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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 žival 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 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 pa ljudem približujemo,
kako čudovita bitja so to.
Veliko ljudi zmotno misli, da smo zavetišče za zapuščene živali ali da imamo pristojnosti inšpekcije. Predvsem
smo člani društva prostovoljci, ki svoj prosti čas posvetimo izboljševanju razmer za živali. V društvu nas je
39 aktivnih in 26 podpornih članov, v letu 2018 smo uspeli pridobiti tudi eno zaposlitev preko javnih del,
dve osebi pa smo zaposlili preko društva.
Za dosego dobrih rezultatov je ključno povezovanje. Vzpostavili smo krasno sodelovanje z večino občin,
s policijo in »veterinarsko inšpekcijo«, redno sodelujemo tudi 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.
Kot nevladna, prostovoljna organizacija se financiramo 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 trpljenje živali in
ljubezen do njih žene naprej.

TAKA SRČNA PISMA PA NAM POTRDIJO, DA DOSEŽEMO TUDI SRCA NAJMLAJŠIH IN RAVNO TI SO NAŠA PRIHODNOST.
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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 11-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. 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 2018:

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. FOTOGRAFIJE SO NASTALE TIK PREDEN SO ŽIVALI ZAPELJALI V
KLAVNICO, CELJE IN GORNJA RADGONA.
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POMAGALI NAJTI SKRBNIKE VEČ KOT 30 IZGUBLJENIH ŽIVALI ..

Zgoraj naštetih primerov je bilo, kot prejšnja leta, tudi v letu 2018 na stotine. 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.

Delo na terenu
V letu 2018 smo preverili nekaj več kot 150 prijav. Pri tem smo obravnavali več kot 500 mačk, 167 psov,
konje in rejne živali … 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
Tudi v tem letu smo se srečali s številnimi primeri, kjer je število živali ušlo izpod nadzora. 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 2018 pomagali sterilizirati oz. kastrirati 600 mačk ter 71 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 …

VELIKOKRAT POMAGFAMO V PRIMERIH, KJER ŽIVALI ZARADI SMRTI SKRBNIKA OSTANEJO SAME. V TEM PRIMERU SMO STERILIZIRALI IN
KASTRIRALI 10 MAČK TER UREDILI, DA BO TUDI V PRIHODNJE ZANJE POSKRBLJENO.

STAREJŠIM IN TISTIM, KI NIMAJO TE MOŽNOSTI, POMAGAMO S PREVOZOM ŽIVALI K VETERINARJU.
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VELIKOKRAT ŠTEVILO MAČK UIDE IZPOD NADZORA. ŠT. MAČK NA ENI LOKACIJI JE BILO TUDI 23. S POMOČJO ŽIVOLOVK SMO UJELI TUDI
TISTE NAJBOLJ PLAŠNE. POMAGALI SMO UJETI VEČ KOT 350 MAČK, KI NISO DOVOLJ SOCIALIZIRANE, DA BI SE PUSTILE PRIJETI. STERILIZIRALI
SMO JIH 600.

SKUPNO SMO POMAGALI STERILIZIRATI OZ. KASTRIRATI 71 PSOV, 38 PSIC IN 33 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 LANI POMAGALI PRI STERILIZACIJI IN KASTRACIJI DESETIH PSOV IN ODDAJI MLADIČEV V NOV DOM. LEJA IN ROKI
OSAMLJENI MARIJI PREDSTAVLJATA VELIKO PSIHIČNO OPORO. POMAGAMO JIM S HRANO TER ČIŠČENJEM DVORIŠČA.
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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 2018 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.

PRIMER AURA: PREJELI SMO KLIC, DA SE V ROMSKEM NASELJU NAHAJA PASJA MLADIČKA S HUDO POŠKODOVANO NOGO. TAKOJ SMO SE
ODZVALI TER JO ODPELJALI K VETERINARJU, KJER SO OSKRBELI TAČKO, KI SE JE ŽAL NI DALO REŠITI IN JE BILA AMPUTIRANA. POIMENOVALI
SMO JO AURA TER ZANJO SKRBELI VSE DO ODHODA V NOV KRASEN DOM.

