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1 SPLOŠNE INFORMACIJE 

1.1 NOSILCI PROJEKTA 

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR 
Odgovorna oseba: Danica Svetec 
Naslov:  Avtomobilska ulica 25 
 2000 Maribor 
e-pošta: danica.svetec@gmail.com  
Spletna stran: http://www.zavetisce-maribor.si/ 
Telefon:  031 734 766 
  
Sodelujoče osebe: Goran Katavić 
 gorankatavic@gmail.com  
 Urška Knafelc 
 urska.knafelc@gmail.com  
 mag. Severina Iskrač 
 severina.iskrac@gmail.com  
  

1.2 TRANSAKCIJSKI RAČUN 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 
Društvo za zaščito živali Maribor 

Avtomobilska ulica 25 Naslov: 
2000 Maribor 

Številka TRR – IBAN: SI56 0417 3000 0739 916 
BIC banke: KBMA SI 2X 
Namen nakazila (obvezno): Šapo v zrak 
  

Transakcijski račun je namenjen za namenske donacije. Zato je potrebno OBVEZNO napisati 

namen nakazila: Šapo v zrak. 
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1.3 LOGOTIP PROJEKTA 

Logotip projekta je stilizirana hiška v notranjosti katere je živalska šapa. Logotip je zeleno-rjave 

barve. Logotip se bo uporabljal za: 

− prepoznavnost projekta, 

− ozaveščanje in osveščanje (plakati, letaki, brošure, zloženke…), 

− obveščanje ožje in širše javnosti (vabila, poročila, obvestila, pozivi, donacijske prošnje…), 

− druge namene povezane s projektom. 

 

 

Logotip projekta 

V določenih primerih, kjer barva logotipa ne bo sovpadala s stilsko podobo, se bo le-ta po 

predhodnem dogovoru z nosilci projekta lahko spremenila. 
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2 VSEBINA PROJEKTA  

2.1 OPIS PROBLEMA 

Društvo za zaščito živali Maribor se trudi celostno rešiti problem prostoživečih mačk v mariborski 

občini s projektom »Naše brezdomne mačke divjačke«. Poleg ukrepov, ki na dolgi rok zmanjšujejo 

oz. odpravljajo večanje populacije prostoživečih mačk, je potrebno izvesti tudi ukrepe za 

zagotavljanje primerne oskrbe in bivališč za tiste mačke, ki bivajo v zunanjem okolju.   

Projekt »Šapo v zrak za nov bivak!« tako nagovarja problem neustreznih bivališč, v katerih 

trenutno živijo prostoživeče mačke. Nimajo zavetij pred slabim in mrzlim vremenom ter motečimi 

dejavniki iz okolja (ljudmi in drugimi živalmi). Hranitelji velikokrat postavijo improvizirana bivališča, 

ki so iz neustreznih materialov (kartona, neodpornega lesa na vlago) in neizolirana ter kot taka 

neobstojna in težka za čiščenje. Pomembno je, da se mačja bivališča redno čistijo in razkužujejo 

ter da so prilagojena nekaterim specifičnim lastnostim, ki jih opažamo pri prostoživečih mačkah: 

nezaupljivost, preplašenost, pri nekaterih tudi nezmožnost deljenja bivališča z drugimi mačkami.     

2.2 CILJI PROJEKTA 

S projektom »Šapo v zrak za nov bivak!« želimo doseči naslednje:   

− Izdelati kvalitetne in obstojne hiške za vse identificirane kolonije prostoživečih 

mačk na območju mariborske občine, katerih videz in konstrukcija ne bosta preveč 

moteča za okolje, v katerem bodo stala. Bivališča bodo izdelana pretežno z uporabo 

recikliranih in naravnih materialov.   

− Organizirati redno vzdrževanje in čiščenje hišk. V ta namen bodo pripravljena 

navodila za razkuževanje in čiščenje hišk ter organizirano periodično zbiranje materiala za 

ležišča, ki se po nekaj tedenski uporabi zavrže (brisače, odeje, puloverji, itd.). 

