
 

  

 

Poročilo o delu Društva za zaščito 
živali Pomurja v letu 2017 

 
»To, da se včasih s čim ne strinjamo, pomeni samo to, 
da hočemo vsi najboljše. Iz debat se vedno najde 
najboljša rešitev. 
V tem društvu mi je všeč to, da se gleda vedno v dobro 
živali. Zato smo še skupaj. Tako trdno društvo, kot je 
naše, je redkost. Ima zdravo jedro in miselnost na 
osnovi humanosti in ljubezni do živali. Predvsem naša 
medsebojna povezanost (navezanost) in vzajemno 
spoštovanje sta trdi temelj, na katerem naše društvo 
stoji.« 

članica DZŽ Pomurja, vpogled v e-mail 
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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 in njihovim skrbnikom v stiski. S svojimi dejavnostmi si prizadevamo za 

dolgoročne izboljšave. 

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. Aktivno nadaljujemo s pomočjo najbolj 

prezrtim, rejnim živalim. Ustanovili smo Nikino kuhalnico, kjer kuhamo in mešamo zdrave, življenju 

prijazne, pisane sestavine in jedem dodajamo vso ljubezen sveta. Z rešenimi pujsami in kravami, ki so postale 

naši ambasadorji pa ljudem približujemo, kako čudovita bitja so to.  

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 35 aktivnih in 30 podpornih članov, v letu 2017 smo uspeli pridobiti tudi dva zaposlena preko javnih 

del, eno osebo pa smo zaposlili preko društva. 

Za dosego dobrih rezultatov je ključno povezovanje. V desetih letih našega dela smo postali enakovredni 

sogovorniki na občinah, policiji in veterinarski inšpekciji, redno sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, 

centri za socialno delo, župnijami in drugimi nevladnimi organizacijami. S sodelovanjem vsakega izmed 

njih dodajamo manjkajoče koščke mozaika h končni sliki srečnega Pomurja. Veliko smo se pojavljali v 

medijih in z njihovo pomočjo ozaveščali (Murski val, Radio Romic, RTV Slo, TV Idea, Planet TV, TV As, Radio 

Maxi, Sobota.info … ).  

Da je bilo naše leto res uspešno, vidno in naše delo cenjeno, je potrdilo tudi dvoje prejetih priznanj. 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor nam je skupaj z Odborom Republike Slovenije za podelitev 

državnih priznanj na področju prostovoljstva podelil Državno priznanje za izjemno prostovoljsko delo na 

področju varstva živali. Nadvse pa nas je razveselilo tudi županovo priznanje za Naj prostovoljno društvo 

v MO Murska Sobota. Cenimo priložnost, da smo lahko predstavili naše delovanje na Svetu pomurske 

regije, z namenom, da naše delo/rezultate predstavimo tudi občinam/županom, s katerimi še nismo 

vzpostavili uspešnega sodelovanja ter z namenom zaposlitve dveh oseb v društvu, saj izključno s 

prostovoljnim delom ne zmoremo izvajati aktivnosti v takšnem obsegu, kot je po tem potreba. Podprla nas 

je večina županov – s tem so potrdili, da je naše preventivno delo več kot pomembno in da je cenjeno. 

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

Kot nevladna, prostovoljna organizacija se financiramo izključno iz donacij in prostovoljnih prispevkov. 

Sredstva, ki jih potrebujemo, da lahko izvajamo svoje poslanstvo, 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. Sami prispevamo dneve, včasih noči delovnih ur. Vendar nas vse to 

trpljenje živali in ljubezen do njih žene naprej. 
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V MAJU SMO SE UDELEŽILI SPREJEMA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTA PAHORJA OB PODELITVI DRŽAVNE NAGRADE IN PRIZNANJ 

NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA ZA LETO 2016, KJER SMO PREJELI DRŽAVNO PRIZNANJE ZA PROSTOVOLJSTVO.  

  
GOSPOD ŽUPAN DR. ALEKSANDER JEVŠEK NAM JE PODELIL ŽUPANOVO PRIZNANJE ZA NAJ PROSTOVOLJNO DRUŠTVO V MESTNI OBČINI 

MURSKA SOBOTA 2017. 