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 OZAVEŠČAMO, KAKO ZELO POMEMBNO JE, DA KO ŽIVAL ZBOLI, SKRBNIKI PRIMERNO ZA NJO POSKRBIJO. PIKI SE PO OSKRBI
HUDO VNETIH UŠES PRI VETERINARJU TER STRIŽENJU IN KOPANJU VRAČA DOMOV, KJER NADALJUJEMO Z OZAVEŠČANJEM.
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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.

R IKA , MANJ KOT LETO DNI S TARA PSIČKA JE BILA ZAPRTA V MAJNI OGRAD I , HKRATI PA ŠE PRIVEZ ANA . P O NEKAJ
POGOVORIH S SK RBNIKI , SO TI SPOZNALI , DA TO NI PRAVI NA ČI N . P SIČKO SMO STERIL IZIR A L I , SLEDILA PA JE SELIT EV V
HIŠO , KJER JE R IKA ZDA J PRAVI DRU ŽIN SKI ČLAN .

VES NAŠ TRUD JE POPLAČAN, KO SO SPREMEMBE NA BOLJE VEČ KOT OČITNE. BOBIKA PREJ IN POTEM, ZDAJ ŠE STERILIZIRANA IN OKOPANA.

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 treh letih delamo še na
ozaveščanju pomembnosti čipiranja in cepljenja psov.

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

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 poiskali 58 mačkam in 33 psom.

V LETU 2018 SE JE KONČNO SREČA NASMEHNILA TUDI PABLU, ENEMU OD 6-IH PASJIH MLADIČEV, KJER SMO POMAGALI Z ISKANJE DOMOV
TER STERILIZACIJAMI IN KASTRACIJAMI. PRIDRUŽIL SE JE SESTRICI PENNY.

POMAGALI SMO TUDI MUCU IN NJEGOVI SKRBNICI, KI ZARADI SLABEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA VEČ NI ZMOGLA ZANJ SKRBETI. ZDAJ JE
ZANJ V CELOTI POSKRBLJENO V NOVEM LJUBEČEM DOMU.
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S CESTE DO KRASNE DRUŽINE.

Skrb za prostoživeče mačke
Nadaljevali smo s skrbjo za več kot 200 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!

DNEVNO HRANJENJE TER SEZNANJANJE LJUDI O PROSTOŽIVEČIH MAČKAH PREKO MEDIJEV.

Pomoč prostoživečim živalim

POMAGALI SMO POŠKODOVANI SKRNICI, DA JE LAHKO MIRNO ODŠLA NA MAVRICO.

PREPREČEVANJE
Akcija sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk v Pomurju in Moškanjcih
Deseto leto zapored smo 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
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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.

Z A ČIM VEČJO OBVEŠČENOST LJUDI O POTEKU AKCIJE SMO DNEVNO DELILI LETAKE OD VRAT DO VRAT IN LEPILI PLAKATE , KJER SO NAM
DOVOLILI .

Rezultati
Skrbniki živali so v letu 2018 preko akcije sterilizirali in kastrirali 1380 živali – 342 psov in 1038 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 2018 smo izvedli 27 predavanj s skupno cca 1020 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.
VVkl

Velika pona vrtec

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. P REDAVANJE IN DELAVNICE PA
ORGANIZIRAMO TUDI NA TERENU , PREDVSEM V ROMSKIH NASELJIH .
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Stojnice in shodi
V letu 2018 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. Podprli pa smo tudi vse shode za dobrobit živali po celotni
Sloveniji.

STOJNICE SO KRASNA PRILOŽNOST ZA OZAVEŠČANJE LJUDI.

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.

OZAVEŠČALI SMO O POMEMBNOSTI STERILIZACIJ IN KATSRACIJ, O STRESU, KI GA PETARDE POVZROČAJO ŽIVALIM IN O ŠTEVILNIH AKTUALNIH
TEMAH.

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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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), na Kliniki za male živali (Maribor)
ter na Veterini Škarica 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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