
ki so mukotrpno približno 20 let čakale na 
toplo in varno zavetje, ki si ga zaslužijo. 
Spomnim se dolgoletnih prizadevanj članov 
Društva za varstvo in proti mučenju živali 
Maribor za spodobne prostore za zapuščene 
živali, a so vedno naleteli na gluha ušesa. 
Spomnim se, kako sva se s predsednikom 
društva prim. prof. dr. Erihom Tetičkovičem 
z džipom vozila po Mariboru in iskala pri-
merno lokacijo za novo zavetišče. Spomnim 
se tudi trenutka, ko sva našla pravo lokacijo, 
ko Mestna četrt Tezno ni nasprotovala in 
jo je Mestni svet potrdil brez enega glasu 
proti. Takrat sva oba s prim. prof. dr. 
Tetičkovičem lažje zadihala in z nasmehom 
na ustih gledala v prihodnost. Ta prihodnost 
je končno napočila. Je tukaj in je zdaj. Le 
nekaj dni pred občinskim praznikom, 17. 
oktobra 2009, slavnostno odpiramo novo 
zavetišče za živali na Teznem, kjer bo pro-
stora za 55 psov in 35 mačk ter nekaj prosto-
živečih živali.

Projekt zavetišča za živali je vzoren primer 
konstruktivnega sodelovanja in je rezultat 
vztrajnih prizadevanj posameznikov ter sku-
pin. Velika zahvala gre Mestni četrti Tezno 
za podporo pri izbiri lokacije in za razumeva-
nje, kako nujno potrebno je bilo zavetišče za 
mesto Maribor. Posebno se moram zahvaliti 
mestnim svetnikom, in sicer 24 članom koa-
licije, ki so zagotovili sklepčnost izredne seje 
Mestnega sveta Mestne občine Maribor 20. 
junija 2008 in s tem brez glasu proti potrdili 
lokacijo novega zavetišča za živali. Prav tako 
se zahvaljujem načelniku Upravne enote 
Maribor Željku Vogrinu za hitro in učinko-
vito delo Upravne enote. Posebna zahvala gre 

tudi članom Društva za varstvo in proti muče-
nju živali Maribor, ki so za nemočne živali 
namenili nešteto prostovoljnih ur prizadevanj, 
dela in skrbi v preteklih desetletjih. 

Želim si, da bo novo zavetišče za živali v prvi 
vrsti v največje zadovoljstvo prav živalim, ki 
bodo tukaj preživele del svojega življenja. 
Upam, da bo zavetišče za večino njih le 
prehoden dom in da jim bomo našli trajno 
ter toplo zavetje pri dobrosrčnih družinah. 
Dejstvo je, da so zapuščene živali končno 
našle svoj dom, naj bo ta le prehoden ali 
končen, vedno bodo našle varno zavetje, 
hrano in toplo besedo prav tukaj v zavetišču 
za živali. Prav tako upam, da bo zavetišče 
dobro sprejeto med Mariborčani in drugimi 
obiskovalci, zlasti med našimi najmlajšimi, 
ki se bodo že od zgodnjih let tukaj učili o 
pravilnem odnosu do živali. Vizija v priho-
dnosti je, da se okolica zavetišča za živali 
uredi v park, v družabno stičišče različnih 
generacij ljudi in živali. 

Če je zavetišče za živali do danes veljalo za 
črno točko v mariborski zgodovini, to več ne 
velja. Zavetišče za živali predstavlja svetlo pre-
lomnico, ki je Maribor končno povzdignila 
v kulturno evropsko mesto, ki bo Evropska 
prestolnica kulture leta 2012 in prizorišče 
Zimske univerzijade 2013. Naj zaključim z 
besedami, da želim prav vsem živalim prijetno 
bivanje v zavetišču. Prepričan sem, da bo stro-
kovno osebje zelo dobro poskrbelo za njih. Vi, 
drage občanke in občani, lahko tudi dopri-
nesete k temu, da živali ne bodo žalostne in 
osamljene – obiščite jih, peljite jih na sprehod 
in jim prinesite kak priboljšek.

KONČNO 
DOMA

ob robu gozdiča na Teznem. Sedim pred 
velikim kupom papirja in razmišljam o 
dolgoletni neuspešni, s trnjem posuti 
poti, ki jo je Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor zaradi človekovega 
nerazumevanja pomena spoštovanja 
vsega živega na našem skupnem planetu 
prehodilo v več kot 10 letih. Že pred 
veliko leti je mestna občina podelila 
društvu zemljišče v Zrkovcih ob dravskem 
kanalu, in sicer pod pogojem, da na njem 
zgradi zavetišče za zavržene, izgubljene 
ter mučene živali. Veliko pridnih rok in 
delo zanesenjakov – pionirjev društva je 
postavilo temelje zavetišča, ki ni nikoli 
uspelo pridobiti legalizacije. Preveč je bilo 
nerazumnega človeškega odločanja, veliko 
premalo pripravljenosti za iskanje skupnega 
jezika, ki bi pripeljal do rešitve. Premalo 
je bilo politične volje, vsa priznanja, ki jih 
je društvo doseglo tako v domovini kot 
tudi v tujini, niso bila zadosten argument. 

11:00
Slavnostna predaja 
namenu zavetišča za živali 
Slavnostni govornik prof. 
dr. Milan Pogačnik, 
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS

V kulturnem programu 
bodo nastopili sopranistka 

Irena Petkova, baritonist 
Jaki Jurgec, tenorist Tim 
Ribič, Hideyuki Suzuki, 
dramski igralec Bojan 
Maroševič, spremljava 
Olga Pečeny.

Predaja ključa upravniku 
zavetišča za živali.

12:00
Ogled prostorov zavetišča 
za živali

13:00 — 18:00
Nastopi slovenskih 
glasbenikov, ki ob tej 
priložnosti podarjajo svoj 
nastop

Franc Kangler 
župan Mestne občine Maribor

Prim. prof. dr. Erih Tetičkovič, dr. med. 
predsednik Društva za varstvo in  
proti mučenju živali Maribor  

Spoštovani!

Vljudno Vas vabiva na slavnostno predajo namenu novozgrajenega zavetišča 
za živali, ki bo v soboto, 17. oktobra 2009, od 11. do 19. ure ob Zolajevi 
ulici na Teznu v Mariboru.

Veseliva se srečanja z vami.

Med 10.55 in 12. uro bo svečano otvoritev v živo prenašala tudi televizija RTS.

Neizprosen boj smo bili za pravice tistih, ki 
jim je naša dejavnost namenjena.

Končno pa je zmagal razum, zmagali sta moč 
konstruktivnega dialoga in pripravljenost, da 
problem za vselej rešimo, za kar smo jaz kot 
predsednik društva in tudi vsi njegovi člani 
iskreno hvaležni vsem mestnim svetnikom, ki 
so razumeli, da z rešitvijo problema skrbi za 
živali mesto izkazuje tudi svojo srčno kultu-
ro. Še posebna hvala županu Mestne občine 
Maribor Francu Kanglerju in podžupanu 
Roku Pečetu, ki sta izgorevala v realizaciji 
tega projekta, seveda pa tudi iskrena zahvala 
vsem tistim iz Mestne občine in uprave, ki so 
kakor koli pripomogli, da smo lahko 28. 11. 
2008 v Mariborskem utripu prebrali prispe-
vek z naslovom Zadnja mrzla zima za živali 
v azilu. Nekaj dni pred tem sva namreč z 
županom podpisala pismo o nameri izgradnje 
novega zavetišča za živali Maribor, ki naj bi 
bilo končano oktobra naslednjega leta. 20. 

POSEBNA IZDAJA  
OB ODPRTJU NOVEGA  
ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI MARIBOR

SPOŠTOVANI!  
TOKRAT BOM ZA 
SPREMEMBO ZAČEL 
NEKOLIKO DRUGAČE, 
IN SICER NAJPREJ 
POZDRAVLJAM VSE 
ZAPUŠČENE ŽIVALI,

PRIBLIŽUJE SE VELIK IN 
POMEMBEN DAN – DAN, 
KO BOMO Z VELIKIM 
VESELJEM ODPRLI VRATA 
NOVEGA ZAVETIŠČA ZA 
ŽIVALI V MARIBORU, 

dr. Erih Tetičkovič, 
predsednik Društva za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor

Franc Kangler,
župan Mestne občine Maribor
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Zavetišče

17. 10. 2009
ODPRTJE nOvEga ZavETIšča
Za žIvalI v MaRIbORu



Končno doma 
Glasilo ob odprtju Zavetišča za živali Maribor na 
Teznnu

Izdajatelj:  
Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor

Gradivo zbral in uredil:  
Andrej Okreša, tajnik Društva za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor

Arhivsko gradivo zbrala in uredila:  
Andrej Okreša in Majda Mičič

Sodelujoči pisci:  
Rok Peče, Franc Kangler, Sandi Križanič,  
Erih Tetičkovič, Dragica Žnidarič, Danica Gerbec, 
Rok Štibler, Katja Kori Begovič, Mira Bauman, Andrej 
Okreša, Barbara Bezjak;

Fotografije:  
Tadej Regent, Mediaspeed.net, arhiv Društva za 
varstvo in proti mučenju živali Maribor, arhiv Mestne 
občine Maribor, Andrej Okreša, Sandi Križanič in 
osebni arhivi piscev člankov

Distribucija:  
Pošta Slovenije, d. o. o.

Naklada:  
45.000 izvodov

AD&D:  
Kraft&Werk

Tiskarna: SET d.o.o.

 

Zbornik je posebna izdaja Glasila Društva za 
varstvo in proti mučenju živali Maribor ob odprtju 
novega zavetišča za živali v Mariboru. Prva številka 
društvenega glasila je izšla leta 1993, ki ga je urejala 
Karmen Müller.

Zbornik je brezplačno razdeljen v gospodinjstva 
Mestne občine Maribor ob prijazni pomoči Pošte 
Slovenije.

Zbornik je stoodstotno pokrit s sredstvi donatorjev in 
sponzorjev. 

Hvala vsem za pomoč pri nastajanju posebne izdaje 
glasila Društva za varstvo in proti mučenju živali 
Maribor.

KOlOFOn

junija 2008 je Večer na naslovni strani sporočil, da je Mestna 
občina našla novo lokacijo za novo zavetišče ob Zolajevi ulici 
na Teznem. Nihče od krajanov ni imel nobene pripombe ali 
celo nasprotovanja tej lokaciji, za kar jim gre še prav posebna 
zahvala. Potem so sledile seje Mestnega sveta in razumno 
odločanje svetnikov je prineslo zavidljiv uspeh – danes stoji-
mo pred enim od najlepših tovrstnih zavetišč v Evropi. 

Ni bil moj namen podajati kronologije dogodkov, omenil 
sem le nekaj najpomembnejših. Bolj bi želel odgovoriti na 
vprašanje, zakaj sploh zavetišča za živali.

Temeljni razlog je zagotovo treba iskati v nas ljudeh, v našem 
nezavedanju povezanosti, enovitosti vseh bitij ene in edine 
matere Zemlje, v povzdigovanju človekovega ega in poniže-
vanju drugih, drugačnih živih bitij, v človekovi neodgovor-
nosti ter pogosto tudi v popolnem pomanjkanju čustvovanja. 
Pri tem se večkrat spomnim ugotovitve Sigmunda Freuda, 
da imajo psi radi svoje prijatelje, a grizejo sovražnike. V 
primerjavi z njimi so ljudje večkrat nesposobni za iskreno 
ljubezen in nenehno mešajo ljubezen in sovraštvo. Premnogo 
je kosmatih štirinožcev, ki zaradi človekove neodgovornosti 
naenkrat ostanejo brez vsega, kar jim je bilo drago, in prista-
nejo v zavetišču. Prav vsak od njih je nekaj posebnega, žival s 
svojim značajem in s svojo življenjsko zgodbo, a jih, mešance 
in pasemske, male in velike, urejene in skuštrane, druži ista 
želja: biti v človekovi družbi, čuvati človeške člane svojega 
tropa in njihovo hišo ter nekomu pripadati. Pes je družabna 
žival in zato nesrečen, če je osamljen. Vsaka posvojitev zavr-
ženega psička ali muce je plemenito dejanje. S posvojitvijo 
bomo v zameno prejeli dvakratno dozo hvaležnosti in preda-
nosti. Te živali, razen redkih izjem, niso prav nič agresivne, 
prav nasprotno, pogosto zaradi slabih življenjskih izkušenj 
postanejo še bolj pohlevne, še bolj dovzetne za prijazno člo-
veško besedo ali dotik (to so misli avtorice Neže Škilan, ki 
jih je zapisala v Mariborskem utripu). Samo pes nam lahko 
da brezpogojno ljubezen, zato ga ne gre izdati! Ne pozabimo, 
da nam psi v življenju ne pomenijo vse, a nam izpopolnjujejo 
življenje. Tudi nobenega psihiatra ni, ki bi nam tako poma-
gal kakor pes, ko nam poliže lice.

In kaj storiti, da bi bilo vse manj žalostnih zgodb, vse manj 
žalostnih in prestrašenih oči, ki izžarevajo eno samo veliko 
upanje, čeprav jim nudimo v zavetišču vsaj kanček prija-
znosti, občutka varnosti? Dajmo, vsak dan si recimo: »Svet 
je moj, izkoristi ga, spremeni ga, toda hitro, saj se prehi-
tro znoči in ničesar ni moč popolnoma dokončati.« (Gore 
Vidal).

Vsakomur bi priporočal, da si prebere zgodbo Jima Willisa 
Kako si lahko to storil? Ne bom je opisoval v celoti, naj le 
nekaj odlomkov iz nje premakne nekaj v naši duši, da se 
bomo zavedali, kako smo večkrat krivični, sebični, neodgo-
vorni in neusmiljeni.

Spomni se, človek, kako te je takrat, ko je bil še mladiček, 
zabaval s svojimi akrobacijami, klical si ga moj otročiček in 
prezrl množico pogriženih čevljev ter nekaj »umorjenih« bla-
zin. Postal je tvoj najboljši prijatelj! Spomni se, človek, kako 
se je ponoči stisnil k tebi in poslušal tvoje izpovedi ter tihe 
sanje in verjel, da življenje ne more biti lepše. Spomni se dol-
gih sprehodov, vožnje z avtom, dremanja pred vrati, ko te je 

čakal, da se vrneš. Potem si imel zanj vse manj časa, ustvarjal 
si svojo kariero, našel si svojo življenjsko družico. Tudi njo, 
ki je postala tvoja žena in ga ni marala, je sprejel in ji pokazal 
naklonjenost ter jo ubogal. Bil je srečen, ker si bil srečen ti, 
človek. Tudi ko sta dobila otroka, je s teboj delil navdušenje. 
Očarala sta ga otrokova rožnata polt, njegov vonj in tudi sam 
je želel pomagati. Vendar mu nista zaupala. Zaprla sta ga v 
drugo sobo, da mu ne bi morda česa storil. Postal je željan 
ljubezni in družine – »ujetnik ljubezni«. Ko je otrok odraščal, 
sta postala neločljiva prijatelja: oprijemal se je njegove dlake, 
ko je kobacal in raziskoval s prstki po njegovih ušesih, drezal 
v oči ter mu poljubljal gobček. Ljubil je vsak otrokov dotik, 
saj je bil tvoj, človek, tako redek. Ko te ni bilo, je zlezel v 
njegovo posteljo, poslušal njegove skrivnosti in sanje. Skupaj 
sta čakala, da bosta zaslišala tvoje korake. Toda vse bolj si 
se spreminjal, človek! Iz nekoč »tvojega psa« se je spremenil 
v samo »psa« in ogorčen si bil nad vsakim stroškom zanj. 
Potem si dobil novo službo, odselil si se v nov kraj, novo 
stanovanje, kjer ni bilo več mesta za hišnega ljubljenčka. 
Toda včasih je bil tudi on del tvoje družine. Nekega dne si 
ga odpeljal z avtom do zavetišča. Smrdelo je po psih in mač-
kah, po strahu in obupu. Izpolnil si papirje in dejal: »Vem, 
da boste našli dober dom zanj!« Zaposleni so mu namenili 
žalosten pogled. Vedeli so vedeli, kaj se zgodi s starejšimi psi, 
tudi če imajo papirje. Prstke svojega sina si moral »strgati« 
z njegovega kožuščka, ko je kričal: »Ne, očka! Prosim, ne 
dovoli, da mi vzamejo psa!« Skrbelo ga je za otroka. V slovo 
si ga, dolgoletnega štirinožnega prijatelja, potrepljal po glavi, 
se izognil njegovemu pogledu in prijazno zavrnil, ko so ti 
ponudili njegovo ovratnico in povodec. Iz pogovora prijaznih 
oskrbnikov je razbral, da si že veliko prej razmišljal, kje ga 
boš pustil. »Le kako je lahko to storil?« so se spraševali. V 
zavetišču mu ni bilo več do hrane. Čakal je nate, da morda 
le prideš nekega dne, morda so vse skupaj le moreče sanje. 
Morda pride nekdo drug, ki ga bo rešil. Toda čas je tekel, 
vse manj je imel upanja v tekmi z mladimi, da bo zapustil ta 
prehodni dom. Potem je prišla bolezen. Vdal se je. Zavlekel 
se je v kot in čakal. Konec dneva je zaslišal njene korake, ko 
je prišla ponj. Odkorakal je za njo v posebno sobo. Čisto 
tiho je bilo. Položila ga je na mizo, ga »počohljala« za ušesi 
in mu dejala, naj nič ne skrbi. Videl je solzo v njenih očeh, 
ko mu je privezala obvezo okoli sprednje tačke. Obliznil ji 
je roko, tako kot jo je tolikokrat tebi, človek, ko te je tolažil. 
Strokovno je zapičila iglo v njegovo žilo. Ko je začutil hladno 
tekočino, ki mu je začela krožiti po krvi, je pogledal v njene 
prijazne oči in zamrmral: »Kako si lahko to storila?« Nežno 
ga je objela in mu dejala: »Oprosti mi!« Razložila mu je, da je 
to njeno delo, skrb za njegov odhod v lepše kraje, kjer ne bo 
prezrt, zanemarjen ali zapuščen, kjer so mu ne bo treba več 
boriti. Kraj, ki je poln ljubezni in topline, drugačen od tega. 
Z zadnjimi močmi je poskušal z zamahom repa povedati, da 
tisto »kako si to storil« ni bilo namenjeno njej.