 
DOBRO SODELOVANJE JE KLJUČ DO DOBRIH REZULTATOV. 

  
DZŽ POMURJA NA SVETU POMURSKE REGIJE, KJER SO BILI PRISOTNI PREDSTAVNIKI 27-IH POMURSKIH OBČIN. 
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POMOČ ŽIVALIM V STISKI 

V zadnjih letih se izboljšuje predvsem stanje na področju zapuščenih psov. Število teh se iz leta v leto 

zmanjšuje, verjamemo, da predvsem na račun našega sistematičnega dela in 10-letne aktivnosti v romskih 

naseljih. Kljub temu pa ni vasi, kjer ne bi bili psi zaprti v pesjakih, pripeti na verige, v osami brez dnevnih 

izhodov. Ogromno je lokacij, kjer so se mačke tako zelo namnožile, da je zadeva ušla izpod nadzora. Pogledi 

v hleve, kjer vidimo živali, ki jih ljudje izkoriščamo za svoje potrebe, so  grozljivi – predvsem, ko se v mislih 

postavimo v njihovo kožo. 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. 

Samo peščica od mnogih primerov, s katerimi smo se srečali v letu 2017: 

    
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 MAČKE V 

IZREDNO SLABEM STANJU. 

    
V PRIMERU »HIŠNIH« ŽIVALI SMO VELIKOKRAT USPEŠNI PRI IZBOLJŠEVANJU ŽIVLJENJSKIH RAZMER, ŽAL PA TEGA NE MOREMO TRDITI ZA 

REJNE ŽIVALI. TAKO LAHKO POSTANEJO LE AMBASADORJI, KI PRIKAZUJEJO VSO GROZOTO TE INDUSTRIJE IN POMAGAJO LJUDEM K 

ODLOČITVAM ZA DRUGAČEN NAČIN ŽIVLJENJA – BREZ IZKORIŠČANJA ŽIVALI. 

Zgoraj naštetih primerov je bilo, kot prejšnja leta, tudi v letu 2017 na stotine. Za primere, ki potrebujejo 

pomoč, smo izvedeli preko prijav, ki nam jih ljudje posredujejo, vedno več nas kontaktirajo tudi iz centrov 

za socialno delo, bolnišnic ali pa smo jih na terenu odkrili sami. Poleg preverjanja prijav smo se 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.  
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Delo na terenu 

V letu 2017 smo preverili nekaj več kot 250 prijav. Pri tem smo obravnavali 795 mačk, 243 psov, 6 konjev, 

govedo, kunce, koze … Držali smo se našega vodila in najprej poskušali pomagati z nasveti, pogovorom, 

ozaveščanjem ter seveda tudi s konkretno pomočjo ljudem pri tem, da bodo 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 

Ljudje smo udomačili številne živali. In od takrat smo odgovorni za njih, za njihovo življenje, odgovorni smo 

za njihovo počutje. Odgovorni smo tudi, da se te živali prekomerno ne razmnožujejo, saj je nemogoče 

poskrbeti za vse. Z željo, da bomo ljudje imeli le toliko živali, za kolikor lahko res dobro poskrbimo (tako za 

njihovo fizično kot psihično počutje), smo tudi v tem letu naredili ogromno na ozaveščanju o pomembnosti 

sterilizacij in kastracij za preprečevanje trpljenja, s katerim se tako velikokrat srečujemo. 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 potrebnih 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, 

pomagamo tudi s kritjem stroškov. Tako smo na več kot 300 različnih lokacijah v letu 2017 pomagali 

sterilizirati oz. kastrirati 721 mačk ter 79 psov in samo v tem letu preprečili (veliko) več kot 2000 

nezaželenih mačjih in več kot 220 nezaželenih pasjih mladičev, ki bi jih po vseh na terenih videnih in 

doživetih prizorih v življenju čakala le beda … 

    
STAREJŠIM IN TISTIM, KI NIMAJO TE MOŽNOSTI, POMAGAMO S PREVOZOM ŽIVALI K VETERINARJU. 

