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DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA 

Prizadevamo si, da bo vsaka žival živela v skladu s svojo naravo. 

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

člani prizadevamo, da bi živali živele svoji vrsti primerno življenje. Največji poudarek pri delovanju 

društva je na ozaveščanju ter pomoči živalim v stiski.  

Ko se srečamo s primeri mučenih živali, vsaki želimo življenje, kot bi si ga izbrala sama, če bi imela to 

priložnost. Naredimo vse, kar znamo in zmoremo, da izboljšamo njihovo življenje. Vendar vse ni 

odvisno od nas. Ljudje zelo različno gledajo na živali. Pogosto živali smatrajo kot stvar. Torej brez duše, 

brez čustev. Tako potem z njo tudi ravnajo. In to prepričanje prenašajo na otroke. Da ta vzorec 

spremenimo, po šolah in vrtcih organiziramo naša predavanja, kjer otrokom njihovi starosti primerno 

prikažemo, kakšno je humano razmišljanje in ravnanje z živalmi. Na različne načine skušamo ljudem 

pokazati, da so živali čuteča bitja, ki smo jih naredili odvisne od nas ljudi in smo zato zanje odgovorni. 

Veliko ljudi zmotno misli, da smo zavetišče za zapuščene živali ali da imamo pristojnosti inšpekcije. 

Člani društva smo prostovoljci, ki svoj prosti čas posvetimo izboljševanju razmer, v katerih živijo živali. 

V društvu nas je 24 aktivnih in 16 podpornih članov, v letu 2016 smo uspeli pridobiti tudi dva zaposlena 

preko javnih del. 

Uspešno se povezujemo s pomurskimi občinami, ki vedno v večji meri spoznavajo, da je veliko bolje 

vlagati v preventivo, tako s finančnega vidika kot seveda z vidika dobrobiti živali. Predvsem v 

zadnjem letu pa se je zelo okrepilo naše sodelovanje s policijo (Enota vodnikov službenih psov), 

veterinarsko inšpekcijo ter Malo hišo. Dobrega sodelovanja z vsemi pristojnimi službami smo zelo 

veseli, saj se zavedamo, da skupaj lahko naredimo še več koristnega. 

Veseli smo, da smo svoje delovanje končno razširili tudi na pomoč najbolj prezrtim, rejnim živalim. V 

sodelovanju z Zavodom Koki smo izdali kuharsko knjigo Pomladna Frida, z živalim prijaznimi recepti ter 

uspešno rešili tudi prve pujse in krave, ki so postale naši ambasadorji in bodo pomagale ljudi ozaveščati, 

kako čudovita bitja so.  

Dobro sodelovanje z mediji se je nadaljevalo tudi v tem letu (Murski val, Radio Romic, RTV Slo, TV 

Idea, Planet TV, TV As, Radio Maxi, Sobota.info … in še veliko bi jih lahko našteli).  

Najbolj pa nam je v ponos, da ljudje naše društvo smatrajo kot eno najbolj srčnih organizacij v Sloveniji. 

Da je bilo naše leto res uspešno, vidno in naše delo cenjeno, je potrdil izbor Pomurke in Pomurca leta 

2016, kjer je Pomurka leta postala naša aktivna članica Mirjana Mulec. Naša Trezika Cvetko pa je 

ob 8. marcu prejela Zahvalno listino Mestne četrti Murska Sobota za požrtvovalno in predano delo 

namenjeno pomoči živalim. 

Kot nevladna, prostovoljna organizacija nimamo zagotovljenih nobenih finančnih sredstev, zato 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.  

Za vse to delo je potrebno mnogo delovnih ur, prostega časa. Vendar nas vse to trpljenje živali in 

ljubezen do njih žene naprej. 
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Februarja smo bili na podelitvi priznanj za Pomurko meseca oktobra 2015, kar je postala naša Ana Žnidarič. 

 
Podelitev zahvalne listine naši Treziki Cvetko. 

 
Letos pa smo dobili Pomurko leta 2016. To je z ogromno podporo glasovalcev postala naša članica Mirjana Mulec. 