Človek, preberi si to zgodbo, ne pozabi na njeno sporočilo. 
Potem bo veliko manj gorja, trpljenja, manj bo potrebnih 
zavetišč, v njih pa bodo nesrečneži prej našli dobrega, resnič-
nega prijatelja in topel dom. Naj postane naš cilj enak tiste-
mu, ki me ves čas spremlja: »Biti enako dober, kot moj pes 
misli, da sem.« 
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Skupaj nam  
je uspelo
Spoštovani!

Ko se ozrem v preteklost, ko me je župan pred slabimi tremi 
leti zadolžil za projekt novega zavetišča za živali, sem vedel, 
da je pred nami velik in zahteven projekt. Naša dolžnost 
do občanov, v prvi vrsti pa do živali je bila, da zagotovimo 
prepotrebno zavetišče za živali, ki bo v ponos vsem obča-
nom. Lahko rečem, da smo prehodili trnovo pot in pri tem 
naleteli na številne ovire, a obupali nismo nikoli. Največji 
izziv je bila izbira lokacije, saj zavetišča nismo želeli vsiljevati 
nobeni mestni četrti oziroma krajevni skupnosti in smo težili 
h konsenzu, k njihovemu soglasju. Prav zato smo zelo hva-
ležni prebivalcem Mestne četrti Tezno, da so podprli tako 
pomemben projekt za Maribor. Danes lahko zatrdim, da 
smo našli idealno lokacijo, kar potrjuje tudi dejstvo, da je bila 
lokacija podprta na Mestnem svetu brez enega glasu proti. 
Končno, po dvajsetih letih, smo dosegli konsenz in zavetišče 
za živali je dober rezultat dolgotrajnih prizadevanj in sodelo-
vanja mestne oblasti, mestnega sveta, Društva za varstvo in 
proti mučenju živali ter prebivalcev Mestne četrti Tezno. 

Danes, ko z nestrpnostjo in ponosom zremo v dan, ko bo 
zavetišče tudi uradno odprto, me navdaja prav poseben obču-
tek – na eni strani vznemirjenje, na drugi strani pa olajšanje 
in mir. Najbolj sem vesel, da bodo živali končno doma, da 
bodo dobile sodoben, urejen in topel dom. Prepričan sem, 
da bodo v dobrih rokah članov Društva za varstvo in proti 
mučenju živali, ki že desetletja prostovoljno skrbijo za zapu-
ščene štirinožce. Ob tej priložnosti upam, da bo zavetišče 
dobro sprejeto med občani in obiskovalci, predvsem pa, da 
bo v veliko zadovoljstvo vsem živalim, ki bodo tukaj našle 
svoj dom. Končno doma! 

Danica Gerbec,  
podpredsednica Kluba Vesna

Pomagajte z 
nami
Veseli nas, da bo 17. oktobra 2009 v Mariboru po večletnih 
prizadevanjih Društva za varstvo in proti mučenju živali 
Maribor in ob podpori občanov našega mesta ter Mestne 
občine Maribor odprto novo Zavetišče za živali Maribor. 

Vinko Mandl,  
mestni svetnik in predsednik Sveta Mestne četrti Tezno

Tezno – novi 
dom zavetišča
Drage Tezenčanke, Tezenčani, Mariborčanke, Mariborčani, 
ljubitelji živali!

Svet mestne četrti Tezno je na svoji 14. redni seji, ki je bila 19. 
6. 2008, sprejel zgodovinsko odločitev. Vsi prisotni svetniki in 
svetnice (11/15) smo podprli predlog za umestitev zavetišča za 

Rok Peče, 
podžupan Mestne občine Maribor

POvEDalI SO

Dejavnostim ob odprtju novega zavetišča za živali se pridru-
žujemo tudi članice Kluba Vesna, ki bomo v sodelovanju z 
županom mesta Maribor v prostorih novega zavetišča orga-
nizirale Veliko dobrodelno prodajno razstavo doniranih 
umetniških del slovenskih likovnih umetnikov.

Umetniška dela, ki bodo na prodaj, so Klubu Vesna donirali 
znani slovenski umetniki. Večino doniranih umetniških del 
so ustvarili slovenski likovni umetniki na kolonijah, da jih 
bodo podarili kot donacija za izvedbo prodajne razstave ob 
odprtju novega Zavetišča za živali v Mariboru. 

V imenu vseh, ki smo ljubitelji malih živali in ki nam ni vse-
eno, kaj se dogaja z zapuščenimi in izgubljenimi živalmi, se 
iskreno zahvaljujemo vsem slovenskim umetnikom, ki so se 
naši akciji pridružili in naslikali ter donirali čudovite slike, ki 
jih boste lahko na naši veliki dobrodelni razstavi umetniških 
del tudi kupili.

Članice Kluba Vesna vabimo vse ljubitelje umetniških del in 
vse prijatelje malih živali, da se pridružijo naši akciji. 

Z nakupom umetniškega dela na dobrodelni prodajni raz-
stavi podarjenih umetniških del boste aktivno prispevali k 
zbiranju nujno potrebnih sredstev, ki jih prizadevni člani 
Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor nujno 
potrebujejo, da lahko živalim v zavetišču zagotovijo ustrezno 
skrb ter varstvo. 

živali v našo mestno četrt in s tem končali večletno agonijo na 
tem področju. Parcela, na kateri bo zraslo sodobno zavetišče 
z urejenim parkom, je v delu Tezna, kjer skoraj ni možnosti, 
da bi ta dejavnost kakor koli negativno vplivala na kakovost 
življenja katerega koli posameznika ali ogrozila dejavnost 
katerega koli podjetja, ki posluje na Teznem. Lokacija za novo 
zavetišče je ob Zolajevi ulici, med energetskim koridorjem in 
vzhodno obvoznico, varovalnem pasu ob avtocesti, kjer druga 
gradnja ni mogoča in ni dovoljena. V neposredni bližini je tudi 
Društvo ljubiteljev kraških ovčarjev. 

Iskrena želja vseh predstavnikov v Svetu MČ Tezno je, da 
bi Tezenčanke in Tezenčani zavetišče, ki bo nastalo kot ele-
ment urejenega parka v gozdu, pozdravili in ga vzeli za svoje-
ga ter kot novo dejavnost, ki omogoča prenekatere pozitivne 
učinke, tako za naše najmlajše, ki bodo lahko spoznavali 
živali, kot tudi za vse ljubitelje živali, ki bomo zdaj tudi na 
Teznem lahko pokazali svoje veliko srce. In Tezno ga ima. 

Kljub gorečemu prizadevanju vodstva Društva za varstvo in 
proti mučenju živali Maribor, sedanjega in nekdanjih, se je 
dolgoročna rešitev vprašanja zavetišča vedno znova ustavila 
pri ključni točki, to je lokaciji. Zaradi neustreznosti obstoje-
če lokacije se je v preteklih letih mrzlično iskala nova. Brez 
uspeha. Vsi poskusi in zamisli za novo lokacijo od Rošpoha 
do Malečnika, od Pekrske gorce do Razvanja so precej hitro 
in zaradi takih ali drugačnih razlogov končali na smetišču 
zgodovine. Vse svetnice in svetniki v svetu MČ Tezno s(m)
o s svojim soglasjem, brez katerega lokacije zavetišča zagotovo 
ne bi bilo na Teznem, pokazali veliko odgovornosti, modrosti, 
korektnosti, sočutja in pripadnosti. Odgovornosti in modrosti 
zato, ker smo s tem pomagali Mariboru rešiti vprašanje loka-
cije zavetišča za zapuščene živali, in to na primerni lokaciji, ki 
ne bo motila nikogar, in, kar je bistveno, kjer bodo živali živele 
v »malem raju«. Zavedati se je tudi treba, da s tem zapiramo 
knjigo politikantskih natolcevanj in nabiranja političnih točk 
ob vsakokratnih volitvah na to temo, ki se je dogajalo v zadnjih 
desetih letih. Korektnosti in sočutja zato, ker pri tako pereči 
problematiki nismo vnaprej nasprotovali iskanju lokacije za 
zavetišče kjer koli na Teznem po vzoru marsikoga drugega 
oz. v slogu »Vem, da je to problem, samo ne ga reševati pred 
mojim pragom«. In pripadnosti Teznemu zato, ker upravičeno 
pričakujemo, da smo s tem v ospredje razvojnih izzivov tega 
mesta, tudi v očeh župana Kanglerja, postavili ključne projek-
te, ki jih Tezno (krvavo) potrebuje: ureditev športnega parka 
Kovinar, izgradnja skupnostnega centra s kulturnim domom, 
ureditev področja kramarskega (bolšjega) sejma, razvoj PPC 
Tezno in seveda pospešena izgradnja komunalne in prometne 
infrastrukture. 

Odprtje azila je skoraj pred vrati in zdaj ima župan MO 
Maribor Franc Kangler izjemno priložnost, da dokaže, da se 
dogovorjenega drži. 

Zavetišče
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Katja Kori Begovič

Nov dom
VESELA SEM ZA NOVO  
ZAVETIŠČE

17. oktobra se bodo dokončno odprla vrata zavetišča za živa-
li, kjer bodo zapuščene, izgubljene in prestrašene živali dobile 
svoj novi dom, poln topline ter zavetja.

Vprašanje novega zavetišča za živali je dolga leta veljalo 
za nerešljivo, saj ni nihče našel primerne lokacije oz. zbral 
potrebna finančna sredstva. 

Hvala, da imamo župana Franca Kanglerja, ki je s srcem 
in dušo stopil k problemu ter ga seveda – kot vse do zdaj – 
uspešno rešil. Mariborčani smo lahko ponosni, da imamo 
takega župana. 

Zmago Müller 
pokojni dolgoletni vodja zavetišča za živali

Zmago Müller
1932 – 2007 

Kdo je srčni prijatelj?  
To je tisti, ki ti samo enkrat v življenju povzroči neizmerno 

bolečino – ko odide.
Socrates – Aristoteles 

Decembra 2007 je za vedno odšel srčni prijatelj, spoštova-
ni gospod Zmago, dolgoletni vodja zavetišča za živali pri 
Društvu za zaščito in proti mučenju živali Maribor. 

Ne spominjam se prav natančno, kdaj sva se prvič srečala in 
spregovorila prve besede. Kar nekaj let je že preteklo, čeprav 
sem o njegovi neizmerni dobroti in predanosti do vseh zavr-
ženih, mučenih in ponižanih živali slišal ter vedel že veliko 
prej. 

Bil je čas pred božičnimi prazniki. Log je pobelil sneg, čez 
dol je vel hladen veter. Tudi njim, štirinožnim revežem 
v boksih azila, tam doli ob dravskem kanalu ni prizane-
sel. Zgodba o strahotno mučeni psički Tački, ki je postala 
Zmagova ljubljenka pa tudi sicer ljubljenka azila, me je prav-
zaprav prignala tja dol, Na teraso 2a v Zrkovcih. Rekli so mi, 
da je tam Zmagov drugi dom. Ko sva si segla v roke, se mi 
je ob toplem pogledu izpod očal in prijazni besedi zazdelo, 
da je kar nekam izginil hlad, kar topleje je postalo, ko je pro-
stor napolnil vesel pasji lajež, pomešan z mijavkanjem muc. 
Toliko repkov je migalo, toliko tačk se je iztegovalo, vsi so 
hoteli, da jih poboža Zmago in jim nakloni kakšno prijazno 
besedo.

Takrat sem začutil, da stojim pred človekom, ki mu lahko 
zaupaš, pred katerim se ni treba nikomur pretvarjati, saj je 
znal takoj prebrati njegove misli, njegova občutja. Vsa leta 
najinega druženja je bila ena sama borba za pravice tistih 
nemočnih živali, ki jim je hotel z enako mislečimi in čuteči-
mi ljudmi urediti dostojen začasni dom, tak, ki bi jim nudil 
vsaj malo topline, predvsem človeške, in ne bi bil v napoto 
nikomur. Žal je bilo preveč preprek, da bi jih premagal, 
čeprav je bil vztrajen in neomajen, ko je šlo za živali. Bil je 
človek, ki je znal odpustiti in prizanesti, tudi takrat, ko mu 
je bila storjena krivica. Spokojno je hodil skozi trušč sodob-
nega sveta in iskal svoj notranji mir v odnosu do živali. Zanj 
ni bila pomembna ura dneva ali noči, ko je klic zaprosil za 
pomoč ranjeni, izgubljeni ali mučeni živali. Pomoč tem je 
jemal za svoje poslanstvo. Mirno je sprejemal izkušnje let in 
jih modro delil z drugimi v društvu. Bil je vreden spoštovanja 
vseh članov.

V sožitju in ljubezni z živalmi je negoval svojo duhovno moč, 
ki je bila izjemna, žal pa mu je v zadnjih mesecih vse bolj 
pešala fizična. Hudi bolezni, ki ga je prikovala na posteljo, 
je napovedal neizprosen boj. Še pred dnevi sva ob bolniški 
postelji načrtovala, kako bo končno prišel čas, ko bodo naše 
živali dobile to, kar jim je človek dolžan dati, ko bo Maribor 
znova ponosen na svoj azil in dobrodelnost veliko ljudi. 
Občudoval sem njegovo življenjsko voljo, željo do zadnjega, 
da bi pomagal. 

Danes se večkrat spomnim verzov iz Byronovega Napisa na 
spomeniku novofundlandskega psa, zlasti tistih, ki govorijo o 
človekovem napuhu, brezdušnosti in smehljaju, ki je pogosto 
hipokrizija. Če bi pred takimi ljudmi na dve nogi vstala žival, 
bi se lahko sramovali v dno duše! Toda če bi vsi kužki in 

Nino Klinger,  
podpredsednik mariborskega Mestnega odbora Zares nova politika

Sobivanje
MENIM, DA BI SE LJUDJE MORALI  
BOLJ ZAVEDATI IN SPOŠTOVATI 
ENAKOVREDNO SOBIVANJE 
Z ŽIVALMI

Glede na to, da mesto Maribor v zadnjih  letih oz. zdaj že 
dveh desetletjih,  ni imelo pravno formalno urejenega statusa 
zatočišča za male živali, pozdravljam  in se veselim odprtja 
novega zavetišča. Upam, da ne bo nezadovoljstva okoliških 
občanov, saj le-to tokrat stoji na primerni lokaciji z vsemi 
potrebnimi dovoljenji.

Menim, da bi se ljudje morali bolj zavedati in spoštovati ena-
kovredno sobivanje z živalmi, s katerimi si delimo naš planet. 
Upam in verjamem, da bomo Mariborčani radi zahajali v 
novo zavetišče za živali, kjer bomo med pestro izbiro našli 
primernega prijatelja za sprehod ali druženje ter ga ne naza-
dnje tudi posvojili.

Zavetišču za živali Maribor želim obilo uspehov ob njihovem 
delovanju. 
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Dragica Žnidarič,  
dolgoletna članica društva in izvršnega odbora Društva za 
varstvo in proti mučenju živali Maribor

Psička Šarka 
MOJI SPOMINI NA ZAVETIŠČE

Moji spomini na zavetišče segajo v leto 1995, ko sem prvič 
prišla v mariborski azil za živali Društva za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor. Očarala me je psička z imenom 
Šarka. Bila je precej nezaupljiva do ljudi in tudi do drugih 
kužkov. Imela je zelo lepe bele zobe, ki jih je rada razkazova-
la, če ji kdo ni bil všeč.