   
VELIKOKRAT ŠTEVILO MAČK UIDE IZPOD NADZORA, LETOS JE BIL REKORD ŠT. MAČK NA ENI LOKACIJI CELO 23. S POMOČJO ŽIVOLOVK SMO 

UJELI TUDI TISTE NAJBOLJ PLAŠNE. POMAGALI SMO UJETI VEČ KOT 500 MAČK, KI NISO DOVOLJ SOCIALIZIRANE, DA BI SE PUSTILE PRIJETI. 
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SKUPNO SMO POMAGALI STERILIZIRATI OZ. KASTRIRATI 79 PSOV, 44 PSIC IN 35 PSOV.  

PO AKCIJAH NA TERENU PA SLEDIJO SANACIJE POŠKODB, KI NASTANEJO OB LOVLJENJU TER SEVEDA REDNO PRANJE IN DEZINFICIRANJE KLETK,  

ŽIVOLOVK IN AVTOMOBILOV. 

Pomoč starejšim ljudem 

  
BOLNI GE. MARIJI SMO POMAGALI PRI STERILIZACIJI IN KASTRACIJI DESETIH PSOV IN ODDAJI MLADIČEV V NOV DOM. NJENA PSIČKA LEJA, KI 

JI POMENI VSE NA SVETU, JE NAMREČ SKOTILA 9 MLADIČEV. LEJA OSAMLJENI MARIJI PREDSTAVLJA VELIKO PSIHIČNO OPORO. KER PA JE 

RADA MAHNILA NA POTEP IN JO JE POTEM MARIJA TUDI CELO NOČ ČAKALA, SMO KONEC LETA POSTAVILI TUDI OGRAJO TER TAKO MARIJI 

OMOGOČILI BOLJ MIREN SPANEC. 

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 2017 smo uspešno pomagali več kot 150 živalim, nekaj pa smo jih žal lahko samo še 

pospremili na mavrico in jim omogočili mirno smrt, brez hudega trpljenja. 
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PIKA JE PSIČKA, KI SMO JO V ENEM OD ROMSKIH NASELIJ SPREMLJALI OD LETA 2010, STERILIZIRALI IN VSAKIČ ZNOVA OBČUDOVALI 

NJENO PRIJETNO NARAVO. V ZELO KRATKEM OBDOBJU JI JE ZRASEL TUMOR, KI SO GA ODSTRANILI, NATO PA SMO PIKO NEKAJ MESECEV 

SPREMLJALI NA NJENEM DOMU, KJER SMO JO ZARADI NENADNEGA POSLABŠANJA STANJA MED NJENIMI LJUDMI POSPREMILI NA MAVRICO. 

SKUPAJ S SKRBNIKI SMO PIKI V SPOMIN POSADILI DREVO.

 

  
SREČAMO SE Z OGROMNO PRIMERI POŠKODOVANIH MAČK, KI PRETRPIJO DNEVE IN DNEVE BREZ VETERINARSKE POMOČI. TEM SEVEDA 

OMOGOČIMO VETERINARSKO POMOČ.  

   
KER ŽIVALI NISO POD NADZOROM, PREJMEMO TUDI RELATIVNO VELIKO KLICEV V ZVEZI Z NA CESTI NAJDENIMI POVOŽENIMI ŽIVALMI. 

  
NA TERENU TUDI OZAVEŠČAMO, KAKO ZELO POMEMBNO JE, KO  ŽIVAL ZBOLI, DA SKRBNIKI PRIMERNO ZA NJO POSKRBIJO. 
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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. 
 

   
PSIČKA AURORA PRED IN PO POPOLNI PREOBRAZBI. VSAKO LETO JE VEČ ZANIMANJA TUDI ZA TO, DA BODO PSI UREJENI, ČISTI TER 

OSVOBOJENI PARAZITOV. KO SO ENKRAT ČISTI, LEPI IN VEČ NE SMRDIJO, SE JIM VELIKOKRAT ODPRE TUDI POT »NA KAVČ«. 