 
Dobro sodelovanje je ključ do dobrih rezultatov. 
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POMOČ ŽIVALIM V STISKI 

V Pomurju v vseh teh letih opažamo, da se predvsem v smislu skrbi za hišne živali (pse, mačke) stanje 

izboljšuje, nespremenjeno pa ostaja v primeru živali, ki jih ljudje izkoriščamo za svoje potrebe, rejnih 

živali. Kljub postopnemu izboljševanju pa je žal situacija tudi s psi in mačkami v povprečju še vedno 

slaba. Dokler bodo živali prihajale v zavetišče za zapuščene živali, dokler bodo mladiče ubijali in dokler 

bodo v mukah umirale od bolezni ali neprimerne oskrbe v premajhnem prostoru v lastnih iztrebkih ali 

z v vrat zažrtimi verigami ter preždele vse oz. večino dni svojega življenja brez primerne psihične in 

fizične aktivnosti pomeni, da kot skupnost (še vedno) nismo dovolj ozaveščeni. Vse to so primeri, s 

katerimi se dnevno srečujemo. Pomembno je, da jim pomagamo, po svojih močeh, v tem trenutku. In 

jim tudi smo. 

Nekaj primerov, s katerimi smo se srečali v letu 2016: 

 

 

 

 

         
Ko pogled na boks poln iztrebkov pove, da pes nima dnevnih izhodov, da vse njegovo življenje poteka za temi štirimi stenami. 

Psi na res kratkih verigah ali celo zaprti v »majhne kletke« so pri našem delu nekaj vsakdanjega ... Prav tako mačji mladiči, ki 

zaradi nezdravljene okužbe oči, mnogokrat oslepijo. 

  
Oskrba kopit pri konjih in oslih je v splošnem zelo slaba, naleteli smo tudi na tako ekstremne primere. Medtem ko smo pri 

večini »hišnih« živali precej uspešni pri izboljševanju življenjskih razmer, tega ne moremo trditi za rejne živali.  

 

Zgoraj naštetih primerov je bilo kot prejšnja leta, tudi v letu 2016 res ogromno. Za primere, ki 

potrebujejo pomoč, smo izvedeli preko prijav, ki nam jih ljudje posredujejo ali pa smo jih odkrili sami, 

ko smo bili na terenu. Poleg preverjanja prijav smo se v zadnjem letu osredotočili predvsem na socialno 

ogrožene posameznike/družine, kjer je žal velikokrat tudi stanje živali v zelo slabem stanju, nadaljevali 

pa smo z našim delom v romskih naseljih, kjer smo aktivni že vse od leta 2008.  



Poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2016 

 4 

Delo na terenu 

V letu 2016 smo preverili nekaj več kot 310 prijav. Pri tem smo obravnavali 686 mačk, 202 psa, 10 

konjev, 30 krav, 1 osla, pomagali smo ježku, labodu, kokoškam, pujsama, kuncu, kozličku in še bi 

lahko naštevali. 

Pri tem smo se tudi v letu 2016 držali našega vodila in najprej poskušali pomagati z nasveti, pogovorom, 

ozaveščanjem ter seveda tudi s konkretno pomočjo ljudem pri tem, da so v prihodnje za živali bolje 

poskrbeli. V kolikor tega ni bilo moč doseči, smo posredovali prijavo pristojnim organom. 

Pomoč pri sterilizacijah in kastracijah psov in mačk 

Tudi v tem letu smo se srečali s številnimi primeri, kjer je število živali ušlo izpod nadzora. Nekateri nas 

za pomoč prosijo sami, drugod pridemo zaradi prijave in je potrebno več obiskov, da uspemo 

skrbnikom teh živali prikazati, zakaj je sterilizacija/kastracija tako zelo pomemben poseg. Kjer so mačke 

divje in se ne pustijo prijeti, jih pomagamo loviti z živolovkami ter jih odpeljemo na poseg. Kjer gre za 

socialno ogrožene skrbnike, tam pomagamo tudi s kritjem stroškov, ki pri tem nastanejo.  

Tako smo v letu 2016 pomagali sterilizirati oz. kastrirati 637 mačk ter 89 psov. 

  
Eden mnogih primerov, kjer je število mačk ušlo izpod nadzora, istočasno so bile nesocializirane. Pri eni hiši je bilo 22 mačk, 

ki bi se brez našega posredovanja razmnoževale naprej in v enem letu proizvedle več kot 100 mačjih mladičev.  

 
S pomočjo živolovk smo ujeli tudi tiste najbolj plašne. Včasih pa smo se morali znajti tudi drugače. Pomagali smo ujeti več kot 

450 mačk, ki niso dovolj socializirane, da bi se pustile prijeti. 

