32 10.10.2014 OŠ Mala Nedelja 1 - 6 r. 40 3 

33 13.10.2014 OŠ Kobilje 1 - 5 r. 16 1 

34 20.10.2014 OŠ Radenci 6 r. 31 1 

35 27.10.2014 OŠ Ormož 4 -9 r. 60 1 

37 19.12.2014 Vrtec Apače 3 - 5 let 37 4 

36 19.12.2014 Vrtec Cven 3 - 5 let 16 2 

38 22.12.2014 SŠ Lendava, 1. skupina 15 - 18 let 20 1 

39 22.12.2014 SŠ Lendava, 2. skupina 14 - 18 let 20 2 

  
  

1388 128 

  
 

SKUPAJ VSI 1516 
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Zbiranje hrane 

Pred 4. Oktobrom – pričetkom svetovnega tedna varstva živali smo šole povabili k akciji zbiranja 

hrane za lačne živali, predvsem (prostoživeče) muce. Na akcijo se je odzvalo kar 17 osnovnih šol, 

dva vrtca in ena srednja šola. Odziva smo bili zelo veseli. Večinoma so hrano zbirale tiste šole, ki so 

nas povabile, da izvedemo predavanje, nekatere pa so hrano zbirale neodvisno od tega. Vsekakor 

pa smo veseli, da se šole in druge vzgojno-izobraževalne ustanove odzovejo na takšne akcije, da 

spomnijo otroke, da so nekatere živali lačne in nimajo skrbnikov. Vedno tudi razložimo, komu je 

zbrana hrana namenjena, v zahvalo pa podarimo koledar društva, na katerem so predstavljene 

nekatere živali, katerim smo pomagali v lepše življenje.  

 

Natečaj in razstava 

V mesecu marcu 2014 smo organizirali likovni natečaj za učence razredne stopnje (od prvega do 

vključno petega razreda). Likovne tehnike, ki smo jih iskali so bili risanje, slikanje in grafika, motiv pa 

je moral biti vezan na živalsko tematiko. Glavna nagrada je bila tisk zmagovalne ilustracije na 

majicah Društva za zaščito živali Pomurja. Zmagovalec je za nagrado prejel tudi majico s svojo 

kreacijo. 
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Odziv je bil neverjeten! Prejeli smo več kot 700 risbic od 50 razredov iz 22 osnovnih šol. 

Nemogoče je bilo, da bi izmed toliko čudovitih izdelkov, vsak s svojo zgodbo, izbrali samo enega 

zmagovalca. Zato smo se odločili, da bomo razglasili kar tri zmagovalce. Člani društva smo izbrali 

dve zmagovalki, odločitev za tretjega zmagovalca (med 20 težko izbranimi), pa smo prepustili našim 

prijateljem s Facebooka. 

 

   

Ker bi bilo škoda pustiti, da gre v pozabo toliko prekrasnih risbic, smo v Pokrajinski in študijski 

knjižnici Murska Sobota pripravili tudi razstavo. Nekaj obiskovalcev smo ujeli v objektiv.  
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Nekaj umetnin na ogled  
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5. STOJNICE 

Izredno velik pomen pa ima tudi ozaveščanje preko stojnic. Na stojnicah se predstavimo kot 

društvo, ljudem delimo letake in brošure, predvsem pa imamo priložnost, da se z ljudmi v živo 

pogovorimo. Nekateri pristopijo k nam in nam povedo, da nas spremljajo in pohvalijo naše delo, 

spet drugi pristopijo z namenom, da podajo prijavo. Na stojnicah predstavimo tudi naše izdelke 

(majice, koledarje, šalčke, copate, ...) ter zbiramo hrano za živali in prostovoljne prispevke. V letu 

2014 smo izvedli 24 stojnic v različnih krajih v Pomurju. 
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6. KUŽKOVANJE 