TUDI SKRBNIKI PSIČKE MIJE SO SPOZNALI, DA JE VSEM LEPŠE, KO JE NJIHOVA MIJA ČISTA IN UREJENA. 

 
NAŠ NAMEN JE DOSEŽEN, KO SE SKRBNIKI ŽIVALI Z NAŠO POMOČJO NEKAJ NAUČIJO IN POTEM TO PRAKTICIRAJO SAMI. 

  
VES NAŠ TRUD JE POPLAČAN, KO SO SPREMEMBE NA BOLJE VEČ KOT OČITNE. 
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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 res grozljivih življenjskih razmer, v zadnjih dveh letih delamo še 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. Zdaj že z dveletnim trdnim delom smo 

dosegli, da se delež čipiranih in cepljenih psov vztrajno viša. 

   
VČASIH »SAMO« DRUŽENJE PRINESE VELIKO VEČ KOT SI LAHKO SPLOH ZAMISLIMO.  

 

TRDNO VERJAMEMO, DA JE PRIHODNOST V ROKAH MLADIH, ZATO OGROMNO ČASA POSVETIMO RAVNO NJIM. ORGANIZIRAMO DELAVNICE, 

SKUPAJ SPREHAJAMO PSE, SE POGOVARJAMO IN DELAMO SVET LEPŠI … 

   
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. Z VISOKO MERO VZTRAJNOSTI SMO DOSEGLI, DA SMO ŠE DODATNO POVIŠALI DELEŽ ČIPIRANIH IN CEPLJENIH PSOV V ROMSKIH 

NASELJIH.  
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Pomoč pri iskanju novega doma 

Kljub temu, da je naš prvotni namen izboljšati razmere živalim na licu mesta predvsem preko ozaveščanja 

njihovih skrbnikov pa tudi s konkretno pomočjo, če je potrebna, se pa srečamo tudi s primeri, kjer je edina 

prava rešitev, da živali poiščemo nov dom z odgovornimi in ljubečimi skrbniki. Vedno več je tudi primerov, 

kjer živali zaradi smrti ali odhoda v dom starejših občanov ostanejo same. 

Nov dom z odgovornimi skrbniki smo tako poiskali 45 mačkam, 29 psom, 3 kokošim, 1 petelinu, 9 kuncem. 

  
V LETU 2017 SE JE KONČNO SREČA NASMEHNILA TUDI 13 LET STARI PSIČKI MIŠIKI, KI ZDAJ UŽIVA VSE, KAR JI PREJ NI BILO DANO. 

  
TUDI BOBI SE JE PO KAR NEKAJ ZAPLETIH IZ TEMNE LESENE LOPE, V KATERI JE BIL BREZ IZHODOV ZAPRT VEČ KOT 4 LETA PRESELIL V ŽIVLJENJE, 

KJER LAHKO V VSEJ VELIČINI POKAŽE, KAKO ZELO KRASEN KUŽA JE. 

  
SMOKI JE KUNČEK, KI JE DOBIL PRILOŽNOST OKUSITI ŽIVLJENJE IZVEN REŠETK MAJHNE KLETKE. 

Skrb za prostoživeče mačke 

Nadaljevali smo s skrbjo za več kot 180 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! 
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POSTAVILI SMO HIŠKE, KJER MUCE REDNO HRANIMO. MUC PIKI UŽIVA V ČESANJU. 

Pomoč prostoživečim živalim 

    
SREDI CESTE NAJDEN PTIČEK, KI SMO GA PRESTAVILI NA BOLJ VARNO MESTO, DA SI OPOMORE OD ŠOKA. POMAGALI SMO ULOVITI 

POŠKODOVANO ŠTORKLJO. PRED IGRIVO MAČKO SMO REŠILI FAZANA, KI SE JE ZNAŠEL UJET NA NOTRANJI STRANI OGRAJE OB 

STANOVANJSKI HIŠI. 

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 deveto 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 deljenjem 

letakov v vsa gospodinjstva, znatno povečale informiranost o akciji, kar je povečalo 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. 