 

 



Poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2016 

 5 

 
Tako Nero kot njegov skrbnik sta bila vesela vrnitve Nera s kastracije. Njegov skrbnik se nam je za pomoč zahvalil tako, da je 

avto napolnil z odpadnim papirjem, ki ga zbiramo. Pomagali smo tudi pri veliko primerih, kjer je število psov več kot 5. Skupno 

smo pomagali sterilizirati oz. kastrirati 89 psov, 57 psic in 32 psov. 

Pomoč pri veterinarski oskrbi živali 

Daleč najbolj žalostni prizori so tisti, ko najdemo živali hudo bolne oz. hudo poškodovane, prepuščene 

same sebi, brez da bi jim njihovi skrbniki omogočili primerno veterinarsko oskrbo. Nekatere odkrijemo 

s pomočjo prijave, druge naključno, za tretje pa nas pokličejo skrbniki, ki sami finančno ne zmorejo 

živali nuditi potrebne oskrbe. V 2016 smo pomagali več kot 160 živalim, da so ozdravele, nekaj pa smo 

jih žal lahko samo še pospremili na mavrico in jim omogočili mirno smrt, brez hudega trpljenja. 

 
Muca, z ogromno rano od ovratnice. To je le en od številnih primerov, kjer se živalim ovratnica/veriga zažre v vrat. Muca si je 

z našo pomočjo opomogla. Pri psih zaradi neprimerno privezanih ovratnic oz. verig nastanejo številne grde poškodbe okoli 

vratu. V vseh nam znanih primerih smo pomagali pri sanaciji rane ter pri ukrepih, da se to ne bo ponovilo. 

  
Nezdravljene okužbe oči pri mladih mačkah povzročajo trajno izgubo vida. S hitrim ukrepanjem smo preprečili slepoto oz. 

smrt kot posledico pri številnih leglih. Pomagali smo živalim z rakavimi obolenji … 
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… pri oskrbi številnih od mrčesa ranjenih pasjih ušes, pri hudih poškodbah živali … hkrati pa še pri oskrbi ogromnega števila 

kožnih obolenj, ki so za živali skrajno neprijetne … ter še in še … 

Pomoč pri izboljševanju življenjskih razmer 

Tudi v tem letu smo se srečali z veliko primerov neprimerne oskrbe živali. Živali brez kakršnegakoli 

zavetja, brez vode, primerne hrane in brez primerne higiene. Naše delo je predvsem delo z ljudmi. 

Pokažemo jim, kakšna je primerna skrb za žival in nato skupaj te razmere izboljšujemo.

 

Zaradi nesodelovanja skrbnikov, psu Ringu ni bilo mogoče izboljšati razmer na lokaciji, zato je bil odvzet s strani pristojnih 

organov. S skupnimi močmi smo mu našli en super dom, kjer zdaj uživa življenje. Se pa tudi v tem primeru naše delo z bivšimi 

skrbniki Ringa nadaljuje, saj imajo še enega psa. 

 
Tako smo poleti psu Tarzanu pripeljali pasjo hiško, ki je ostala od Ringa in jo skupaj z njegovim skrbnikom namestili, prav tako 

smo poskrbeli, da je Tarzan dobil ovratnico, ki je zamenjala verigo okoli vratu. Tu se seveda naše delo ne ustavi. Ozaveščamo 

naprej s ciljem, da bo Tarzan deležen tudi dnevnih sprehodov oz. vsega, kar pes potrebuje za zadovoljno življenje. 
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Psa Dinga smo našli privezanega ob gozdu, brez kakršnegakoli zavetja. Tudi tukaj smo dosegli, da je kuža dobil pasjo hiško, 

nadaljujemo pa z delom in ozaveščanjem o primerni oskrbi. 

Muckotova lepotna preobrazba, ki jim vedno sledi še preobrazba »lastnikov« v skrbnike, ki sicer še traja. 

Bingovega lastnika smo motivirali k dnevnim sprehodom in ureditvi bivališča. 

Društvo za zaščito živali v Romskih naseljih 

V več kot 28-ih pomurskih romskih naseljih smo aktivni vse od leta 2008. Delujemo z željo in ciljem, da  

živalim v zelo slabih razmerah ne iščemo novega doma, ampak izboljšujemo razmere v obstoječem. 