Najine oči so se srečale in prižgala se je iskrica tako v njenih 
kot tudi v mojih očeh. Od takrat naprej sva postali neraz-
družljivi prijateljici. Vodila sem jo na sprehode, kjer sva se še 
bolj zbližali. Zelo rada je imela žogice in neizmerno je uživala 
v vodi, kjer se je v poletni vročini tudi kopala. Nato je bila 
oddana v Škofjo Loko, ker pa se je njen lastnik odselil, jo je 
vrnil nazaj v mariborsko zavetišče. Bila sem zelo vesela, saj sva 
bili končno skupaj. Kot lučka pa je njeno življenje tudi uga-
šalo. Najini sprehodi so postajali krajši. Poletje se je prevesilo 
v jesen, ko je pri svojih 15 letih obležala v svoji hiški. Vedela 
sem, da se bova morali kmalu posloviti. Bila je nedelja, ko je 
prišlo najino slovo. Še zadnjič sem jo pobožala po glavici ter 
tačkah in požirala solze, ki so kar same tekle po licih. Vendar 
nit, ki je bila stkana med nama, ne bo nikoli pretrgana. 

Draga Šarka, s teboj sem preživela čudovite urice, zato iskrena 
hvala zanje in nikoli te ne bom pozabila. Tvoja prijateljica.

Poleg zgodbe, ki mi bo ostala za vedno v spominu, sem nekaj 
mogoče le pripomogla k delovanju zavetišča s svojim delom 
pri socializaciji kužkov, hkrati pa sem zelo rada vsa leta pri-
dno vodila na sprehode meni drage azilske kužke. 

muce, ki jim je Zmago rešil življenje, podaril prijazno besedo 
in našel nov dom, kjer so bili zaželeni, vstali na zadnje tačke, 
bi danes v njihovem žalostnem, tihem laježu in mijavkanju 
lahko slišal pesem hvalnico, hvalnico človeku, ki je še kako 
vedel, da ima tudi žival svojo dušo, da še kako ceni ljubezen. 

Gospod Zmago je bil zanje neizmeren vir dobrote in ljube-
zni, prijatelj, ki zna resnično ljubiti, zavedajoč se, da nobeno 
bitje naše skupne matere Zemlje ne more živeti brez ljubezni.

In ko bom na letošnji božični predvečer kot vedno obiskal 
svoje štirinožne prijatelje v zavetišču, da z vsakim od njih 
»pokadim cigaro«, kot je znal reči naš Zmago za majhen 
pasji priboljšek v obliki cigare, ki je bil skromno božično 
darilce, me bo znova stisnilo v duši. Ne samo zaradi ubogih 
revežev, ki bodo ostali sami sredi ledeno mrzle noči, ampak 
tudi zaradi zavedanja, da so ostali brez svojega najboljšega, 
največjega prijatelja – gospoda Zmaga, vodje azila za živali, 
spominu katerega se bo globoko priklonil vsak pošteno čuteči 
Mariborčan.

Toda vse je v spreminjanju, kajti spreminjanje je pot, in vse je 
v rasti, kajti rast je pot, in prav vse je v ljubezni, brez nje pa ni 
ne poti in ne rasti. Prepričan sem, spoštovani gospod Zmago, 
da je vaša ljubezen do živali izbrala tisto pot rasti, o kateri 
smo skupaj tako dolgo sanjali, saj bodo sanje postale resnič-
nost. In takrat bo, kot bi rekel Schim Schimmel, Zemlja 
zopet vesela, muce in psi se bodo veselo oglašali, ptice bodo 
žvrgolele in srne bodo plesale.  

Veter pa bo pel tiho pesem o dobrotniku Zmagu.

našI PRIJaTElJI

IN MEMORIAM

dr. Erih Tetičkovič



Začetki društva - 1963
Začetki mariborskega 
Društva za varstvo in proti 
mučenju živali segajo v leto 
1963 (najprej v sklopu repu-
blike, pozneje regionalna 
društva), ko se je začelo 
prostovoljno zbirati nekaj 
ljubiteljev živali, da jim v 
stiski pomagajo. Ustanovitev 
aktivnega Društva za varstvo 
in proti mučenju živali je bila 
za našo deželo pomemben 
korak na področju varstva 
živali. Pozneje je bil narejen 
še en pomemben dosežek v 
tej smeri – izgraditev azila za 
brezdomne živali.

Od 18. 12. 1967 deluje 
mariborsko društvo samo-
stojno. (Vpis v register pri 
republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve SR Slovenije 
v Ljubljani, štev. 11/11-S-
024/185.) Pogoji za delo 
so bili težki (pomanjkanje 
finančnih sredstev, ni bilo 
začrtanega programa, društvo 
sprva ni imelo poslovnih 
prostorov itn.). Kljub vsem 
težavam je imelo društvo 
vedno več članov in tako je 
društvo že razpolagalo s prvi-
mi finančnimi sredstvi, zbra-
nimi od članarine, in prvimi 
prostovoljnimi prispevki.

1987
Leta 1987 se je na oglas 
takrat še Društva za var-
stvo živali Maribor odzval 
zasebni kmetovalec (družina 
Vrbančič), ki je prostovoljno 
in brez odškodnine odsto-
pil društvu v uporabo 300 
kvadratnih metrov svojega 
zemljišča. Tako je društvo 
uspelo postaviti prvi, sicer 
začasni azil za zapuščene 
živali v nekdanji Jugoslaviji 
in tudi prvi v Sloveniji. Delo 
v začasnem azilu so opra-
vljali člani društva povsem 
prostovoljno, po pogodbi o 
delu je pomagal le oskrbnik 
živali. Pozneje se je pojavila 
vse večja potreba po izgradnji 
začasnega zatočišča za zapu-
ščene živali.

Skupščina občine Maribor je 
leta 1987 dala društvu v brez-
plačen najem zemljišče na 
današnji lokaciji azila za živali 
v Zrkovcih na Terasi 2a.

1990
Leta 1990 je skupina zane-
senjakov, članov Društvo 
za varstvo in proti mučenju 
živali Maribor na zemljišče 
Na Terasi 2a v Zrkovcih 
pri Mariboru zasadila prvo 
lopato in začela delati – gra-
diti so začeli azil za živali. 
Opravljenih je bilo na tisoče 
p r o s t o v o l j n i h ur 
posameznikov (zbiranje in 
čiščenje odpadne opeke na 
deloviščih in v gramozni 
jami, ročno kopanje temeljev, 
betoniranje temeljev, pripra-
va lesa, dovoz materiala ...). 
Ob vseh gradbenih delih je 
hkrati potekalo tudi delo v 
začasnem oz. »starem« azilu 
pri družini Vrbančič, kar pa 
prav tako ni bilo mogoče 
brez pomoči članov društva 
in njihovega odpovedovanja 
svojemu zasebnemu življe-
nju. Občasno so pri delih na 
novem azilu pomagali tudi 
posamezni mariborski obrtni-
ki s svojimi storitvami. Kljub 
dobri volji in pripravljenosti 
posameznikov za delo je 
postalo dela preveč za ljudi, 
ki so bili pripravljeni delati 
zastonj. Za najete delavce in 
nabavo gradbenega materiala 
je društvo potrebovalo veliko 
finančnih sredstev. Izgraditev 
azila so omogočili tudi 
prebivalci mesta Maribor, 
posamezniki iz drugih krajev 
Slovenije in tudi azil za zapu-
ščene živali v Gradcu (Arche 
Noah).

1991
Leta 1991 se je azil za živali 
uradno preselil v nove pro-
store na dosedanjo lokacijo v 
Mariboru (naselje Zrkovci), 
Na Terasi 2a, kjer je tudi 
sedež društva.

1991 – Vodenja društva od 
Mire Bauman prevzame 
novi predsednik mag. Drago 

Klinc, dr. vet. med., vodenje 
azila za živali pa prevzame 
Zmago Müller.

1993
Marca 1993 je občina 
Maribor darovala društvu 
kot prispevek občine najeto 
parcelo, kjer deluje društveno 
zavetišča za živali (št. parcele 
28%/4, k.o. Zrkovci). Na 
parceli, ki meri 2684 kva-
dratnih metrov, ima azil dva 
zidana in več manjših monta-
žnih objektov.

Leta 1993 je izšla prva števil-
ka glasila, s katerim društvo 
vsako leto seznanja javnost o 
svojem delu. Glasilo navadno 
izhaja enkrat letno.

Od začetka delovanja azila 
za živali leta 1987 do 31. 
decembra 1993 je azil sprejel 
1141 psov in 606 muc.

1994
Od leta 1994, ko je bil spre-
jet odlok Občine Maribor 
o organiziranju delovanja 
zatočišča – azila za varstvo 
in proti mučenju živali v 
Mariboru, nameni Občina 
Maribor iz letnega proračuna 
sredstva za delno vzdrževanje 
in delno pokrivanje stroškov 
azila.

Od leta 1994 je dru-
štvo vključeno v program 
Svetovne zdravstvene orga-
nizacije »Projekt Maribor 
zdravo mesto«. S samo-
stojnim projektom Kultura 
sožitja ljudi in živali, modela 
dobre prakse, izvaja dru-
štvo program ozaveščanja 
mladine in odraslih za 
primeren in human odnos 
človeka do živali. Društvo 
je včlanjeno v Društvo orni-
tologov Slovenije s sedežem 
v Ljubljani. Z naravovarstve-
niki smo kot člani povezani 
prek regionalnega ekološkega 
centra za vzhodno Evropo s 
sedežem v Ljubljani, kjer kot 

nevladna organizacija sode-
lujemo pri udeležbi javnosti 
v postopkih sprejemanja 
odločitev na področju varstva 
okolja.

1995
Leto 1995 – Začetek sode-
lovanja društva s Svetovno 
zvezo za varstvo živali 
(WSPA World Society for 
the protection of Animals) v 
Londonu. Gre za izmenjavo 
izkušenj in strokovnega gra-
diva. 

1995 – Začetek sodelovanja 
na prireditvah Festivala Lent 
v okviru Otroškega Lenta z 
razstavno dejavnostjo društva 
in prikazom delovanja zave-
tišča za živali. Sodelovanje 
v okviru Festivala Lent traja 
vse do leta 2007.

1995 – Društvo je ustanovilo 
prvo mladinsko sekcijo »Štiri 
tačke« na osnovni šoli Gorica 
v Velenju.

1996
Leta 1996 je bil opravljen 
prenos lastništva občinske 
parcele, ki jo je imelo društvo 
do takrat v najemu. Parcela 
postane last društva. S tem je 
bila omogočena izdaja loka-
cijskega dovoljenja za gra-
ditev oz. legalizacijo azila za 
brezdomne živali. (Upravna 
enota Maribor, 24. 4. 1996)

9. februarja 1996 v hotelu 
Zvezda v Murski Soboti 
ustanovijo Društvo za zašči-
to in varstvo živali Murska 
Sobota.

1997
Leta 1997 je društvo zabe-
ležilo desetletnico uradnega 
obstoja in uspešnega delo-
vanja začasnega zatočišča – 
azila za živali.

Od 1967 do 1997 je bilo 
rešenih več kot 5000 živali. 
V tej številki niso zajeti samo 

psi in muce, ampak tudi 
druge domače živali. Pomoč 
je bila nudena vsem poško-
dovanim ali onemoglim pro-
stoživečim živalim, ki jih po 
okrevanju vrnemo v naravno 
okolje. Pomoč smo nudili 
tudi divjadi in t. i. gospodar-
ski živini. Vse domače živali 
v azilu so preventivno ceplje-
ne. Delovno področje azila 
pokriva predvsem območje 
severovzhodne Slovenije. Vse 
več pa je pomoči potrebnih 
živali po vsej Sloveniji, kjer še 
ni azilov. Mnoge od teh živali 
najdejo zatočišče v maribor-
skem azilu. Brez podpore 
članov društva, ki jih je bilo 
leta 1997 že več kot 400, in 
podpornih članov (več kot 
500), njihovih prostovoljnih 
prispevkov in prispevkov 
sponzorjev tako obsežnega 
dela ne bi zmogli.

1998
Leto 1998 – Na osnovni šoli 
Štore je bila ustanovljena 
društvena mladinska sekcija 
»Štiri tačke«.

Društvo je leta 1998 neu-
radno obiskal predstavnik 
Svetovne zveze (WSPA) iz 
Londona. Ob tej priložnosti 
je društvu podaril kompleten 
pribor za sterilizacijo muc. 
To je bil prvi prispevek za 
bodočo veterinarsko ambu-
lanto azila.

15. 5. 1998 se je zgodil prvi 
uradni obisk ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Cirila Smrkolja. 
Ogledal si je delovanje azila 
in društva. 

19. 10. 1998, ob prazniku 
mesta Maribor, je bilo dru-
štvu podeljeno priznanje 
– mestni ključ Maribora za 
desetletno uspešno delo na 
področju varstva živali ter 
za pomemben prispevek h 
krepitvi humanega odnosa 

človeka do živali (župan dr. 
Alojzij Križman, dipl. ing.)

11. 11. 1998 je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS na vlogo dru-
štva izdalo odločbo, s katero 
je našemu društvu podelilo 
status društva, ki deluje v jav-
nem interesu.

1999
Leta 1999 je bila ustanovljena 
mladinska sekcija društva 
»Štiri tačke« na podružnični 
šoli Vinska gora pri Velenju.

Dne 26. 2. 1999 sta društvo 
uradno obiskala Dragan 
Nastič, direktor za srednjo 
in vzhodno Evropo pri 
Svetovnem združenju proti 
mučenju živali – WSPA v 
Londonu, in David Bowles, 
načelnik Kraljevega združenja 
za boj proti mučenju živali iz 
Horshama v Veliki Britaniji 
(RSPCA – Royal Society for 
the Prevention of Cruelty to 
Animals).

11. 4. 1999 je društvo ura-
dno obiskala mednarodna 
inštruktorica za usposa-
bljanje pri RSPCA Serena 
Brocklebank.

7. 7. 1999 je društvo ura-
dno obiskal Ben Simms iz 
RSPCA, namestnik načelni-
ka mednarodnega oddelka te 
organizacije.

Od 9. do 14. 7.1999 – 
Udeležba predstavnikov 
društva na mednarodnem 
seminarju, ki ga je organizi-
ral, vodil in plačal RSPCA v 
sodelovanju z Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS in veteri-
narsko upravo RS v Gozdu 
Martuljku. Tema seminarja 
je bila »Področje upravljanja 
učinkovite organizacije za var-
stvo živali in vodenje azilov«.

Dne 18. 11. 1999 je bil v slo-
venskem parlamentu sprejet 
prvi Zakon o zaščiti živali.

Kronologijo so pisali: 
Mira Bauman in Marija Müller (od začetka do leta 2006) 
Andrej Okreša (od 2006 do 2009 in dopolnitve s še nekaterimi 
datumi v preteklosti)

Pomembnejši 
dogodki 
živalovarstva v 
Mariboru
KRONOLOGIJA DRUŠTVA ZA VARSTVO IN 
PROTI MUČENJU ŽIVALI MARIBOR

Društveni štorklji sta zaščitni znak mariborskega zavetišča
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Dne 3. 12. 1999 je sledila 
objava Zakona o zaščiti 
živali v uradnem listu RS, št. 
98/99. 

Osnovne podatke o društvu 
imamo od leta 1999 na prvih 
začasnih spletnih straneh 
društva: www.geocities.com/
azil_mb/.

2000
8. 2. 2000 je društvo ura-
dno obiskal David Bowles, 
načelnik RSPCA iz Velike 
Britanije. Tema pogovora je 
bila »Opravljeno delo v prete-
klem letu (delovna in finanč-
na realizacija programa) in 
program dela v letu 2000«.

Društvo je 16. 2. 2000 prejelo 
pisno povabilo za pristop v 
pridruženo članstvo RSPCA.

Dne 7. 4. 2000 sta prišla na 
ogled azila in delovni pogo-
vor v zvezi s sprejemom pra-
vilnika o delovanju zavetišč 
za zapuščene živali v Sloveniji 
svetovalka vlade Metka 
Hajdinjak pri Ministrstvu 
za kmetijstvo RS in mag. 
Aleš Brecelj, dr. vet. med., 
pomočnik direktorja VURS.

V Uradnem listu Republike 
Slovenije, št. 45 z dne 27. 
5. 2000, je bil objavljen 
Pravilnik o pogojih za zave-
tišča za zapuščene živali (prvi 
podzakonski akt Zakona o 
zaščiti živali).

Dne 29. 5. 2000 je azil za 
živali uradno obiskal dr. 
Tone Svetlin, državni sekre-
tar Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS.