  
PLAKAT, KI OBVEŠČA O POTEKU AKCIJE STERILIZACIJ/KASTRACIJ NA OGLASNI DESKI OBČINE BELTINCI TER V GOSTILNI MINKA V MARKOVCIH. 
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Rezultati 

Skrbniki živali so v letu 2017 preko akcije sterilizirali in kastrirali 1481 živali – 349 več kot lani, 346 psov in 

1135 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 2017 smo izvedli 30 predavanj s skupno 1149 udeleženci. 

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. 

  
Z NAJVEČJIM VESELJEM SE ODZOVEMO TAKO NA POVABILA OSNOVNIH ŠOL IN VRTCEV KOT TUDI NA POVABILA, KJER SO POSLUŠALI ODRASLI. 

TAKO IMAMO PRILOŽNOST JIM PREDATI SPOROČILA, KI SO V NEKEM TRENUTKU NAJBOLJ AKTUALNA.  

 

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

  
OTROCI SODELUJEJO NA DELAVNICI O SKRBI ZA ŽIVALI, VEDNO PA SE PRIKLJUČI TUDI NEKAJ ODRASLIH. 
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Stojnice 

V letu 2017 smo organizirali 14 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 NA MIKLOŠOVEM SENJU. 

Zgodbe rešenih rejnih živali 

Člani društva tudi samostojno skrbimo za rešeni kravi Mamo in Niko, ki sta postali ambasadorki vseh 

izkoriščanih rejnih živali. Njune dogodivščine redno objavljamo na Facebook strani društva, pripravili pa smo 

tudi video, ki prikazuje njuno pot v novo življenje, prav tako tudi video rešenih pujs Pepe in Rozi.  

 

  
VIDEO: NIKA IN MAMA (YOUTUBE) IN PEPA IN ROZI (YOUTUBE) 

Prvo vseslovensko srečanje 

  
S PREDSTAVITVIJO NAŠEGA DELA IN DOSEDANJIH IZKUŠENJ NA PODROČJU IZBOLJŠEVANJA ŽIVLJENJSKI RAZMER ŽIVALIM SMO SODELOVALI 

NA PRVEM VSESLOVENSKEM SREČANJU DRUŠTEV IN AKTIVISTOV ZA PRAVICE ŽIVALI. NAMEN SREČANJA JE DRUŽENJE, POVEZOVANJE, 

IZMENJAVA INFORMACIJ O TEM KAJ POČNEMO, KATERE PROJEKTE VODIMO IN KATERE NAČRTUJEMO TER KAKO LAHKO SVOJE MOČI 

ZDRUŽIMO, DA BOMO PRI AKTIVIZMU ZA PRAVICE ŽIVALI UČINKOVITEJŠI. 
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Shodi 

Podprli smo shode za dobrobit živali po celotni Sloveniji. 

  
SHOD OB SVETOVNEM DNEVU ZAŠČITE ŽIVALI IN SHOD ZA CIRKUSE BREZ ŽIVALI. 

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. 

  
MED DRUGIM SMO BILI GOSTJE NA RADIU MURSKI VAL TER V ODDAJI ZELEJNI KOUT NA TV AS. 

Zbiranje papirja  

   
PRED TRGOVSKIM CENTROM MERKUR V MURSKI SOBOTI IMAMO POSTAVLJEN KONTEJNER ZA ODPADNI PAPIR (TUDI REKLAME). ZELO VESELI 

SMO, KO PRIJAZNI LJUDJE SAMI PRIPELJEJO PAPIR (NE KARTONA) IN GA VRŽEJO V TA KONTEJNER. Z IZKUPIČKOM LAHKO VSAKO LETO 

POMAGAMO MNOGIM ŽIVALIM. 
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Nikina kuhalnica 
Tako dolgo kot bo povpraševanje, tako dolgo bo tudi ponudba. Nikina KUHALNICA 

je nastala z namenom ozaveščanja o rastlinski prehrani, njenih dobrih značilnostih 

in vplivih na naše počutje, o koristnosti take prehrane za ohranitev našega doma 

- planeta Zemlja. Največji poudarek pa je na življenju kot takem. Izkoriščanja in 

usmrtitve niso pravični. Ljudje smo sočutna bitja in lahko smo boljši. Okuse pa lahko 

zadovoljimo tudi z odlično pripravljeno rastlinsko prehrano. Danes, tu v Sloveniji, je 

veganska prehrana popolnoma dostopna. 