− Promovirati družbeno koristno kreativnost kot glavno vodilo projekta »Šapo v zrak za 

nov bivak!« je projekt, kjer se srečata kreativnost več posameznikov in družbeno koristno 

delo. Zamisel o mačjih hiškah na prostem, izdelanih z uporabo »nekupljenega« materiala, 

zahteva inovativne dizajne in pristope. S tem sporočilom želimo dodatno pritegniti 

sponzorje, ki bi pri projektu sodelovali s sponzoriranjem materiala.   
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2.3 PRIČAKOVANI UČINKI 

Projekt bo prispeval k rešitvi problema bivališč za prostoživeče mačke na naslednje načine:   

− Z izdelavo kvalitetnih in obstojnih hišk za vse identificirane kolonije 

prostoživečih mačk na območju mariborske občine bomo: 

- omogočili prostoživečim mačkam bivališča, primerna za bivanje na prostem;  

- zmanjšali umiranje in trpljenje prostoživečih mačk zaradi vremenskih razmer; 

- prispevali k zaščiti prostoživečih mačk pred ljudmi in drugimi živalmi. 

 

− Z organiziranjem rednega vzdrževanja in čiščenja hišk bomo: 

- izobrazili hranitelje prostoživečih mačk in ostale zainteresirane prostovoljce o 

primernem vzdrževanju in čiščenju hišk; 

- zagotovili obstojnost hišk; 

- omogočili prostoživečim mačkam bivališča, ki ne bodo ogrožala njihovega zdravja; 

- pridobili povratne informacije o tem, kako se hiške obnesejo v različnih vremenskih 

razmerah in pred vandalizmom ter kako jih prostoživeče mačke sprejemajo – na 

podlagi tega bomo lahko izboljšali dizajn in tehniko izdelave. 

  

− S promoviranjem družbeno koristne kreativnosti bomo:  

- pritegnili sponzorje k sodelovanju prek sponzoriranja materiala;  

- pritegnili več prostovoljcev k sodelovanju; 

- prispevali k pozitivnemu mnenju ljudi, še posebej v okolici kolonij prostoživečih 

mačk, o projektu. Želimo doseči, da bi ljudje dobro sprejeli hiške, podpirali njihovo 

postavitev na lokacijah, kjer se prostoživeče mačke zadržujejo, ter pomagali 

preprečevati morebitni vandalizem nad hiškami; 

- spodbudili podobne iniciative drugod po Sloveniji.   
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2.4 NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Sklop 1: Izdelava hišk  

Potrebno je:  

- Se informirati o primerni konstrukciji hišk za prostoživeče mačke. V ta namen smo že 

izvedli obsežen »desk research« (internet, knjige) in pridobili nasvete s strani prostovoljcev 

Društva za zaščito živali Maribor in drugih društev po Sloveniji, ki skrbijo za prostoživeče 

mačke, ter s strani mojstrov za obdelavo lesa in gradnjo. 

- Pridobiti material za izdelavo hišk. Dosežen je dogovor s Snago d.o.o., da nam 

omogočijo pregled zbranega odpada v zbirnih centrih in donirajo primerni material za hiške. 

Zbiranje materiala prek Snage d.o.o. je že v teku. Nadalje je potrebno pridobiti material, ki 

ga ne bo možno najti v zbirnih centrih Snage d.o.o., od sponzorjev, ki so specializirani 

trgovci za ponudbo gradbenega in tehničnega materiala. Material se bo zbiral tudi prek 

pozivov na socialnih omrežjih in portala Podarimo.si. 

- Izdelati hiške. Najprej bomo izdelali hiške za kolonijo prostoživečih mačk v neposredni 

bližini mariborskega zavetišča. Z izdelavo bomo nadaljevali, dokler ne bodo opremljena vse 

identificirane kolonije prostoživečih mačk.  

 

Sklop 2: Postavitev in vzdrževanje hišk.  

Potrebno je:  

- Pridobiti dovoljenja za postavitev hišk od lastnikov zemljišč.  

- Izdelati podporno konstrukcijo za postavitev hišk, da bodo le-te nameščene dovolj visoko, 

da se prepreči vstop drugim živalim, ter dovolj vpete v okolje, da ne bodo delovale moteče.  

- Organizirati skupino vzdrževalcev hišk (hraniteljev mačk in ostalih prostovoljcev) za 

zagotovitev rednega čiščenja, razkuževanja in popravljanja poškodb. 