2001

Prvega februarja 2001 je 
društvo postalo pridruženi 
član RSPCA (Royal Society 
for the Prevention of Cruelty 
to Animals v Angliji), Level 
2. Istega leta je Društvo za 
varstvo in proti mučenju 
živali Maribor postalo član 
Svetovne zveze za varstvo 
živali – WSPA. 

Med 23. 6. in 9. 7. 2000 je 
društvo sodelovalo z raz-
stavo na Festivalu Lent, 
največji kulturni prireditvi 
v Mariboru. Tako si je našo 
razstavo ogledalo več kot 30 
tisoč obiskovalcev.

2002
19. oktobra 2002 v Dolu 
pri Borovnici v organizirani 
akciji Veterinarske uprave 
Slovenije in Slovenske poli-
cije odvzamejo 322 živali 
Mileni Močivnik in jih del 
pripeljejo tudi v mariborsko 
zavetišče za živali.

Ustanovljeno je bilo Društvo 
proti mučenju živali Ptuj (v 
register društev vpisano 15. 
7. 2002).

Leta 2002 je Upravna enote 
Maribor azilu izdala lokacij-
sko in gradbeno dovoljenje 
za legalizacijo in novogradnjo 
zavetišča za živali v Zrkovcih 
na tem ozemlju (lokacijsko 
dovoljenje je postalo pravno-
močno 3. 4. 2003) in nanj se 
ni pritožil nihče.

Leta 2002 se na gradbeno 
dovoljenje pritoži skupina 
krajanov ulice Na terasi, 
kjer stoji azil, zato gradbeno 
dovoljenje postane neveljav-
no.

2003
Azil za živali Društva za var-
stvo in proti mučenju živali 
Maribor obeležuje leta 2003 
kar 15 let delovanja. Od 
prvih začetkov leta 1988, ko 
so živali začasno bile nasta-
njene pri članih društva in v 
krajevnih skupnostih, nato 
v začasnem azilu pri družini 
Vrbančič na Zrkovski 116, 
pozneje tudi v zavetišču za 
živali v Zrkovcih v ulico Na 
terasi 2a, je bilo torej v 15 
letih oskrbovanih kar 4.526 
psov in 2.827 muc ter števil-
ne druge živali, kot so kunci, 
ptice, labodi, kozliček ... 

2005
Leta 2005 prevzame vodenje 
društva prim. prof. dr. Erih 
Tetičkovič, dr. med., sicer 
dolgoletni član in tudi velik 
podpornik društva. Prej ga je 
dolga leta vodil mag. Drago 
Klinc, dr. vet. med. 

2006
Januar 2006 – Društvu se po 
odločitvi mariborskega župa-
na Borisa Soviča po 12 letih 
ukine redna letna dotacija 
oz. sofinanciranje programa 
zavetišča za živali iz rednega 
proračuna Mestne občine 
Maribor. Društvo je s svo-
jim zavetiščem prepuščeno 
dobrotnikom, prostovoljcem 
in donatorjem.

23. januar 2006 – Po izboru 
revije Mariborčan postane 
predsednik društva in hkrati 
priznani nevrolog Naj oseb-
nost za leto 2005. 

Od 2. februarja 2006 v 
Mariboru in nekaj okoliških 
občinah naše zavetišče ne 
sme več oskrbovati zavrženih, 

poškodovanih ali izgublje-
nih živali oz. ne opravlja 
več dejavnosti uradnega 

zavetišča za živali, saj 
mariborski župan Boris 
Sovič preda koncesijo za 
opravljanje tovrstne dejav-
nosti Azilu Zonzani v 
Jarmovcu 5 pri Dramljah 
na Celjskem.

Društvo za varstvo in 
proti mučenju živali 
Maribor leta 2006 
podpre več kot 10.000 

posameznikov, in 
sicer zaradi odloči-

tve mariborskega 
župana Borisa 

Sovič, da dru-
štvu odvzame 
finančno 
dotacijo in 
koncesijo za 
opravljanje 
dejavnosti 
zavrženih 
ter izgu-

bljenih živa-
li. Približno 
8.000 ljudi 

podpiše in pošlje prote-
stna pisma županu Soviču. 
Društvo na pobudo poslanca 
Saša Pečeta podpre kar 61 
poslancev Državnega zbora 
RS, številni ugledni Slovenci, 
profesorji, umetniki, združe-
nja in društva za zaščito živali 
iz vse Slovenije ter državljani 
Slovenije ter mednarodni 
organizaciji za zaščito živali 
WSPA in RSPCA.

23. februarja 2006 zaveti-
šče za živali v Zrkovcih in 
društvo obišče predsednik 
Republike Slovenije Janez 
Drnovšek.

Decembra 2006 se po zmagi 
novega mariborskega župana 
Franca Kanglerja na lokalnih 
volitvah odnosi med društvom 
in Mestno občino Maribor po 
dolgih šestih letih otoplijo, saj 
župan Kangler obljubi društvu 
pomoč in vso podporo ter 
izgradnjo novega zavetišča za 
živali. 

2007
Poleti 2007 sprejme izvršni 
odbor Društva za varstvo in 
proti mučenju živali Maribor 
sklep, ki prvič omenja more-
bitno možnost selitve društva 
in zavetišča na drugo loka-
cijo, če bo Mestna občina 
Maribor uredila zavetišče z 
vsemi potrebnimi dovoljenji 
in ob upoštevanju evropskih 
standardov za zavetišča za 
živali. 

December 2007 – Skupina 
prostovoljcev uredi neuradno 
(pozneje uradno in začasno) 
spletno stran za pomoč zave-
tišču za živali v Mariboru – 
www.azilmaribor.org.

2008
Januarja 2008 maribor-
skemu društvenemu zave-
tišču za živali v Zrkovcih 
Veterinarska inšpekcija RS 
prepove opravljanje delovanja 
na področju sprejemanja in 
oddajanja zapuščenih živali.

Aprila 2008 vodenje napol 
legalnega zavetišča prevzame 
novi vodja veterinar Rok 
Štibler, ki je delo prevzel od 
začasnega vodje zavetišča 
Andreja Okreše. Okreša 
je zavetišče vodil od konca 
januarja 2008 do 28. aprila 
2008.

Aprila 2008 na zboru članov 
Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor dru-
štvo soglasno sprejme uradno 
preimenovanje društvenega 
azila za živali v zavetišče za 
živali.

20. junija 2008 je na 7. 
izredni seji mariborskega 
mestnega Sveta znana in 
potrjena lokacija za izgradnjo 
zavetišča za izgubljene in 
zavržene živali na Teznem. 

S tem se začenja razreševati 
16-letna agonija zavetišča 
za živali pri pridobivanju 
gradbenega in uporabnega 
dovoljenja za delovanje. Dan 
pred tem lokacijo soglasno 
potrdi tudi Svet mestne četrti 
Tezno.

2. oktobra 2008 – Članica 
društva in slovenska igralka 
Alenka Tetičkovič podari 
društvu ček za delovanje 
mariborskega zavetišča za 
živali največjo finančno 
donacijo posameznika v zgo-
dovini društva 25.000 evrov, 
ki jih je dobila v oddaji Pop 
TV Vzemi ali pusti.

24. november 2008 – Na 22. 
seji mariborskega mestnega 
sveta potrdijo dokument 
identifikacije investicijskega 
projekta za izgradnjo zaveti-
šča za živali na Teznem. 

2009
23. februar 2009 – Na 25. seji 
mariborskega mestnega sveta 
je potrjen investicijski pro-
gram za izgradnjo zavetišča 

za živali na Teznem v Mestni 
občini Maribor. 

20. april 2009 – Mariborski 
mestni svetniki na 27. seji 
mestnega sveta po skraj-
šanem postopku potrdijo 
Odlok o koncesiji za izvaja-
nje javne službe zavetišča za 
zapuščene živali na območju 
Mestne občine Maribor. 

28 . maja 2009 – Na občinski 
parceli v Mariboru v Mestni 
četrti Tezno župan Maribora 
Franc Kangler, podžupan 
Rok Peče in Danilo Burnač 
ter predsednik Društva 
za varstvo in proti muče-
nju živali Maribor Erih 
Tetičkovič položijo temeljni 
kamen za gradnjo novega 
zavetišča za živali. Tako se 
po 22 letih od nastajanja 
prvega začasnega zaveti-
šča v Mariboru in tedanji 
Jugoslaviji v Zrkovcih začne v 
Mariboru graditi novo zave-
tišče za živali.

1. avgusta 2009 – Mestna 
občina Maribor razpiše javni 
razpis za podelitev koncesi-
je za izvajanje javne službe 
zavetišča za zapuščene živali 

na območju Mestne občine 
Maribor, na katerega se do 1. 
9. 2009, ki je bil tudi končni 
rok, prijavi edino naše dru-
štvo.

Mariborsko podjetje Protect, 
d. d., donira Društvu za var-
stvo in proti mučenju živali 
Maribor novo vozilo, saj je 
bilo staro že povsem zasta-
relo. 

V mariborski Mestni hiši 
Rotovž sta 8. oktobra pred-
sednik Društva za varstvo 
in proti mučenju živali 
Maribor dr. Erih Tetičkovič 
in župan Mestne občine 
Maribor Franc Kangler, ob 
prisotnosti svojih pasjih lju-
bljenčkov, psov Bombija in 
Ajka, podpisala Koncesijsko 
pogodbo za izvajanje javne 
službe zavetišča za zapu-
ščene živali na območju 
Mestne občine Maribor. 
Podpisa so se udeležili tudi 
podžupani, mestni svetniki, 
člani društva in predstavniki 
medijev ter častni predsednik 
Organizacijskega odbora 

za za pripravo aktivnosti ob 
otvoritvi zavetišča za živali. 
Za kulturni vložek so prija-
zno poskrbeli otroci iz Vrtca 
Tezno.

17. oktobra 2009 – V 
Mariboru na Teznem sveča-
no in z veličastno prireditvijo 
v sklopu mestnega praznika 
Mestne občine Maribor 
odprejo Zavetišče za živali 
Maribor, ki ga bo na osnovi 
koncesijske pogodbe vodilo 
naše društvo. Društvo za var-
stvo in proti mučenju živali 
Maribor ob tej priložnosti 
in ob podpori sponzorjev 
izda posebno številko dru-
štvenega glasila ob odprtju 
novega zavetišča za živali na 
Teznem.

Konec oktobra 2009 bo 
zavetišče za živali v Zrkovcih 
po 18 letih vsaj formalno 
za vedno zaprlo svoja vrata.  
Zavetišče in društvo pa se 
bosta do konca leta 2009 pre-
selila v novozgrajeno zaveti-
šče za živali na Teznem, kjer 
bo tudi sedež Društva za var-
stvo in proti mučenju živali 
Maribor. 
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Nekateri se 
bodo zdaj 
zagotovo 
vprašali: 
‘Shi- kaj?’ 
Legenda 
pravi, da 
moja pasma 
izvira s 
Tibeta. 
Eden od 
kitajskih 

cesarjev je 
namreč na 
dvoru hotel 
imeti majh-

nega psa, ki ne laja veliko, ima dolgo dlako, 
ampak je ne pušča naokoli, in nima nepri-
jetnega vonja. Ecola, pa sem tu! Nekateri 
zlobneži pravijo, da smo Shi-tzuji edine 
mačke, ki znamo en tuji jezik. Veste kaj, 
ljudje so včasih še bolj »ven pesji«, kot to 
drug drugemu ob kakšnem prepiru očitajo. 
Še dobro, da smo tako prijazni in ne zame-
rimo tako hitro. 

Doma sem na Gregorčičevi ulici, v središču 
mesta Maribor. Kot bi mignil, sem lahko 
v parku, na Piramidi, na Kalvariji in še kje. 
Rada imam sprehode, a ne predolge in 
niti po naključju ne v slabem vremenu. Če 
dežuje, pač ekspresno naredim, kar moram, 
in potem hitro nazaj na suho in toplo. Ko 
pa zapade sneg, ha, to pa je moj teren! Saj 
zdaj že veste, Tibet pa to. Če se športno 
izrazim, sem takrat na domačem terenu. 
Moja gospodarica sicer ni najbolj navduše-
na, ko se mi dlaka s snegom sprime v velike 
kepe. Dovolj je, da je pošljem en pogled 
‘poglej-me-kako-sem-uboga’ in že se razne-
ži. V majhnem krempeljčku jo imam ...

Shi-tzuji nismo komplicirani, sploh ne. 
Osebno mi gre na živce samo vožnja z 
avtom. Sovražim to in mojim lastnikom 

dam to tudi jasno vedeti. Imam nočne 
more, ko gremo na morje. Enkrat so mi 
dali neko vijolično tableto, po kateri naj 
bi spala. Zadeva sploh ni delovala, še celo 
bolj sem bila živčna, moji lastniki pa temu 
primerno tudi. Če pa kaj res dobro obvla-
damo, pa je to, po domače, »šarmiranje«. 
Shi-tzuji bi lahko bili v tem svetovni prvaki. 
To s pridom izkorišča moj lastnik, ko me 
pelje na sprehod. Ko pridejo naproti kakšne 
punce, začnejo cviliti: »Joj, kak’ luštkan 
kuža!«, njemu pa še zraste že tako prevelik 
trebuh.

Na enem takih sprehodov sem srečala 
psičko, ki je tavala po parku. Videti je bila 
precej uboga, neurejena in precej shujša-
na. Izvedela sem, da se že dneve in dneve 
potepa naokoli, nima lastnikov in tudi 
doma ne. Kar groza me je bilo! Ne morem 
si predstavljati, da nimaš nikogar, ki bi te 
»požulil«, počesal, nahranil in poigral. Da 
nimaš nikogar, s katerim bi na terasi bloka 
obešal perilo, gledal nogomet po televiziji 
ali pa norel po stanovanju. Še bolj pa me je 
skrbelo, kaj se zgodi s kužki, ki so prepu-
ščeni sami sebi. Na dvorišču sem se poza-
nimala. Pri kolegici, ki jih šteje že blizu sto 
let (če štejete po človeško, seveda). Takrat 
sem prvič slišala za azil za živali. Najprej 
mi je odleglo, saj so vaši štirinožni prijatelji 
tam na varnem. A kaj, ko takega prostora 
v našem mestu ni. No, vsaj do zdaj ga ni 
bilo. Po dolgih letih je za živali v Mariboru 
posijal kanček upanja. Za vse tiste izgu-
bljene pasje, mačje in še kakšne živalske 
duše, ki so se vdale v usodo. Končno bodo 
imele prostor, kjer ne bodo lačne, umazane, 
bolne. A to je komaj prvi korak. Potem ste 
na vrsti vi, naši najboljši dvonožni prijate-
lji. Če imate toplo srce, vsaj nekaj časa in 
prostora, pojdite v novo zavetišče za živali 
in odpeljite svojo srečo na vrvici. Tako bo 
geslo novega zavetišča »Končno doma« 
dobilo res pravi pomen. 

POZDRAVLJENI. NAJ SE ZA ZAČETEK 
PREDSTAVIM. IME MI JE RUBI IN SEM DVE IN 
POL LETI STARA PSIČKA PASME ShI-TZU. 

OČI! TE VELIKE, ŽALOSTNE OČI … NE VEM, 
ZAKAJ SO PRAV OČI TISTE, KI ME TAKO 
PRETRESEJO! 

Sandi Križanič,  
glasbeni urednik na radiu City 
velik ljubitelj živali

Morda zato, ker se v njih skriva vse tisto, 
kar bi mi ljudje izrazili z besedami. Koliko 
lažje bi bilo vsem skupaj – njim, ki v svoji 
notranjosti skrivajo svoje trpljenje, in nam, 
ki jim želimo pomagati –, če bi živali lahko 
govorile. Tako pa samo nemo strmijo vate 
in čakajo …

Spomnim se oči majhne mucke, ki je vsa 
prestrašena, sestradana in premrla ždela ob 
steni neke hiše, tik ob mojem avtomobilu. 
Bila je še mladiček, povsem nepripravljena, 
da zaživi sama v tem našem »humanem« 
svetu. Nekomu je bila odveč in ta nekdo je 
prevzel pravico odločanja o življenju v svoje 
roke – kar na cesto, saj bo z njo tako kmalu 
konec, saj ne bo preživela.

Tudi oči stare psičke mešanke me še vedno 
spremljajo. Bila je nizke rasti, vsa uma-
zana in zanemarjena. Skoraj vsak dan je 
prihajala k naši ograji in včasih ure in ure 
zrla na naše dvorišče. Očitno ni pripadala 
nikomur, nihče je ni pogrešal, nikogar ni 
skrbelo zanjo.