Odzovemo se na povabila ali pa se za namen ozaveščanja sami prijavimo na večje dogodke. Tako smo širili 

ljubezen do veganske kuhinje na Bogračijadi v Murski Soboti, na Sejmu okusov v Ljubljani, Medical sejmu 

in Agrini kuhinji v Gornji Radgoni, festivalu Tepih na paleti v Petišovcih, Rekreaciji in Radenski noči v 

Radencih, odlične veganske jedi pa smo pripravili tudi na srečanju s policaji, veterinarskimi inšpektorji in 

predstavniki občinskega redarstva, s katerimi sodelujemo ter na dogodku Veganstvo kot politično gibanje v 

Ljubljani. 

  
NA BOGRAČIJADI NAJPREJ ZMANJKA Z VSO LJUBEZNIJO PRIPRAVLJENEGA VEGANSKEGA BOGRAČA. 

 

Odzvali smo se na povabilo predavateljice Hane Tavčar in MC Sežana, ter tam predstavili DZZP ter Nikino 

kuhalnico. Predstavili pereče teme današnje družbe, ter pozvali k razmisleku in edini stalnici življenja, 

spremembi. Odzovemo se tudi na povabila posameznikov, ki želijo pripraviti zabavo z zdravo hrano.  

Daleč najbolj veseli pa smo povabil osnovnih šol, kjer na kulinarični delavnici skupaj z učenci skuhamo in 

nato degustiramo, kako zelo okusne so veganske jedi. 

  
'STE ME OKROG PRINESLI.' IZJAVA RAVNATELJICE OŠ NEGOVA, KO JE DEGUSTIRALA NAŠ MAKARONLIFE, SAJ JE BILA PREPRIČANA, DA JÉ 

PRAVO MESO. MASTERCHEF SLOVENIJE PA JE PRIZORIŠČE NAŠE KUHINJE ZAPUSTIL Z NOVIM RECEPTOM V ŽEPU.  

 

Nikini kuhalnici dnevno raste podpora, saj se njen glas vedno bolj širi. Obenem pa je ob Nikini kuhalnici 

pričela zoreti še ena ideja. In sicer ideja o Nikini Prijazni vasi. Iščemo prostor, kjer bi lahko nastanili 

Mamo in Niko, ter Pepo in Rozi. Za ta namen nastaja knjiga, ki je sedaj v fazi lektoriranja. S prodajo le te 

je namen financirati zagon projekta Nikina Prijazna vas. Le ta bo samooskrbna mala posest, katere namen 

je izobraževanje o zdravi prehrani ter osveščanje o odnosu do človeka, živali in okolja. Namen je, da bi se v 

naslednjih letih razvil izobraževalni center za otroke in v ta namen razvoj letnih taborov v sodelovanju z 

osnovnimi šolami. Vsi si želimo lepši jutri za nas in naše zanamce. 
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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: 

- Postanite aktivni član Društva za zaščito živali Pomurja 

- 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 ali z donacijami prek SMS sporočil na 1919 s ključno besedo 

DZZP ali DZZP5 (donirate 1 oz. 5 eur) – več na www.dzzpomurja.si  

- Z donacijo hrane (predvsem mačje), ki se zbira v trgovinah Mr. Pet, nekaterih trgovinah Tuš 

(Pomurje) ter občasno po drugih trgovskih centrih 

- V zameno za prostovoljni prispevek si izberete naš izdelek (koledar, majice, copate, skodelice, 

bombažne vrečke z različnimi motivi …) 

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

- Znotraj licitacij na naši Facebook strani izlicitirate predmet ali pa nam ga v namen licitacij podarite 

- V trgovini Mr. Pet (M. Sobota), fotokopirnici Graffiti (M. Sobota) in na Kliniki za male živali (Maribor) 

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 (NLB d.d.) 
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