Proti koncu oktobra smo organizirali društveni 

dogodek Kužkovanje. Glavni namen Kužkovanja 

je prijetno druženje ljubiteljev živali, hkrati pa 

priložnost za društvo, da se predstavi. Za 

popestritev dogajanja smo pripravili razne igre, 

med drugim: fit s psom, pogovor z veterinarjem, 

srečelov, ugibanje teže psičke Lune, nagradni kviz 

in glasbeno točko. Poskrbeli smo tudi, da ni bilo 

lačnih in tako ponujali vegetarijanski ričet, langaš 

in še za celo stojnico dobrot. Kljub izredno 

mrzlemu dnevu je bil obisk dober in skupaj smo 

preživeli krasen dan. 
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7. SODELOVANJE Z USTANOVAMI 

Nadvse pomembno je, da ves čas korektno in vztrajno sodelujemo 

z ustanovami in lokalnimi skupnostmi. O našem sodelovanju s 

šolami in vrtci smo že pisali. 

Cerkev 

Letos smo aktivneje začeli sodelovati tudi s Cerkvijo. Čez poletje 

smo jih obiskali na oratorijih (bili smo na sedmih), 4. oktobra – na 

dan, ko goduje Sv. Frančišek Asiški in praznujemo Svetovni dan 

živali, smo na Gornji Bistrici pri Sv. maši nagovorili tudi vernike. Po 

maši je župnik živali, katere so verniki pripeljali, še blagoslovil.  

Mediji 

Kolikor je le možno se pojavljamo tudi v medijih in ozaveščamo na ta način. Ljudi opozarjamo na 

aktualne teme ali na že dlje časa trajajočo problematiko. V letu 2014 smo se pojavili na RTV SLO (3x 

v oddaji O živalih in ljudeh), na TV AS, TV Idea, radiu Murski val, Radiu Romic, Radiu Maxi, Radiu 

105, objavljali v Vestniku, Slovenskih novicah, sobotainfo.com, pomurec.com, prlekija.net, v 

občinskih glasilih in še bi lahko našteli kaj. Veseli nas, da so mediji vedno bolj pozorni tudi na 

živalovarstveno problematiko. 

 

Občine 

Zavedamo se, da je ključnega pomena, da pri svojem delu neprestano sodelujemo z lokalnimi 

skupnostmi in občinami, katere redno obveščamo o svojih aktivnostih. Nekatere občine nas 

podprejo finančno (donacije, sofinanciranje javnih del), MO MS nam je odstopila prostor, veliko 

občin pa z objavljanjem naših prispevkov in razpošiljanjem letakov pomaga pri ozaveščenosti. 

Nekatere občine pa se, žal, še vedno ne zavedajo, da s svojim delom prispevamo k izboljšanju 

razmer, kar ima neposredno pozitivne posledice tudi za občine (manj stroškov za živali v zavetiščih).  



 

Društvo za zaščito živali Pomurja 

 

19 Poročilo o delu društva v letu 2014 

8. ZAHVALA VSEM NAŠIM DONATORJEM 

Prikazali smo večino tega kar delamo, trudimo se res vsak po svojih močeh narediti nekaj dobrega 

za tiste živali, ki so resnično odvisne le od naše pomoči. Žal je takšnih v Pomurju zelo veliko. 

Predvsem pa je naš cilj, da bi bilo toliko živali, za kolikor so lastniki sposobni skrbeti. Tako bi te živali 

živele dostojno življenje.  

Vsega tega pa ne bi mogli izvajati, če ne bi bilo vseh vas donatorjev, ki nam pomagate, ravno tako, 

vsak po svojih močeh. Nekateri nam sredstva donirate mesečno, spet drugi nakažete prispevek 

občasno, nekatera podjetja in posamezniki nam pomagate s hrano, veliko vas je takšnih, ki ste 

nam namenili 0,5 % dohodnine, kupili naše izdelke (koledarje, majice, ter ostalo), donirali izdelke 

za licitacije ali izlicitirali predmete na licitacijah, zbirali odpadni papir ali pa na stojnicah prispevali 

prostovoljni prispevek. Nekateri pa nam pomagate s svojimi storitvami in s svojim bogatim 

znanjem. 

Od vseh nas, ki se trudimo, predvsem pa od tistih, nemočnih, za katere se trudimo in smo tako mi 

njihova beseda:  

ISKRENA HVALA VSEM 
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