Danes domuje v našem stanovanju, kjer 
dela družbo še trem parom mačjih oči in 
paru prikupnih rjavih oči našega mešanca 
Bena. Vsi so bili nekomu odveč …

Zraven teh šestih parov oči me vsako sobo-
to pozdravi več kot sto parov oči s podobno 
kruto usodo. Sobota je namreč moj dan, 
dan, ki ga pričakujem ves teden in ki se ga 
zelo veselim, saj vem, da bom takrat prejela 
toliko ljubezni, zvestobe in naklonjenosti, 
kot je ne prejmem vse druge dni skupaj. 
Pozdravijo me glasno, veselo, brez tistih 
vljudnostnih besed in fraz, ki si jih ljudje 
tako radi izrekamo, ne da bi pri tem sploh 

kaj občutili. Tu ni hinavščine in zavisti, lju-
dem tako dobro znani »vrlini«. 

Oktobra je minilo leto dni, odkar ob 
sobotah s fantom prihajava v azil za živali 
v Mariboru v Zrkovce. Po svojih močeh 
poskušava pomagati ljudem, ki z neznansko 
mero ljubezni, požrtvovalnosti, odrekanja 
in volje skrbijo za zapuščene, pogosto bolne 
ali poškodovane živali v azilu. Skupaj jim 
nudimo tisto, kar bi lahko premogel vsak 
človek, ne glede na starost, raso, versko pre-
pričanje, strankarsko pripadnost, izobrazbo 
ali položaj v družbi – ljubezen, toplino in 
občutek varnosti. Vem, da so nama živali in 
ljudje, ki tako nesebično skrbijo zanje, hva-
ležni za vsako, še tako neopazno pomoč. 

4. oktobra, na svetovni dan živali, smo člani 
Društva za varstvo in proti mučenju živali 
Maribor pripravili v Šolskem centru Ptuj 
razstavo, kjer smo s slikovnim in besednim 
materialom dijakom in profesorjem pred-
stavili številne nepravilnosti človeka v odno-
su do živali – od nepravilnega transporta 
in mučenja do izumiranja posameznih vrst 
živalskih vrst, ki iz dneva v dan narašča. 
Marsikatera muca ali psiček iz azila pa je 
prav zaradi te razstave našla novi dom, v 
katerem bo zanju dovolj ljubezni in topline.

Upamo, da bo vedno več tistih, ki jim ne bo 
več vseeno za živali – naše prijatelje, ki so 
ob nas tudi takrat, ko nas ljudje pozabijo, 
in ki nam bodo vedno vračale našo ljubezen 
ter pomoč. Prav zato, dragi ljudje, je skrajni 
čas, da tudi mi storimo kaj zanje! Priložnost 
imamo postati LJUDJE! 

ZgODbE

PRILOŽNOST 
IMAMO POSTATI 
LJUDJE

ŽIVIM PRI DOBRIh 
LJUDEh

Barbara Bezjak,  
članica Društva za varstvo 
in proti mučenju živali Maribor iz Ptuja
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Zelo zanimiv je podatek, da 
je daljnega leta 1963 po eni 
od razstav mačk v Mariboru 
nekaj ljudi v hotelu Orel raz-
pravljalo o tem, kako nujno 
bi bilo nekaj narediti za 
zavržene ali izgubljene štiri-
nožce. Med njimi sta bila dr. 
Fidelj in dr. Klinc, oba vete-
rinarja. Podatek, da je bilo 
društvo prvič registrirano v 
letu 1967 pove, da je skupina 
ljubiteljev živali uspela ure-
sničiti svojo zamisel.

Prva ideja
Ideja o azilu za izgubljene 
ali zavržene živali je med 
člani društva dolgo tlela. V 
Mariboru je dalj časa več 
ljudi te izgubljence spre-
jemalo v svojih hišah ali 
stanovanjih. Nekateri so za 
to svoje humano delo dobi-
vali prispevke, vendar je bila 

ta pomoč neorganizirana 
ter prepuščena naključju in 
dobri volji posameznikov. 

Maja leta 1987 je bil na obč-
nem zboru društva izvoljen 
nov odbor. Za predsedni-
ka Franci Vuk, za tajnico 
Mira Bauman, za člane pa 
Matjaž Vrhunec, Hilda 
Šmigoc, Lojzka Sopelšek, 
Drago Klinc in drugi. Do 
takrat so društvo nekaj časa 
predstavljali Hilda Šnigoc, 
Erika Četina in ga. Karničar. 
Prevzeli smo delo društva in 
se ga lotili nekoliko drugače 
kot prej. Uvedli smo finanč-
ne evidence, vse prispevke 
nakazovali na žiro račun dru-
štva, uvedli blagajno in druge 
poslovne knjige.

Takrat je ideja o zavetišču 
(azilu) za živali že dozore-
la, želeli smo jo uresničiti. 
Objavili smo oglas, da 
prosimo ljubitelje živali za 
zemljišče za zavetišče. Dobili 
smo nekaj ponudb, najbolj 
ugodno sta sporočila Vera in 

Jože Vrbančič iz Zrkovske 
116 a v Mariboru. V upora-
bo sta nam dala brezplačno 
okoli 400 m2 zemljišča na 
svojem dvorišču. Društvo 
je že takrat štelo nekaj nad 
200 članov, toda izpeljave 
zastavljene naloge se nas je 
lotilo le nekaj zagnancev 
(Lojzka Sopelšek, Matjaž 
Vrhunec, Sonja Pirš, Silva 
in Karel Rižner, Nevenka 
Nič, Dušan Grajfoner). 
Kasneje so se nam pridružili 
še Marko in Zinka Pediček, 
Nenad Arsenjuk in Dagmar 
Cajnkar. Blagajno in finanč-
no evidenco je vodila Sonja 
Kramer, kasneje Vera Soršak 
blagajno in Zinka Pediček 
finančno evidenco.

Pri organizaciji nam je z 
nasveti veliko pomagal 
Milan Razdevšek, pred-

sednik Društva za varstvo 
živali Slovenj Gradec. Tako 
smo se obrnili po pomoč na 
slovensko javnost. Najprej 
smo prošnje pošiljali na 
akademske naslove po tele-
fonskem imeniku. Po čudežu 
je na društveni bančni račun 
začel dotekati denar posame-
znikov. 

Pri Vrbančičevih smo ogra-
dili nam namenjeni del dvo-
rišča in zaprosili mariborske 
občinske službe za priglasitev 
del. Vedeli smo, da je ta 
majhen prostor le začasna 
rešitev. 

Občinski organi so izdali 
dovoljenje in začeli smo 
delati. Razdevšek nam je 
priskrbel podarjeni zabojnik, 
ki smo ga preuredili za naše 
potrebe in ga pregradili. V 
prvo polovico, v kateri je bila 
naša »pisarna«, smo postavili 
zamrzovalno skrinjo, v drugi 
polovici pa so domovale 
najdene muce, ki so imele 
urejen izhod na zaščiteni 
prostor z mrežo. 

Vse to delo so brezplačno, 
kot darilo, opravili delav-
ci podjetja Špitalar. Dr. 
Fidelj kot eden od bivših 
predsednikov društva in dr. 
Drago Klinc, član našega 
odbora, sta določila lego 
boksov. Tako so nastali prvi 
trije boksi za pse, v posebej 
ograjenem prostoru tudi dva 
izolacijska boksa.

Akcija zbiranja sredstev se je 
nadaljevala. Po zaslugi Eve 
Lee Muller, ki je nekatera 
nakazila usmerila k nam, 
ker ni zaupala društvu v 
Ljubljani, so prihajala naka-
zila tudi iz drugih krajev 
Slovenije, zlasti iz glavnega 
mesta. 

Mediji so nas izredno pod-
pirali, saj so pisali o našem 
delu, vrstile so se oddaje 
na Radiu Maribor in TV 

Slovenija, pisali so v časniku 
Večer, reviji Jana in drugje. 
Slovenija je izvedela, da v 
Mariboru s prostovoljnim 
delom in prispevki gradimo 
prvi azil za izgubljene in 
trpinčene živali.

Naši začetki
A ne samo v Sloveniji, 
naša akcija je postala znana 
tudi v drugih krajih bivše 
Jugoslavije, ko je g. Šiket, 
ki je izdajal časopis, objavil 
moj članek o potrebah var-
stva živali in ga razposlal po 
nekdanji skupni državi. Tako 
je nekega dne iz črnogorske 
Podgorice k nam prispelo 
pismo od takrat 15-letnega 
Darka Savelića. Pisal nam 
je, kako je navdušen, da 
nekdo skrbi za izgubljene 
živali, medtem ko je pri njih 
stanje zelo hudo. Izgubljene 
živali so prepuščene ulici in 
higienski službi, ljudje pa jih 
naganjajo, je zapisal. Potem 
je prišel k nam na obisk, bil 
je naš gost in domov je odšel 

Od začetka  
do danes

z globokimi vtisi, Darko 
Savelič je danes priznan 
ornitolog in v Podgorici je 
dosegel izgradnjo zavetišča 
za živali, skoraj enakega, 
kot je bilo naše dosedanje 
zavetišče v Zrkovcih. Še 
danes smo v stikih z njim in 
pravi, da mu je obisk našega 
zavetišča in društva usmeril 
življenje.

Odzvalo se je veliko podjetij 
in privatnikov, ki so nam 
pomagali: Jerič, Kuhar iz 
Florine, Šiket iz Semenarne 
Maribor, Šipalart in zakonca 
Zadravec iz Hobby progra-
ma ter še veliko drugih.

Naše začasno zavetišče je 
bilo pripravljeno za sprejem 
svojih varovancev. Vidim, 
da je zelo dobro, ker smo 
vodili zapiske in jih hranili. 
Preberem, da so 22. 12. 
1987 pozno zvečer pripeljali 
h gospe Vrbančič nekega 
psa (torej so vedeli kam). Ko 
me je poklicala, sem ji rekla, 
naj ga namesti v zabojnik 
na odejo ter mu da vodo in 
hrano. 

Koker španiel je bil naš prvi 
varovanec. Lahko si mislite, 

kako sem bila 
začudena, ko me 
je naslednje jutro, 
že zelo zgodaj, 
poklical veteri-
nar dr. Glibota 
in vprašal, če je 
njegov pes, ki se 
je izgubil prejšnji 
večer, morda pri 
nas.

To je bila za nas 
posebna reklama, 
kajti naš prvi 
varovanec je bil 
ljubljenec šefa 

veterinarske inšpekcije. 

Pisala sem že o podpori 
medijev. V eni od oddaj na 
TV, v kateri sem sodelo-
vala, bilo je 3. 10. 1987, je 
od gledalk pripomnila, da 
bi bilo boljše, če bi svojo 
skrb namenili zapuščenim 
otrokom. Odgovorila sem 
ji, in to trdim še vedno, da 
obstajajo uradne službe, 
stari starši ali sorodniki, 
tudi sosedje, ki običajno 
poskrbijo za otroke. Otrok 
se lahko oglasi in pove. Žival 
žal ne more povedati, kako 
in kaj, prepuščena je milosti 
ali nemilosti nas vseh, če 
se ji njen gospodar odpove. 
Na omenjeni televizijski 
oddaji sem pozvala gledalce, 
naj se ozrejo okrog sebe ter 
poskušajo preprečiti mučenja 
in slaba ravnanja z živalmi, 
česar je kar precej, čeprav 
se radi bahamo, da smo del 
Evrope.

12. 10. 1987 so si strokovne 
službe občine Maribor ogle-

dale naše zavetišče in izrekle 
o njem pozitivno mnenje, 
tako da smo lahko uradno 
začeli delati. Hkrati je stekla 
akcija za pridobitev zemljišča 
za stalni azil v Zrkovcih, v 
ulici Na terasi 2 a. Strokovne 
službe so po ogledu zemlji-
šča dale pozitivno mnenje 
za to lokacijo in lahko smo 
začeli aktivnosti za ustanovi-
tev stalnega zavetišča.

15. 10. 1987 smo med pred-
stavitvijo našega dela po 
radiu Maribor med drugim 
pozvali prebivalce Maribora 
in okolice, naj vzamejo živali 
iz azila in tudi v primeru, 
če se njihove živali izgubijo, 
pokličejo v azil, kajti morda 
so že pristale tam. V zaveti-
šču takrat telefona še nismo 
imeli in dolgo smo koristili 
kar naše domače številke. Z 
Lojzko Sopelšek sva pogosto 
dežurali ob domačih telefo-
nih tudi po ves dan. 

V tem času smo nadaljevali 
z zbiranjem finančnih sred-
stev. Veliko je pomagalo 
zaupanje v naše delo. Imeli 
smo že kaj pokazati, naš mali 
azil za živali je deloval.

Sredstva smo zbirali tudi 
z organizacijo koncertov, 
čeprav to ni redna dejavnost 
društev. Za nas so prepevali 
Alenka Pinterič, Simona 
Weiss, Svetlana Makarovič, 
Andrej Šifrer, Ptujskih 5 in 
drugi. Eden od dobrodelnih 
koncertov je bil 15. 12. 1987 
v dvorani Union v Mariboru. 
Berem, da se nam je takrat 
Marjana Deržaj opravičila, 
ker je bila bolna, in je oblju-
bila svoj nastop prihodnjič. 
Berem tudi, kako so tekli 
organizacija in krašenje 
dvorane, ozvočenje in pro-
daja kart ter obračun, odvod 
denarja v nočni trezor, vrači-
lo steklenic in veliko drugega 
dela. 

Naslednji dan smo prijavili 
mučenje živali. Lastnik, neki 
upokojenec, je pretepel svojo 
psičko s palico. Po naši pri-
javi so nas tedaj še miličniki 
naslednji dan obvestili, da 
je bil ob njihovem obisku 
psiček vesel in da niso videli 
poškodb. Enako sta poročala 
naša člana Karmen Müller 
in Marko Zakrajšek, ki sta 
tudi bila pri lastniku. Živali 
so pač potrpežljive in nam 
odpuščajo. 

24. 12. 1987 sem pripravlja-
la hrano, spustila živali iz 
boksov in čistila. Verjetno 
je bil oskrbnik upravičeno 
odsoten.

Delo je steklo
Tako je teklo delo v našem 
društvu. Vodenje azila in 
skrb za varovance je nalagalo 
tudi konkretne zadolžitve. 

Ogrožene živali je bilo treba 
pripeljati v azil in jih oskr-
beti, veterinarsko pregledati, 
dati oglas v Večer in na radio 
Maribor, najti primerne 
nove lastnike, če se prejšnji 
niso oglasili in nato opraviti 
kontrolo pri novih lastnikih.

V našem zavetišču se je zna-
šlo veliko živali, na tisoče 
jih je bilo. Ob tolikšnem 
številu je bila nujna dobra 
organizacija in natančno 
vodenje evidenc. Vse delo 
je teklo prostovoljno, samo 
tajnica društva ter kasneje 
vodja azila in oskrbniki so 
dobili skromne nagrade. 
Zelo pomembno se mi zdi, 
da smo dokazali, da se da s 
prostovoljnim delom veliko 
narediti, kako pomembna je 
ljubiteljska dejavnost.

Veterinarske službe imajo 
svoje naloge, izvajajo pred-
pise, ki zelo omejujejo čas, v 
katerem je mogoče poskrbeti 
za najdeno žival.

Naše društvo časovno ni bilo 
omejeno. Žival, ki se znašla 
v azilu in se njen lastnik 
ni oglasil, je ostala pri nas 
neomejen čas in čakala, da ji 
poiščemo novega lastnika.

Živ dokaz za to je bil naš 
kuža »Deda«, o katerem 
je pisal Edi Šelhaus v svoji 
knjigi »Dobro jutro, živali«. 
Deda je bil tudi v novem 
azilu. Pri nas se postaral 
in ko je postal neroden, je 
nekega dne padel in se tako 
poškodoval, da smo ga žal 
morali uspavati. »Deda« je 
več let je preživel z nami, 
užival je v svoji pravici, da 
sam hodi ter vohlja po dvori-
šču azila in opravlja funkcijo 
receptorja, kot je zapisal 
Šelhaus, spal pa je v pred-
prostoru pisarne azila. 

Takrat je že mnogo ljudi 
vedelo za nas in prijavljali 
so nam primere mučenja 
živali. Posebej grozljivo je 
bilo, ko je lastnik svojega 
psa mešanca vrgel s tretjega 
nadstropja neke zgradbe. 
Ko je na klic enega od 
stanovalcev tja prispel naš 
član, gospod Vrhunec, je 
psiček ves polomljen ležal 
pod posteljo. Odnesli smo 
ga na Veterinarsko postajo 
Maribor, kjer so ga žal lahko 
samo še uspavali. Kuža je 
zelo trpel, mi smo lastnika 
lahko le prijavili sodniku 
za prekrške. V tujini bi tak 
brezvestnež končal za zapa-
hi. Takrat sta nam velike 
težave povzročala naša nedo-
rečena zakonodaja in odnos 
sodnikov do te problemati-
ke. Živali so obravnavali kot 
izgubljen predmet.