Torej z ozaveščanjem pomagamo lastnikom živali, da postanejo odgovorni in dobri skrbniki. Medtem, 

ko smo prejšnja leta delali predvsem na sterilizacijah in kastracijah - z namenom, da preprečimo 

nadaljnje razmnoževanje živali ter na izboljševanju rez grozljivih življenjskih razmer, smo v letošnjem 

letu delali predvsem na ozaveščanju pomembnosti čipiranja in cepljenja psov. Po nekaterih naseljih je 

bil odstotek čipiranosti (kljub slovenski zakonodaji, ko to zahteva že vse od leta 2003) skoraj ničen. A s 

celoletnim trdnim delom smo dosegli, da so skrbniki čipirali in cepili večino svojih psov. Upamo, da bo 

tudi to en del, ki bo prispeval k dolgoročno odgovornejšem posedovanju živali s strani Romov, kot pa 

je to bilo v preteklosti. 
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Trdno verjamemo, da je prihodnost v rokah mladih, zato ogromno časa posvetimo ravno njim. 

 
Včasih »samo« druženje prinese veliko več kot si lahko sploh zamislimo. Ko smo postali »del njih«, so nam veliko bolj zaupali 

tudi svoje, sicer v večini primerov zanemarjene, živali. Da smo nekaj dobro opravili, za nas pomeni predvsem, da smo naše 

znanje uspešno predali naprej. V tem primeru učenje, kako se aplicira ampula proti parazitom. 

 

 
Čipiranje in cepljenje psov je zelo pomemben korak k bolj odgovornemu skrbništvu. V letu 2016 smo bili pri tem več kot 

uspešni. Z visoko mero vztrajnosti smo dosegli, da so Romi čipirali in cepili več kot 50 svojih psov. 

 
Naše delo v romskih naseljih podpira tudi angleška organizacija Dogs Trust, katere predstavniki se nam na dve leti pridružijo 

za nekaj dni na terenu, da tudi v živo doživijo, kako poteka naše delo. Predstavnika sta se nam z veseljem pridružila na 

sprehodu z otroki in s psi. Delo v romskih naseljih smo predstavili na Mednarodni konferenci o zaščiti hišnih živali v 

Dubrovniku. Po prezentaciji je do nas pristopilo mnogo predstavnikov tujih organizacij, ki so se poklonili našemu delu in 

predvsem rezultatom, ki smo jih v teh letih dosegli. 
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Pomoč pri iskanju novega doma 

Veseli smo, da se je naša pomoč pri iskanju dobrih domov za živali, ki so ostale brez njega oz. ga nikoli 

niso imele, razširila tudi na rejne živali. 

Nov dom z odgovornimi skrbniki smo tako poiskali 52 mačkam, 13 psom, 12 kokošim, 4 petelinom, 

7 kuncem, kozličku, dvema pujsama ter 4 kravam. 

 
V letu 2016 se je končno sreča nasmehnila tudi psički Suziki, ki smo jo našli »zazidano« v pasjo uto v enem od romskih naselij. 

Končno je tudi ona dobila ljubezen, topel kauč ter pasjega in človeškega prijatelja. 

 
Ko je lastnica pujse Pepe, namesto kolin, izbrala življenje in nas prosila, da ji poiščemo dom, kjer bo lahko živela do svoje 

naravne smrti. En dan pred kolinami smo tako v krasen dom odpeljali Pepo in njeno sestrico Rozi, kjer veselo rijeta po zemlji. 

 
Krava Mama je prvič po 13-ih letih stanja na hladnih betonskih tleh, na enem mestu, videla nebo in stopila na zeleno travo. 

Od zdaj naprej bo lahko živela življenje brez izkoriščanja in prvič v življenju bo lahko mama, saj  bo njena zadnja telička Nika 

odraščala ob njej. O njenih prvih korakih in poskokih smo posneli tudi video z naslovom Mama in Nika, ki se nahaja na youtube 

kanalu. 
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Skrb za prostoživeče mačke 

Nadaljevali smo s skrbjo za več kot 160 prostoživečih mačk, sterilizacijami in kastracijami novih 

»prišlekov«, rednim čiščenjem, hranjenjem in veterinarsko pomočjo, če je potrebna. Pomembno je 

tudi, da poskrbimo, da so mačke po sterilizaciji/kastraciji resnično vrnjene v njim znano okolje! 

 
Muc Piki, en od več kot 160 prostoživečih mačk, za katere skrbimo. 

Reševanje laboda 

 
Pomagali smo tudi labodu, ki je obnemogel v snegu, ostal je v oskrbi veterinarske ambulante Nabergoj. 