- Organizirati periodično zbiranje materiala za ležišča, ki se po nekaj tedenski uporabi zavrže 

(brisače, odeje, puloverji, itd.), in distribucijo do vzdrževalcev. 

- Vzpostaviti redno komunikacijo med vzdrževalci hišk z namenom pridobivanja povratnih 

informacij o tem, kako se hiške obnesejo v okolici in kako jih prostoživeče mačke 

sprejemajo. Na podlagi tega bodo lahko uvedene izboljšave pri izdelavi novih hišk.  
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Sklop 3: Promocija projekta in družbeno koristne kreativnosti. 

Potrebno je:  

- Poskrbeti za vidnost logotipa in naziva projekta na vseh lokacijah, kjer bodo hiške 

postavljene. 

- Zastaviti jasno sporočilo projekta. 

- Se povezovati z ostalimi iniciativami znotraj Društva za zaščito živali Maribor.   

- Redno obveščati sponzorje in deležnike (Snaga d.o.o., Mestno občino Maribor, veterinarje, 

Veterinarsko upravo RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) o namenu in poteku projekta 

ter še posebej o rezultatih.  

- Redno obveščati medije o namenu in poteku projekta ter še posebej o rezultatih. 

- Dokumentirati izdelavo hišk in omogočiti dostop do informacij in izkušenj vsem 

zainteresiranim, še posebej ostalim relevantnim društvom po Sloveniji. 

- V vsakem polletju bodo nosilci projekta podali poročilo o aktivnostih in realiziranih cilijh. 

- Na koncu tekočega leta bodo nosilci na podlagi polletnih poročil podali letno poročilo.  

2.5 ČASOVNI NAČRT PROJEKTA 

Projekt »Šapo v zrak za nov bivak!« po potekal vzporedno s projektom »Naše brezdomne mačke 

divjačke«, t.j. od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2015. V tem času bi se izdelale hiške za vse identificirane 

kolonije protostoživečih mačk v mariborski občini, začenši s kolonijo v neposredni bližini 

mariborskega zavetišča.  

Kratkoročni načrt do konca leta 2012 predvideva izdelavo hišk za opremljanje vsaj dveh kolonij 

prostoživečih mačk, intenzivno navezovanje sodelovanja s sponzorji in promocijske aktivnosti.  

Od 1. 1. 2016 dalje se bodo hiške vzdrževale in čistile, po potrebi pa izdelale tudi nove.   

2.6 MATERIAL IN FINANČNA SREDSTVA 

Material za izdelavo hišk bomo skušali pridobiti: (gre za sponzorski ali donirani material) 

- iz zbirnih centrov Snage d.o.o.; 

- od specializiranih trgovcev za ponudbo gradbenega in tehničnega materiala; 

- prek portala Podarimo.si; 

- z akcijami zbiranja materiala prek socialnih omrežij. 
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Če ne bomo uspeli pridobili vsega potrebnega materiala prek sponzorstev, bomo skušali pridobiti 

finančna sredstva za nakup materiala od:     

− Mestne občine Maribor, 

− zasebnih in javnih podjetij v mariborski občini, 

− Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 

− drugo. 
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3 PRILOGA 

1. Vzorčni primerki hišk za prostoživeče mačke 
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VZORČNI PRIMERKI NAČRTOVANIH HIŠK ZA PROSTOŽIVEČE MAČKE 

Slike so simbolične in ponazarjajo zgolj želeno obliko hišk.  

 

Nekaj prilagoditev, ki jih bomo izvedli:  

− izolacija;  

− vetrolov, nihajna vratca ali višje nameščen vhod – za preprečitev vdora mrzlega zraka; 

nihajna vratca bomo uporabili zgolj na manjšem številu hišk, saj se jih veliko prostoživečih 

mačk boji; 

− namestitev na vsaj 50 cm višine; 

− vsako hiško bo mogoče odpreti oz. razstaviti, da se omogoči čiščenje in razkuževanje; 

− na vsaki lokaciji bodo tako hiške za samo eno mačko kot tudi večje hiške, kjer lahko leži/spi 

več mačk;  

− veliko pozornosti bomo namenili tudi zunanjemu videzu hišk; uporabili bomo umirjene 

barvne tone, da hiške ne bi preveč izstopale iz okolice.   
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