Pri našem delu smo si 
nenehno prizadevali ozave-
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stiti ljudi, da so živali živa 
bitja, da ljubijo in trpijo tako 
kot mi ljudje, le da ne more-
jo govoriti, čeprav se jim 
godi še tako hudo. Sprejem 
štirinožnega prijatelja ali 
katere koli druge živali je za 
družino odgovorna odloči-
tev, sicer nastajajo problemi, 
s katerimi se potem srečuje-
mo mi »živalovarstveniki« in 
drugi ljubitelji živali. Večkrat 
smo predlagali spremem-
be zakona, opozarjali na 
njegove pomanjkljivosti in 
zlasti na nehuman transport 
živine.

Ves čas delovanja zaveti-
šča so nas pestile težave s 
prostori. Enkrat tedensko 
smo uvedli tudi dežurstvo. 
Gostovali smo na več loka-
cijah (študentski dom ali 
krajevne skupnosti), dokler 
ni bil usposobljen naš drugi 
zabojnik, ampak to je bilo 
šele decembra 1988.

V tem zabojniku smo uredili 
pisarno, vso dokumenta-
cijo pa sem še vedno imela 
doma; tudi tajnica Sonja 
Kramer in kasneje Danica 
Mlakar. Še vedno smo upo-
rabljali le svoje telefonske 
številke, saj smo telefon za 
društvo dobili šele v novem 
zavetišču v Zrkovcih. To 
je bilo zelo naporno obdo-
bje, ki pa nam ga je prihod 
Marka Zakrajška in Karmen 
Müller junija 1988 nekoliko 
olajšal. Marko Zakrajšek je 
namreč prevzel delo vodje 
azila, kar sem do takrat kot 
predsednika društva uradno 
opravljala sama.

Ob koncu tega leta sta se 
nam pridružila tudi Marija 
in Zmago Müller, kar mi 
je zelo olajšalo delo, sama 
pa sem bila na koncu svo-
jih moči. V tem času so se 
društvu pridružili še Milena 
Marič, Mateja Štante, 
Vojmir Mišič, Marlena 
Humek, Valter Šehel, Irma 
Kos in mnogi drugi.

V azilu je bil precej časa 
oskrbnik Tone, ki je znal z 
živalmi ravnati zelo uspešno.

Pomoč vojske
Pri gradnji novega azila za 
živali v Zrkovcih, Na terasi 2 
a, nam je še kako prav prišla 
pomoč vojakov iz maribor-
ske vojašnice. Samo v letih 
1990 in 1991 so opravili 
več kot 600 ur dela. Veliko 
prostovoljnega dela so dodali 
tudi člani društva (poleg 
tega, da so delali v starem 
azilu). Objekt, v katerem 
sta bila pisarna društva in 
skladišče, pa je bil izdelan 
po načrtu, ki ga je kot darilo 
narisala moja hčerka, arhi-
tektka Helena Bauman. 
Pisarno in skladišče je – tudi 

kot darilo – zgradil obrtnik 
Matko iz okolice Murske 
Sobote, stavba izolacije pa je 
delo Zmaga Müllerja.

Ob tem smo hkrati skrbeli 
za mali azil. Lastnika HP 
Hobby programa iz Hoč, 
Cvetko in Milena Zadravec, 
sta nam prijazno dobavljala 
hrano za živali, kar počneta 
še danes. JATA Ljubljana 
nam je pošiljala zmrznjeno 
mleto meso, Klavnica Rače 
drobovino, Krka Novo 
mesto pa zdravila. Skratka, 
pomoč je prihajala od pov-
sod. Tudi od azila iz Gradca 
smo sprejeli cel priklopnik 
hrane in 25.000 avstrijskih 
šilingov za gradnjo. Dosti 
smo imeli tudi obiskov; 
predstavniki drugih društev 
za varstvo živali so si hodili 
ogledovat našo organizacijo, 
da bi si olajšali svoje delo. 

Z zavetiščem za živali Arche 
Noah iz avstrijskega Gradca 
smo bili zelo povezani, saj 
nam je večkrat pomagalo v 
hrani in denarju. Njegovi 
predstavniki so nam želeli 
podariti tudi dostavni avto, 
vendar to po takratnih 
predpisih ni bilo mogoče in 
ostali smo brez društvenega 
avtomobila. Ves gradbeni 
material in sploh vse za azil 
smo vozili v svojih avtomo-
bilih: cement, vodovodne 
cevi, hrano, ki smo jo sami 
kuhali v kotlu v hlevu pri 
Vrbančičevih. Imeli smo 
srečo, da nam je nekdo 
podaril kotel, tako smo 
kasneje hrano lahko kuhali v 
svojem kotlu. 

Mnogo kasneje nam je 
mariborska občina podarila 
star kombi, ki smo ga takoj 
uredili. Na avto smo bili 
zelo ponosni, na njem se je 
svetil napis AZIL DZVŽ 
MARIBOR. Ta avto 
nam je bil v veliko pomoč. 
Popravljal nam ga je sosed 
avtomehanik, seveda tudi on 
prostovoljno.

Niti približno ne morem 
opisati vsega našega dela in 
truda; naš azil je deloval, 
opravljali smo družbeno 
koristno delo. Te resnice 
nam takrat še niso prizna-
vali. Šele leta kasneje je 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
potrdilo status, da društvo 
deluje v javnem interesu, 
torej opravlja družbeno kori-
stno delo. Sprejemali smo 
izgubljene ali zavržene živali. 
Dejstvo, da so o tem poroča-
li tudi mediji, je bilo za nas 
velikega pomena.

Grozljive zgodbe
Pretresljive zgodbe o usodah 
živali so se vrstile. Nekega 

dne, bilo je tik pred novim 
letom, je v Ribniškem selu 
pred eno od garaž obležal 
onemogel črni ovčar. Takoj 
smo dali oglas, vendar se 
lastnik ni javil, zato je psa 
iz azila vzel novi lastnik, 
ki pa ga ni mogel obdržati. 
Pes, čeprav je bil prijazen, 
se mu je upiral. Šele na 
drugi naš oglas se je javila 
njegova lastnica. Bila je iz 
kraja, oddaljenega 5 km od 
Maribora. Njen pes je ob 
novoletnem pokanju petard 
prestrašen utrgal verigo, zbe-
žal in pretekel 15 km, dokler 
ni omagal v Ribniškem selu. 
Ko sta se lastnica in njen 
ovčar zopet našla, je bilo 
veliko veselje.

Zanimiva je tudi zgodba 
psice, ki smo jo imenovali 
Laika. Našli smo jo z mla-
diči pod balkonom neke 
stavbe na Pobrežju. Nikakor 
je nismo mogli zvabiti ven, k 
mladičem pa nas ni pustila. 
Šele po nekaj dneh nam je 
jo le uspelo skupaj z mladiči 
namestili v azilu. Po objavi 
njene zgodbe in slike je 
prišla po njo družina 
in Laika je nato še 
vrsto let varovala 
njihov dom pri 
Celju.

Veliko izgubljenih 
živali se je zatekalo 
tudi k vrtcem ali 
šolam. Tako so 
nam nekega dne 
javili, da že dva dni 
videvajo pri vrtcu 
ob Tomšičevem dre-
voredu v Mariboru 
kodrasto sivo psič-
ko, ki je imela pred 
kratkim mlade. 
Poimenovali smo jo 
Biba in ko sem prišla 
po njo pred vrtec, je tam 
ležala vdana v svojo usodo. 
Z menoj je odšla z velikim 
zaupanjem in pomirjena. 
Ves čas me je gledala v oči.

Tudi Tačko, o katerem je 
pisal Šelhaus, je preživel 
pravo odisejado, preden 
je končal pri meni in se 
onemogel poslovil ob moji 
postelji. 

Njegova zgodba je bila 
takšna: Nekega dne je 
lastnik pripeljal v azil mla-
dega črnega mešanca kodra. 
Prosil nas je, da ga sprejme-
mo, ker ne prenese enega 
od družinskih članov in ga 
poskuša ugrizniti. Seveda 
smo psa takoj sprejeli. Vzela 
ga je družina iz Ptuja, ven-
dar jim je ušel. Po skoraj 
enem letu je poklical 
neki gospod s Ptuja 
in povedal, da se v 
njihovi ulici že nekaj 
dni potika kodrasti 
črni kuža z ranjeno tačko. 

Šele ko ga je pripeljal k nam 
v azil, smo ugotovili, da je 
ubogi pes brez ene tačke, 
rana pa se mu je čudežno 
zacelila sama. Skakal je po 
treh nogah. Videli smo, 
da je naš pes s Ptuja. Novi 
lastniki nam namreč niso 
javili, da je pobegnil, zato 
nismo nikoli izvedeli, kaj 
je bilo s psičkom. Tudi pri 
novih lastnikih v Mariboru 
mu ni bilo dobro. Kužek, 
ki so ga že imeli, je Tačka 
pretepal. Zopet je bil v azilu. 
Izčrpan in umazan je ska-
kljal po boksu in me tako 
pretresel, da sem ga, močno 
prehlajenega, vzela v svojo 
hišo v Ribniškem selu, kjer 
sem takrat prebivala. Do 
konca življenja je preživel z 
menoj in z mojimi živalmi 
tri zadovoljna leta in se nato 
dokončno poslovil od nas.

Iz zapiskov vidim, da je 
bila 13. 10. 1989 na sodišču 
razprava, ker nas je neki 
»kinolog« tožil, ker smo mu 
odpeljali dve psici. Bili sta 
v zelo slabem stanju, živeli 

sta v boksih nekje daleč 
na samoti, sredi 

fekalij in 
odpadkov 

hrane. 

»Kinolog« nam je očital 
samovoljo, mi pa smo mu 
dokazali slabo ravnanje z 
živalmi in mu očitali, da je 
eden od tistih gojiteljev, ki 
jim je primarna komercial-
na, ne pa ljubiteljska vzgoja 
čistokrvnih živali.

Zlata Lojzka
Iz zapiskov preberem, da 
smo 28. 10. 1988 interve-
nirali v Frankolovski ulici v 
Mariboru. Neki stanovalci 
so hoteli ubiti muco, ker je 
na drevesu pojedla ptičke in 
se potem vselila v njihovo 
hišico. Ob naši intervenciji je 
pobegnila. Tudi taki dogod-
ki so se pripetili.

Naslednji dan je sledil obisk 
otroškega doma. Preberem 
tudi, da smo iz Zimice pri-
peljali najdeno »kodrčko«. 

Lojzka Sopelšek je bila zlata 
članica, polna ljubezni in 
potrpljenja z ljudmi in žival-
mi. Zelo nam je žal, da se 
je morala veliko prezgodaj 
posloviti od nas.

Ta mesec smo organizirali 
Piknik. Tako smo poimeno-
vali našo prireditev, na kateri 
smo zbirali finančna sredstva 
za delovanje. Prireditev je 
bila v Hali C nekdanjega 
mariborskega sejmišča. 
Pripravili smo pester pro-
gram pa tudi srečelov. 

Konjeniški klub je pripeljal 
konja, ki so ga otroci lahko 
jahali, če so zadeli srečko. 
Otroke je na konju vodil 
direktor Veterinarskega 
zavoda Maribor, tudi velik 
ljubitelj živali. Lahko si 
mislite veselje otrok, ki so 
lahko jahali. Na prireditvi 
so med drugimi nastopili 
Simona Weiss, Ptujskih 5 in 
veliko drugih. Z organizacijo 
je bilo veliko dela: kasete za 
kino reklame, izdelava in 
lepljenje plakatov, napoved 
prireditve po zvočni reklami 
iz avtomobila, ki sem ga 
vozila sama, itn.

Celo stran mojih zapiskov 
z dne 27. 8. 1989 je zavzel 
finančni obračun naše prire-
ditve in še naslednjih nekaj 
strani je polnih obračunov. 
Taka prireditev je terjala 
veliko dela, toda ni nam 
bilo odveč, saj smo iskali vse 
načine, da bi dobili finančna 
sredstva. Takrat sta že veliko 
pomagala zakonca Marija in 
Zmago Müller.

In 29. 8. 1989 zapis o tem, 
da sem peljala muco 
Miko na uspa-
vanje. Zapisi 
govorijo 
tudi o 
tem, 
da 
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smo jo že nekaj časa zdravili. 
To je bil žalostni del našega 
dela, ko se je vse prizadeva-
nje za pomoč najdenčkom 
žal končalo tako, kot se je pri 
muci Miki.

Pomoč ljudi
Da smo lahko sprejemali 
najdene živali, jih oskrbovali 
in oddajali novim lastnikom, 
ki smo jih prej preverjali, je 
bil velik dosežek, Zasluga 
zanj ne pripada le nam, pro-
stovoljcem iz Društva za var-
stvo in proti mučenju živali 
Maribor, ampak še mnogim 
drugim ljudem. Izgradnjo 
in delovanje prvega azila za 
brezdomne živali v Sloveniji 
in v takratni Jugoslaviji so 
omogočili vsi tisti, ki so 
dali prostovoljne finančne 
prispevke, novinarji, ki so o 
tem pisali, televizija, ki je o 
našem delu redno poročala 
... 

Dokazali smo, da je potreb-
no konkretno delo, ne le 
pisanje in govorjenje o 
problematiki varstva živali. 
V Ljubljani so takrat o tej 
problematiki posamezniki 
veliko pisali, vendar pa bi 
bilo veliko narejeno, vsaj 
ne v času delovanju našega 
prvega azila.

Le peščica zagnancev je 
opravila veliko, lahko rečem 
pionirsko delo na tem 
področju. Moj zapis je malo 
bolj konkreten, da bi lažje 
razumeli in dobili predstavo 
o našem delu.

Uporabljam naziv »azil«, ker 
je bilo tako ime našega zave-
tišča; zdelo se nam primer-
no, zato smo ga izbrali. 

Ob novem letu smo članom 
društva in podpornikom 
pošiljali čestitke in zahvale. 
Ljudje so prihajali v azil in 
prinašali hrano, odeje, poso-
do in drugo pomoč. Nekega 
dne smo dali oglas, da potre-
bujemo hladilnik in zamrzo-
valno skrinjo. Že naslednji 
da smo jih 
dobili 
več, 

kot smo jih potrebovali, tako 
smo jih nekaj odstopili celo 
Rdečemu križu.

Tiskali smo tudi koledarje. 
Naša članica Nežka Kolarič, 
ki so jo spoznali številni 
Mariborčani, jih je leta in 
leta raznašala in ponujala po 
Mariboru, denar pa vestno 
polagala v blagajno društva. 
Veliko sredstev se je na ta 
način našlo na našem raču-
nu. Nekateri so kar čakali na 
njen prihod.

Večinoma govorim o psih 
in mačkah, a smo interve-
nirali in skrbeli še za druge 
živali: ptice, ki so jih ljudje 
našli in prinesli k nam, naš 
varovanec je bil tudi golob 
pismonoša, dokler ni odle-
tel naprej, v našem azilu so 
dostikrat gostovale štorklje, 
dokler si niso opomogle.

Tudi o naših mucah moram 
povedati še nekaj besed, saj 
so številne naše varovanke. 
Če se izgubijo, je njihov pro-
blem nekoliko drugačen kot 
pri psih.

Mačke so bolj samosvoje 
živali, zunaj se zadržujejo v 
skupinah in si lažje najdejo 
hrano, lažje se tudi umakne-
jo človeku, ki mu ne zaupajo. 
Je pa med tistimi, ki živijo 
na prostem, hud problem 
brejost.

V društvu smo skušali rešiti 
ta problem s pomočjo vete-
rinarjev, zakoncev Nabergoj, 
članov našega društva iz 
okolice Moravskih Toplic. 

V zdravilišču Moravske 
Toplice so se mačke zelo 
razmnožile, ker so jih gostje 
hranili. Nekajkrat smo jih 
nekaj zajeli v košare, nato 
pa sta jih veterinarja v svoji 
ambulanti kastrirala ali ste-
rilizirala. Tu v Mariboru pa 
tega še nismo uspeli razrešiti.

Če se pes znajde izgubljen 
na cesti, si sam zelo težko 
pomaga, običajno išče 

bližino in pomoč člove-
ka. Mačke večinoma 

reagirajo drugače. 
Premalo ljudi je, ki 

bi želeli vzeti iz 
azika izgublje-
ne in najdene 
muce. To me 
je vedno čudilo 
in žalostilo.

Te živalce, veči-
noma ljubljene 

in negovane, zelo 
trpijo. Ko se izgubi-

jo, se bojijo priti v bli-
žino človeka, zato mnoge 

žal končajo na smetiščih in 
pod avtomobili na parkiri-
ščih, kjer v družbi sotrpinov 
iščejo hrano za preživetje.

Zanimivo je, da je vsaka sku-
pina ljubiteljev živali, članov 
društva na čelu z vsakokra-
tnim predsednikom, svoje 
prizadevanje in delo društva 
želi udejanjati na sebi svoj-
stven način, čeprav imajo vsi 
isti cilj – preprečiti mučenje 
ter slabo ravnanje z živalmi 
in ozavestiti ljudi. 