Reševanje mačke 

 
Pomagali so nam tudi gasilci. Skupaj smo reševali prostoživečo mačko, ki je več kot dva dni ni bilo na spregled. 
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PREPREČEVANJE 

Akcija sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk v Pomurju in 

Moškanjcih 

Najpomembneje je, da število živali omejimo do te mere, da bomo sposobni zanje poskrbeti odgovorno 

in jim nuditi kvalitetno oskrbo. V nasprotnem primeru jih raje nimamo. Zato smo že osmo leto zapored 

organizirali akcijo sterilizacij in kastracij, pomladansko in jesensko, kjer veterinarske ambulante 

lastnikom psov in mačk nudijo 20 % popust na ceno storitve.  

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. Zahvaljujemo se tudi medijem, 

ki nam pomagajo pri prepoznavnosti in promociji akcije.  

V društvu smo prevzeli organizacijo in koordinacijo akcije, poskrbeli smo za tiskan promocijski material 

(plakati, kuponi …) in za distribucijo letakov ter oglaševanje akcije v medijih. 

 

Rezultati 

Skrbniki živali so v letu 2016 preko akcije sterilizirali in kastrirali 1132 živali, 228 psov in 904 mačk! Ta 

rezultat nam sporoča, da so ljudje vedno bolj ozaveščeni o pomembnosti in nujnosti 

sterilizacije/kastracije 

V sklopu te akcije imamo seveda možnost, da ljudi ozaveščamo o pomembnosti sterilizacij pri 

preprečevanju res hudega trpljenja živali, s katerim se dnevno srečujemo. 

Ozaveščanje 

Predavanja 

Ker je načelo našega društva, da delujemo za dolgoročne rezultate, je zelo pomembno ozaveščanje 

ljudi, da do primerov, kot smo jih opisali v prvem delu, več ne bo prihajalo. Zato smo veseli povabil šol, 

vrtcev, taborov … kjer izvedemo predavanje z željo, da bodo otroci zrasli v odgovorne ljudi oz. v 

odgovorne skrbnike svojim živalim. V letu 2016 smo izvedli 34 predavanj s skupno 1609 udeleženci. 
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Otroci so naše največje bogastvo. Pomembno je, da jih vzgojimo v sočutne in odgovorne ljudi, ki ne bodo dopustili, da se 

dogajajo stvari kot se danes. 

 
Večini predavanj je sledilo sproščeno druženje, kjer je vedno priložnost, da podamo še kaj koristnih informacij ter okusna 

pogostitev živalim prijaznih – veganskih jedi, kjer je največ pozornosti vedno požela veganska zaseka .  
 

Predavanje in delavnice pa organiziramo tudi na terenu, predvsem v romskih naseljih.  

 
Pogovor z otroci iz romskega naselja Kamenci o primerni oskrbi njihovih živali.  

 
Ena od akcij kopanja, česanja in striženja psov, kjer pokažemo, da so lahko psi tudi čisti, lepi in urejeni in da je takšno 

sobivanje veliko bolj prijetno za vse vpletene. 
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Stojnice 

V letu 2016 smo organizirali 15 stojnic in še na ta način ozaveščali ljudi, širili pomembne informacije, 

sprejemali prijave ter delili naše brošure in letake, hkrati pa večali prepoznavnost društva in zbirali 

donacije, ki jih potrebujemo za izvajanje naših aktivnosti.  

 
Stojnica ob svetovnem dnevu živali ter utrinek z Miklošovega senja. 

 

Društvo za zaščito živali Pomurja v medijih 

Čeprav noben od nas ne nastopa rad, smo vedno veseli povabila/odziva s strani medijev, saj z njihovo 

pomočjo naš glas seže še dlje. 

 
Snemanje dokumentarca »Zavržene tačke« ter utrinek iz enega od gostovanj na Radiu Romic, kjer redno delimo nasvete v 

zvezi z živalmi. 

 
Bili smo gostje na televizijskih in radijskih oddajah, na fotografijah so Trezika in Leja na TV MB, v oddaji Nov dan ter Mirjana 

in Milan na radiu Murski val, v oddaji Prva oseba ednine. 
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ZAHVALA 

Vse 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 

- Postanite boter živali v naši oskrbi (pujse, krave, mačke …) 

- 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 

mailto:dzzpom@gmail.com
http://www.dzzpomurja.si/