Iz časa, ko je družina Müller 
– Zakrajšek vodila delo 
društva in azila s svojimi 
sodelavci, mi bo – pa tudi 
mnogim Mariborčanom – 
ostalo v prelepem spominu 
dolgoletno gostovanje naše-
ga društva in azila na festi-
valu Lent. Samo domnevam 
lahko, koliko truda, znanja 
in ljubezni je bilo vloženo v 
tiste panoje, ki so jih dnevno 
prenašali skupaj z živalmi na 
razstavišče in nazaj. Veliko 
otrok in odraslih je uživalo 
ob tisti kletki, kjer se je sti-
skalo nekaj mladičev ob svoji 
mamici.

Vsi, ki si s prostovoljnim 
delom prizadevajo za boljši 
jutri nas vseh in ogroženih 
živali, žrtvujoč pri tem veli-
ko svojega prostega časa in 
sredstev, si zaslužijo vse naše 
priznanje.

Sama osebno in kot predse-
dnica društva sem doživela 
nekaj organiziranih pravcatih 
napadov, ki sem jih na srečo 
in v dobrobit azila preživela 
in nadaljevala delo za žvali.

Mirne vesti lahko zatrdim, 
da so moj smisel za orga-
nizacijo, prirojena trma, 
finančna disciplina in evi-
dence, ki sem jih uvedla, 
veliko prispevali k temu, da 
smo naredili nekaj, česar jim 
drugje ni uspelo. 

V društvu se bolj pogosto 
menjajo ljudje, ki delajo pro-
stovoljno in sledijo svojemu 
pozivu. Tako so se tudi v 
Društvu za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor našli 
zagnanci, ki so prevzeli delo 
za menoj, ko sem zaradi 
zdravja leta 1991 predala 
delo predsednika dr. Dragu 
Klincu in vodji azila za živali 
Zmagu Müllerju. Tako so 
uspešno nadaljevali moje 
delo. Seveda so prevzeli tudi 
vse nerešene probleme, ki so 
– ne po naši krivdi – nastali 
v društvu.

Končno soglasja
Potem ko so mi podpisali 
soglasja za azil na naslo-
vu Na terasi 2 a in nam 
pomagali tudi tako, da so 
nam omogočili od svojih 
hiš napeljali električne in 
vodovodne priključke itn., je 
nekateri sosedje azila iz ulice 
Na terasi na nagovor neke 
gospe iz Ljubljane zagnali 

vik in krik ter zahtevali 
odstranitev azila, in to takoj.

O tem govori cela gora 
dokumentacije. Ne pove pa 
nič o tem, da so omenjeni 
sosedje med enim od svojih 
sovražnih izpadov za nekaj 
dni blokirali vhod v azil 
(postavili so si celo šotore 
in taborili pred vhodom) in 
onemogočili celo hranjenje 
živali. Vodja azila Zmago 
Müller in oskrbnika živali so 
morali zlesti čez visoko ogra-
jo, da so prišli do živali in jih 
oskrbeli. 

Veliko se jih je pritoževalo, 
ker naši psi lajajo. Ni jih pa 
motilo lajanje njihovih živali, 
ki so se redno oglašale na 
vsak lajež iz sosednjih hiš 
Menim, da je danes promet 
po novi avtocesti v bližini 
teh naših sosedov veliko bolj 
moteč, kot so bili kadar koli 
naši kužki.

Pohvala vsem
Razmišljam, da za nekatere 
stvari plačilo poskrbi nekdo 
drug, mi moramo samo 
počakati in potrpeti.

Delo v društvu in zavetišču 
se danes odvija po vseh 
pravilih in statutu: skrb za 
trpeče in ogrožene živali ter 
ozaveščanje ljudi. Vodijo ga 
ljudje z veliko znanja in lju-
bezni. Med njimi so dr. Erih 
Tetičkovič kot predsednik, 
Andrej Okreša, znan novi-
nar, kot tajnik, Rok Štibler 
kot vodja zavetišča za živali 
in Kristijan Pralija, Dragica 
Žnidarič, Sonja Recek in 
Rok Peče kot člani izvršnega 
odbora ter številni drugi, kot 
so Danica Mlakar, Milena 
Izlakar, Majda Mičič ... v 
vlogah članov društvenih 
odborov in komisij.

Zaupam jim in jim želim, da 
bi bili uspešni, saj jim – tako 
kot prej nam – stojijo ob 
strani širša javnost in tudi 
mediji, ki jim nudijo vso 
podporo.

Oktobra 2009 bo, kot kaže, 
končno konec dolgoletne 
agonije mariborskega zave-
tišča za živali. Tokrat sta 
Mestna občina Maribor 
in župan Franc Kangler v 
soglasju z organi Društva 
za varstvo in proti mučenju 
živali Maribor našla pravilno 
rešitev z izgradnjo zavetišča 
za živali na novi lokaciji in v 
novih sodobnih prostorih na 
Teznem.

Zelo vesela sem te pridobi-
tve, vesela sem, da sem tukaj 
z vami. 

Načrti za prihodnost
Andrej Okreša,  
tajnik Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor

LETNE PROGRAMSKE SMERNIcE DRUŠTVA 
ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI 
MARIBOR

Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor spre-
jema svoj program dela na 
letnem zboru članov društva, 
pred tem pa ga pripravi izvr-
šni odbor na predlog članov 
in rednega nujnega dela. V 
nadaljevanju vam predsta-
vljamo okvirni letni program 
dela, ki se vsako leto sproti 
dopolnjuje.

redno ozaveščanje javnosti •	
o zaščiti živali z redni-
mi opozorili prek javnih 
medijev

redno opozarjanje na rav-•	
nanje z živalmi na splošno 
in še posebno med poletno 
vročino

javne akcije sterilizacije in •	
kastriranja prostoživečih 
muc 

redno delo pri ozaveščanju •	
mladih, posebno z dru-
štvenimi šolskimi sekcija-
mi »Štiri tačke«

redna skrb izgubljenih, •	
zavrženih in mučenih živa-
li v zavetišču za živali

redna skrb za iskanje •	
lastnikov izgubljenih 
živali ob pomoči radijskih 
in televizijskih postaj ter 
spleta za živali, ki so bile 
najdene na ulici in še niso 
v zavetišču 

redno svetovanje s podro-•	
čja ravnanja z živalmi in 
ukrepanja v primerih prija-
ve mučenja živali in prijave 
mučenja živali pristojnim 
veterinarskim inšpektor-
jem

redno sodelovanje na •	
dogodkih, pomembnih za 

varstvo živali v Sloveniji in 
v tujini

soorganizacija akcije za •	
zbiranje sponzorskih in 
donatorskih sredstev za 
delovanje društva in zave-
tišča za živali

redno sodelovanje z dru-•	
gimi organizacijami, zdru-
ženji in društvi, ki delujejo 
na področju varstva živali, 
posebno s Svetovnim 
združenjem za zaščito 
živali (World Society for 
the Protection of Animals 
– WSPCA) in Kraljevim 
združenjem za prepre-
čevanje mučenja živali 
(The Royal Society for 
the Prevention of Cruelty 
to Animals – RSPCA) 
(Društvo za varstvo in 
proti mučenju živali 
Maribor je član v obeh sle-
dnjih organizacijah.)

drugi dogodki in akcije •	
s področja živalovarstva 
in ozaveščanja ljudi proti 
mučenju živali.

redni letni zbor članov •	
društva (april)

priprava dneva odprtih •	
vrat v novem zavetišču za 
živali

obeležitev 4. Oktobra, •	
Svetovnega dneva varstva 
živali (oktober)

izdaja letnega društvenega •	
koledarja in voščilnic za 
pridobivanje sponzorskih 
sredstev za delovanje dru-
štva ter zavetišča

drugi sprotni dogodki. •	 

Andrej Okreša, dolgoletni član in podpredsednik 
izvršnega odbora društva in aktualni tajnik društva

SKOZI čaS v pRIhOdNjE
GLASILO DRUŠTVA ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI MARIBOR / MARIBOR, OKTOBER 2009



živali je ozaveščanje ljudi, da 
so živali živa bitja, ki imajo 
pravico živeti čim lepše in 
čim bolje. Društvo je in bo 
tudi v prihodnje opozarjalo 
na mučenje ali nepravilno 
ravnanje z živalmi, ne glede 
na vrsto živali. 

Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor je 
tudi član mednarodnih orga-
nizacij – Svetovnega združe-
nja za zaščito živali (World 
Society for the Protection 
of Animals – WSPCA) 
in Kraljevega združenja za 
preprečevanje mučenja živali 
(The Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to 
Animals – RSPCA). 

Kam nakazati prosto-
voljne in sponzorske 
prispevke za zavetišče in 
društvo?
Sponzorske in prostovoljne 
prispevke za zavetišče za 
živali na Teznem in društvo 
lahko nakažete na transak-
cijski račun Društva za var-
stvo in proti mučenju živali 
Maribor:

TRR: 0417 3000 0739 916 
pri Novi KBM 

Ponosni in skrbni lastni-
ki živali iz zavetišča lahko 
postanejo vsi, ki so starejši 
od 16 let, nepolnoletni zain-
teresirani pa potrebujejo 
soglasje staršev. Prevzemi v 
zavetišču potekajo v času ura-
dnih ur. Ob prevzemu živali 
prevzemnik izpolni manjši 
formular, kjer navede svoje 
osebne podatke, naslov in 
druge podatke, ki so potreb-
ni, da lahko naredimo prenos 
lastništva psa ali muce z zave-
tišča na novega lastnika.

Bolj pomembno pa je, da 
se novi lastnik s podpisom 
zaveže, da bo vzorno skrbel 
za psa ali muco, da je ne bo 
izpostavljal nobeni obliki 
mučenja, prav tako pa s to 
izjavo dovoljuje zavetišču, da 

lahko kadar koli pride pre-
verit novo bivališče prevzete 
živali. Če novi lastnik živali 
krši zakone o zaščiti živali, 
lahko zavetišče muco ali psa 
vzame nazaj. 

Upam, da bo vsaka živalca, ki 
po nesrečnem spletu okoliščin 
pristane v zavetišču za živali, 
ko bo to začelo redno obrato-
vati z rednim delovanjem – to 
pa bo predvidoma konec tega 
leta ali v začetku prihodnjega 
–, našla novega, skrbnega in 
ljubečega lastnika. 

Staro zavetišče za živali v 
Zrkovcih bo formalno še 
delovalo do 10. oktobra, 
novo na Teznem pa predvi-
doma od 1. novembra 2009. 


Posvojite  
živalco
Rok Štibler, vodja zavetišča za živali in član izvršnega odbora 
Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor

KAKO LAhKO PREVZAMEMO ŽIVALI IZ 
ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI

Vodja zavetišča za živali Rok Štibler (na fotografiji med svojim rednim 
delom v Veterinarski bolnici Maribor)

Prvi trije mariborskega zavetišča, vodja Rok Štibler in oskrbnika Tomaž 
Ules in Danilo Dajčer na zboru članov leta 2008

Pomembno 
opozorilo 
Do konca leta bomo pre-
selili prostore Društva za 
varstvo in proti mučenju 
živali Maribor, in sicer iz 
Zrkovcev na Tezno. 

V društvu zato prosimo za 
razumevanje, saj bo med 
selitvijo delo društva in sta-
rega zrkovškega zavetišča 
za živali moteno. Od 10. 
oktobra do končane prese-
litve na Tezno ne bo rednih 
uradnih ur, prav tako pa bo 
omejeno sprehajanje živali 
v Zrkovcih.

Prosimo za razumevanje.

Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor

Novi naslov (predvidoma od 
1. Novembra 2009 naprej):

Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor 
Zolajeva ulica (številke še ni) 
2000 Maribor

Telefon: 02/480 16 60,  
telefaks: 02/480 16 61 

TRR pri Novi KBM:  
0417 3000 0739 916  
Matična številka: 
5281598000,  
Davčna številka: 85427870

Morebitne dodatne informa-
cije so možne tudi po elek-
tronski pošti:  
andrejokresa@gmail.com.


Zakaj društvo in 
zavetišče?
Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor je 
humanitarno in neprido-
bitno društvo fizičnih in 
pravnih oseb, ki deluje na 
področju varstva ter proti 
mučenju živali, oskrbe živali 
v zavetišču in ozaveščanja 
javnosti do humanega odno-
sa do živali. Društvo, ki ima 
svoje korenine v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ima 
od leta 1998 status društva, 
ki deluje v javnem inte-
resu, ki mu ga je podelilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS. 

Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor velja 

za pionirja varstva živali in 
ustanavljanja zavetišč za 
živali, saj je ustanovilo prvo 
zavetišče za živali v nekdanji 
skupni državi Jugoslaviji in 
je bilo tudi veliko let edino 
zavetišče za živali v Sloveniji. 
Od 1988 je bilo prvo začasno 
zavetišče na Zrkovski ulici 
116 a pri družini Vrbančič 
v Zrkovcih, od leta 1991 
do 2009 pa je bilo zaveti-
šče za živali na Terasi 2 a v 
Zrkovcih. Od 17. oktobra 
2009 ima Maribor z okolico 
novo sodobno zavetišče, ki je 
zgrajeno po vseh evropskih 
standardih, na Teznem.

Mariborsko zavetišče za 
živali je od leta 1988, ko so 
bili še improvizirani miniazi-

li za živali pri naših članicah 
in članic ter drugih ljubiteljih 
živali v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja pa vse do 
prvega pravega azila za živali 
v Zrkovcih v ulici Na terasi 
2 a od leta 1991, sprejelo 
in oskrbelo več kot 15.000 
živali. Največ je bilo psov in 
muc pa tudi ptic, kuncev, 
hrčkov, morskih prašičkov, 
želvic in drugih živali. Vse so 
bile potrebne pomoči, saj so 
se ali izgubile ali pa so bile 
mučene in zavržene. 

Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor ni 
samo zavetišče za živali, je 
veliko več. 

Primarna naloga društva 
za varstvo in proti mučenju 

PRaKTIčnO

Kako pomagati  
zavetišču in društvu

ObvESTIla
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Društvo skozi čas
ZGODOVINA DRUŠTVA IN ZAVETIŠČA V SLIKI IN BESEDI

1989 
Ena izmed številnih akcij za 
zbiranje sredstev za delovanje 
zavetišča za živali mariborskega 
društva.

2003 
Utrinek iz društvenega Glasila

1993 
Občina Maribor je zemljišče za 
zavetišče v Zrkovcih podarila v last 
društvu.

1998 
Mestni ključ je društvu podelitev 
tedanji mariborski župan dr. Aloz 
Križman.

1994 
Prva pobuda svetnice Zelenih 
Maribora Jasne Kozar v mariborski 
skupščini o sofinanciranju 
delovanja društva s strani Občine 
Maribor.

2001 
Nekdanja dolgoletna in aktivna 
predsednika društva Mira Bauman 
in Drago Klinc na Občnem zboru 
društva.

1993 
Naslovnica prvega Glasila društva, 
ki ga je vsa leta urejala Karmen 
Müller

2001 
Dolgoletna aktivna članica 
društva Nežka Kolarič, ki je 
mnoga leta zbirala prostovoljna 
sredstva za društvo ter prodajala 
društvene koledarje ter dolgoletna 
predsednica društva Marija Bauman 
na društvenem občnem zboru.

1991 - 2009 
Društveni azil za živali Maribor je 
deloval v Zrkovcih.

1994 
Članek iz druge številke 
društvenega Glasila.

2009 
Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor je tudi član 
Kraljevega združenja za prevencijo 
pred mučenjem živali RSPcA.

2002 
Naslovnica novoletne voščilnice, 
ki jo je za društvo naredila 
znana slovenska ilustratorka 
in akademska slikarka Jelka 
Reichman, ki je tudi častna članica 
društva.

2006 
Mestni svetniki Mestne občine 
Maribor podelijo društvu Listino 
mesta Maribor.

2006 
Tedanji predsednik Republike Janez Drnovšek februarja 2006 obišče mariborsko zavetišče za 
živali v Zrkovcih (na fotografiji od leve proti desni predsednik Drnovšek, predsednik društva dr. 
Erih Tetičkovič, član izvršnega odbora Andrej Okreša in vodja zavetišča Zmago Müller).

DOKuMEnTIRanO
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2008 
Aktivni članici društva Sonja Recek 
in Danica Mlakar (od leve proti 
desni) na zboru članov.

2008 
Novo izvoljeno vodstvo društva 
na zboru članov aprila 2008. Od 
leve proti desni - vodja zavetišča 
za živali Rok Štibler, predsednik 
društva dr. Erih Tetičkovič in tajnik 
društva Andrej Okreša.

2009 
Vsestranska Mariborčanka Miša 
Margan je s Tačkovim tekom 14. 
junija 2009 pomagala zbirati denar 
za društveno zavetišče za živali.

2009 
Znani mariborski sindikalist Branko 
Medik je velik ljubitelj živali in 
dolgoletni član mariborskega 
društva.

2005 
Otroci v zrkovškem zatočišču, ki 
so redni gostje azila, z dolgoletno 
tajnico društva Marijo Müller.



Mediji o nas

2008 
Majda Mičič dolgoletna 
računovodkinja, zdaj blagajničarka 
in administratorka društva na 
društvenem zboru članov.

2008 
Dolgoletni prijatelj in podpornik 
društva, Emil Glavnik na zboru 
članov društva.

2009 
Upravna zgradba s stanovanjem 
zavetišča za živali na teznem v 
gradnji, 17. september 2009.

2008 
Gradnjo zavetišča za živali na 
Teznu so si redno ogledovali tudi 
člani vodstva društva in mestne 
občine.

2009 
Položitev temeljnega kamna za 
novo zavetišče na Teznu, Franc 
Kangler, Erih Tetičkovič, Rok Peče.

“Azil dobiva 
podobo”
Vir: Radio City, avtor Aljaž Mejal,  
21. novembra 2008

Mariborski azil za živali, 
za katerega je občina po 15 
letih iskanja našla primerno 
lokacijo na Teznem, naj 
bi začeli graditi marca pri-
hodnje leto. Zavetišče ob 
Zolajevi ulici bi lahko prve 
živali sprejelo že oktobra 
2009. Mariborski župan je 
danes z Društvom za var-
stvo in proti mučenju živali 
podpisal pismo o nameri, o 
projektu zavetišča za živali 
pa bodo odločali na pone-
deljkovi seji mestnega sveta. 

Novi azil za živali na 
Teznem ob Zolajevi ulici se 
bo raztezal na pol hektarja 
velikem zemljišču, kjer bodo 
urejene sprehajalne poti, 
parkirišča in vrtovi. Izjemno 
sodoben, 877 kvadratnih 
metrov velik azil bo imel 
štiri trakte boksov za pse, 

mačke in druge živali ter 
izolatorij. Mariborski župan 
Franc Kangler je napovedal, 
da bo 800 tisoč evrov vre-
den azil, zasnovan v obliki 
smreke, odprt najpozneje 
oktobra prihodnje leto. 

 »V azilu naj bi bili veteri-
narska postaja in karantena, 
kinološko društvo pa naj bi 
imelo pisarno, stanovanje, 
učilnico, predvsem pa pro-
store Društva za varstvo in 
proti mučenju živali.« 

Podžupan Rok Peče pa je 
dodal:

»Namestiti bo mogoče 55 
psov, 35 mačk, predvidenih 
pa je tudi 12 prostorov za 
prostoživeče živali.«

V zavetišču bodo delali 
vodja zavetišča in trije 
oskrbniki.

“Mariborski mestni svet 
določil lokacijo za novo 
zavetišče za živali“
Vir: STA, bs/mo,  
20. 6. 2008, 16.39

Maribor, 20. junij 2008 
– Mariborski mestni svet 
je na današnji izredni seji 
odločil, da bo novo zaveti-
šče za živali stalo v gozdu 
ob Zolajevi ulici. Zemljišče 
v velikosti približno 5500 
kvadratnih metrov je v 
lasti občine, v bližini pa ni 
stanovanjskih hiš. Z izbra-
no lokacijo se je na seji v 
četrtek strinjala tudi mestna 
četrt Tezno.

Odločanje o lokaciji azila in 
drugih zadevah je potekalo 
brez svetnikov SD in Liste 
za pravičnost in razvoj. Za 
obstrukcijo so se odločili, 
ker po njihovem mnenju ni 
bilo razloga za sklic izredne 
seje. Po besedah Matevža 
Frangeža (SD) bi morali 
predlagane točke dnevnega 
reda obravnavati na redni 
seji, kar bi svetnikom omo-

gočilo, da se dovolj dobro 
seznanijo z gradivom.

Novo zavetišče za živali 
naj bi sicer obsegalo vete-
rinarsko bolnišnico, učil-
nice, stanovanje in park za 
sprehajanje. Vrednost del 
je ocenjena na približno 
pol milijona evrov. Mestna 
uprava bo do konca leta 
poskušala pridobiti vso 
dokumentacijo in dovo-
ljenja, zavetišče pa naj bi 
bilo, kot obljublja Kangler, 
dokončano še pred iztekom 
njegovega mandata.

Za zapuščene živali naj bi 
še naprej skrbelo maribor-
sko društvo za varstvo in 
proti mučenju živali, ki v 
Zrkovcih zaradi nenehnih 
protestov krajanov ni uspelo 
pridobiti gradbenega dovo-
ljenja.

v MEdIjIh

Mariborska mestna četrt Tezno
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To je bil resničen začetek 
nove ere za izgubljene in 
zavržene živali v Mariboru in 
Štajerski nasploh.

Glavna zahvala gre županu 
Mestne občine Maribor 
Francu Kanglerju za vso 
podporo pri iskanju in ure-
sničitvi projekta izgradnje 
novega zavetišča za živali ter 
nasploh temu, da je konec 
leta 2006 resnično prisluhnil 
težavam Društva za var-
stvo in proti mučenju živali 
Maribor s svojim društve-
nim zavetiščem v Zrkovcih. 
Posebna zahvala tudi mari-
borskemu podžupanu Roku 
Pečetu, vsem sodelavcem 
mestne uprave, mestnemu 
Uradu za gospodarske dejav-
nosti, kabineta župana ter 
tudi Upravni enoti Maribor 
za pomoč pri pridobivanju 
potrebne dokumentacije.

Hvala naslednjim 24 
svetnikom, ki so z gla-
sovanje podprli lokacijo 
na Teznem: Melgart 
Muhamad BERRO, 
Danilo BURNAČ, dr. 
Jože GLOGOVŠEK, 

Avgust HERIČKO, 
Helena HVALEC, Lidija 
KOCUVAN GAŠPARIČ, 
Jelka KOLMANIČ, 
Gorazd KOS, Gaja LAŠIČ, 
Darja LAMPRET, Karl 
MIDLIL, Milan MIKL, 
Tatjana MILETA, Dragica 
PAVLIČIČ, Rok PEČE, 
mag. Božidar PUČNIK, 
Boris ROŽMAN, Ivan 
SISINGER, Janez UJČIČ, 
Andrej VERLIČ, Jasmina 
VIDMAR, Janja Viher, 
mag. Tanja VINDIŠ 
FURMAN in Tone 
VOGRINEC. 

10 mariborskih mestnih 
svetnikov ob glasovanju ni 
glasovalo, 11 pa jih je bilo 
odstotnih.

Najlepša hvala tudi vsem 
članicam in članom Sveta 
Mestne četrti Tezno na čelu 
z Vinkom Mandlom, za 
soglasno podporo lokaciji za 
zavetišče za živali na obmo-
čju Mestne četrti Tezno. 

Hvala tudi vsem drugim, 
ki so kakor koli pripomo-
gli, da je zavetišče za živali 
Maribor postalo realnost: od 

projektanta Andreja Kajbiča, 
prek vseh drugih sodelujočih 
posameznikov, navsezadnje 
tudi izvajalcu, celjskemu 
gradbenemu podjetju SGP 
Nova, in podizvajalcem 
gradbenih del in drugih 
potrebnih del na novi zgrad-
bi zavetišča na Teznem. 
Hvala tudi vsem občinam, 
podjetjem, bankam, združe-
njem, društvom in drugim za 
finančno podporo društvu, 
za kar se priporočamo tudi v 
prihodnje.

Hvala tudi vsem posame-
znikom, ki so in še bodo 
pomagali, da bomo lahko 
zavetišče opremili s svojimi 
donacijami in sponzorstvi, 
ter vsem posameznikom iz 
vse Slovenije, ki nam s spon-
zoriranjem društva omogo-
čajo delovanje zavetišča za 
živali, prej v Zrkovcih, zdaj 
na Teznem.

Prisrčna in iskrena hvala v 
imenu vseh zapuščenih ter 
izgubljenih živali!
Društvo za varstvo in proti 
mučenju živali Maribor

S tem ste nam pomagali pri 
oskrbi zapuščenih in zavr-
ženih živali ter osveščanju 
javnosti o pomembnosti 
humanega odnosa do vseh 
živih bitij, tudi živali. 

Prva zahvala gre podpornici 
našega društva in igralki 
Alenki Tetičkovič, ki nam je 
letos podarila 25.000 evrov, 
ki si jih je prislužila na oddaji 
na Pop tv Vzemi ali pusti. 
Gre za najvišjo enkratno 
donacijo v zgodovini društva 
nasploh.

Hkrati se posebej zahvalju-
jemo podjetju Protect d.d. 
iz Maribora, ki je Društvu 
za varstvo in proti mučenju 
živali Maribor septembra 
2009 doniral rabljeno vozilo, 
saj je vozni park društva pov-
sem zastarel.

Hvala naslednjim podjetjem 
in samostojnim podjetni-
kom:

HP Hobby program •	
Protect•	
Raiffeisen Banka •	
Pošta Slovenije•	
Nova KBM•	
Petrol•	
Gorenjska banka•	
Mariborski vodovod •	
Veterinarska bolnica •	
Maribor
DARS•	
Maridis•	
Vitan Trade•	
In – Rene •	
Dimnikarstvo Maribor•	
Dimnikarstvo Dimko•	
Dimnikarstvo Durot•	
Dimnikarstvo Talaber•	
Dimnikarstvo Županek•	
Dimnikarska služba •	
Vehovar
Arty Rodošek s.p•	
Damjana Zupan s.p.•	
Senica Antonija•	
Gostilna Anderlič•	
Bipro•	
PIN•	
Triple-A Invest•	
ZOO Ajka•	

Mestna občina Maribor•	
Društvo za varstvo in proti •	
mučenju živali Maribor 
Nigrad•	
Varnost Maribor•	
Snaga, Maribor•	
HP Hoby program•	
Expo – Biro, Maribor•	
Media Voice •	
Kraft&Werk•	
Kraft&Werk PR•	
Javni zavod za turizem •	
Maribor
Elektro Maribor•	
Miša Margan•	
Katja Kori Begovič•	
Klub Vesna•	
Slovenska vojska•	
Europlakat•	
Radio Maribor•	
Javni zavod Dvorana •	
Tabor Maribor
Vitan Trade•	

Višja strokovna šola za •	
gostinstvo in turizem 
Maribor

in številni umetniki, pevke, 
pevci, skupine, gostinci in 
drugi nastopajoči.
Za vso podporo pri orga-
nizaciji otvoritvene pri-
reditve se zahvaljujemo 
organizacijskemu odboru 
za pripravo aktivnosti ob 
otvoritvi zavetišča za živali: 
častnemu predsedniku 
Cvetku Zadravcu, predsed-
niku odbora prim. dr. Erihu 
Tetičkoviču, podpredsed-
niku odbora Andreju Okreši 
ter članom: Roku Pečetu, 
Milanu Razdevšku, Silvu 
Plesniku, Danilu Burnaču, 
Duški Jurenec,  Boštjanu 
Kralju in Zdenki Križanič, 
pa tudi ostalim občasno 
sodelujočim predstavnikom 
podjetij in institucij.

Velika javna zahvala

Zahvala sponzorjem 
prireditve
PRIREDITEV OB ODPRTJU NOVEGA 
MARIBORSKEGA ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI NA 
TEZNEM SO OMOGOČILI:

Zahvala sponzorjem  
našega društva
ISKRENA hVALA VSEM PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM JAVNIM 
ZAVODOM, UMETNIKOM IN VSEM POSAMEZNIKOM, KI STE V 
LANSKEM IN LETOŠNJEM LETU FINANČNO IN MATERIALNO 
PODPRLI DELOVANJE DRUŠTVA ZA VARSTVO IN PROTI 
MUČENJU ŽIVALI MARIBOR. 

DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI MARIBOR SE 
JAVNO ZAhVALJUJE VSEM, KI SO POMAGALI IN OMOGOČILI, DA SO 
NA 7. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR 
20. JUNIJA 2008 POTRDILI LOKAcIJO ZA IZGRADNJO ZAVETIŠČA ZA 
IZGUBLJENE IN ZAVRŽENE ŽIVALI. 

Generalni medijski 
pokrovitelj prireditve

Medijski pokrovitelji

Zobna ambulanta Alenka •	
Krabonja
Jazbec Jože s.p.•	
Deisy•	
Geoing•	
Intesio•	
Consultum•	
Kmetijska zadruga •	
Metlika
Kmetijska zadruga Ruše•	
BOS Marjeta Križaj•	
Higra•	
Katja Javornik s.p.•	
Mariborski zapori•	
Občina Rače Fram•	
Prevajalska agencija •	
Valerija Jerman s.p.
Sapphir•	
Srečni slon•	
Žur•	
Pasji salon Pudl•	

Hvala otrokom, učencem, 
profesorjem, vzgojiteljemo 
in ravnateljem zavodov, šol 
in vrtcev:

Vrtec Sonček•	
Vrtec Hoče•	
Gojenci Vzgojnega zavoda •	
Slivnica pri Mariboru
II. gimnazija Maribor•	
Glasbena in baletna šola •	
Slovenska Bistrica
OŠ Angela Besednjaka, •	
Maribor
OŠ Anica Černej, Makole•	
OŠ Antona Ingoliča, •	
Zgornja Polskava 
OŠ Cerkvenjak•	
OŠ Bratov Štrafela, •	
Markovci
OŠ Zg. Roje•	
OŠ Markovci•	
OŠ Žetale•	
OŠ Rače•	
OŠ Starše•	
OŠ Selnica ob Dravi•	
OŠ Martina Koresa, •	
Podlehnik
OŠ Pohorskega bataljona, •	
Oplotnica
OŠ Rudolfa Maistra – •	
podružnična šola Ceršak

OŠ Rudolfa Maistra, •	
Šentilj v Slovenskih gori-
cah
OŠ Borisa Kidriča, •	
Maribor
OŠ Franceta Prešerna, •	
Maribor
OŠ Ivana Cankarja, •	
Maribor
OŠ Košaki, Maribor•	
OŠ Ludvika Pliberška, •	
Maribor
OŠ Ljudski vrt – podru-•	
žnična šola Grajena
OŠ Kamnica•	
OŠ Boris Kidrič, •	
Kidričevo
OŠ Lenart•	
OŠ Sladki vrh – podru-•	
žnična šola Velka
OŠ Mladika, Ptuj•	
OŠ Franca Lešnika •	
– Vuka, Slivnica pri 
Mariboru

V imenu živalic najlepša 
hvala za prispevke, ki ste jih 
zbrali na šolah in v vrtcih.

Prisrčna hvala tudi več stotim 
posameznikom in družinam 
iz vse Slovenije za nakazan 
denarni prispevek, materialno 
pomoč in pomoč pri spreha-
janju psičkov v dosedanjem 
zavetišču v Zrkovcih.

Hvala tudi vsem 
podjetjem,organizacijam, 
javnim zavodom, umetni-
kom in posameznikom za 
pomoč pri delovanju našega 
humanitarnega društva v 
vseh letih delovanja društva 
od njegove ustanovitve. Ob 
tem gre posebna zahvala 
podjetju HP Hobby pro-
gram, ki podpira delovanje 
zavetišča že od njegove usta-
novitve.

Hvala vaM!

Pomagajte še nam naprej v tudi novem  

mariborskem zavetišču za živali na Teznu.

VAŠE PRISPEVKE LAhKO NAKAŽETE NA TRR  

DRUŠTVA ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI MARIBOR

0417 3000 0739 916  pri  Novi KBM
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KONČNO 
DOMA

OdpRTjE 
nOvEga ZavETIšča
Za žIvalI v MaRIbORu

v SObOTO, 17. OKTObRa 
2009, OD 11. DO 19. uRE 
Ob ZOlaJEvI ulIcI na 
TEZnu v MaRIbORu

naSTOP PODaRJaJO

vlaDO KRESlIn
naTalIJa vERbOTEn

alFI nIPIč

DOMEn KuMER

langa

alEnKa gODEc
alEnKa gOTaR JaKI JuRgEc

TIM RIbIč

TaMaRa vanDuR

PETER Januš

HIDEyuKI SuZuKI

Olga PEčEny

SEbaSTIan
IRENA pETKOvA

bOJan MaROšEvIč

bOšTJan bRačIč
SHOw banD KlObuK

OTROcI SREDnJE balETnE šOlE MaRIbOR
lIDIJa KODRIč PIDžI

ZORan PREDIn
KIM bEgOvIč

vODITElJa uRaDnEga DEla

alEnKa TETIčKOvIč In 

anDREJ OKREša

vODITElJIca
ZabavnEga DEla 

MIša MaRgan
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