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IŠČETA
DOM

ZGODBE
naših
začasnikov
in posvojenčkov
STROKOVNI ČLANKI

·

RESNIČNE ZGODBE

·

ZANIMIVOSTI

uvodnik

Leta 2018 je bilo, kot leta poprej, vse preveč zanemarjanja in
namerne krutosti do živali. Leto je bilo pravi izziv za vse naše
člane, podpornike in aktiviste na terenu, ki se ne glede na dan
v tednu ali uro v dnevu na vso moč trudijo, da bi spremenili
življenja živalim na bolje in jim omogočili drugo življenje.
Tako, kot si ga zaslužijo.
Glasilo, ki ga držite v rokah, ni samo poročilo o našem
delovanju. V njem boste poleg nekaj veterinarskih člankov
našli tudi resnične zgodbe s terena naših nadzoornikov,
preobrazbe posvojenčkov, razlago, zakaj potrebujemo začasne domove, morda pa boste izvedeli tudi nekaj o našem
društvu, česar do zdaj niste niti vedeli!
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Vroč
Živali v teh vročih poletnih dneh potrebujejo predvsem:
SVEŽO VODO in ZAVETJE PRED SONCEM
Veliko skrbnikov psov ne ve, da pasja hiška ni ustrezno zavetje, kamor bi se pes pred vročino lahko zatekel. Pasja
hiška se na žgočem soncu dobesedno spremeni v savno. Nujno je, da živali NISO izpostavljene direktnemu soncu.
V teh vročih dneh živali NE puščajte v avtomobilih pod nobenim pogojem. Ko temperatura ozračja preseže 21 °C
prepoved puščanja živali v avtu nalaga tudi zakon!
Za lažjo predstavo: Ko je zunaj “le” 21 °C temperatura v avtu parkiranem na soncu v nekaj trenutkih naraste na
kar 71 °C in avto se spremeni v pečico. Da je čakanje v tako vročem avtu za živali usodno, verjetno ni treba posebej
poudarjati.

Kako ukrepati, če vidite žival, ki potrebuje pomoč?
Če vidite žival, ki potrebuje pomoč, se ne obrnite stran ampak ukrepajte in pomagajte! Tako lahko rešite življenje
in ustavite trpljenje. V kolikor opazite psa v pregretem avtomobilu nemudoma obvestite Policijo na 113, lahko tudi
Center za obveščanje 112 in veterinarsko inšpekcijo (UVHVVR).

In kaj nas čaka v letu 2019? Živali so in bodo vedno na
prvem mestu, zato naše poslanstvo ostaja enako. Pomagamo
tistim, ki si pomagati sami ne morejo. Trudimo se za svet,
ki bo prijaznejši do živali! Letos nas lahko preseneti tudi
nekaj sprememb v zakonodaji, saj se obetajo spremembe v
zakonu o zaščiti živali. Zakonodaja in postopki, ki spremljajo
živalovarstvo, so dostikrat še vedno pretogi, nemalokrat
prepočasni, ta kratko pa vedno potegnejo živali!

Rok Štibler,
predsednik Društva za zaščito živali Maribor

POSKRBITE TOREJ ZA SVOJE ŽIVALI
IN KADAR VIDITE ŽIVALI TRPETI,
UKREPAJTE!

pridruzi se nam!

Ali ste vedeli?

Če se nam želiš pridružiti pri delu za živali, izpolni
pristopno izjavo na koncu tega glasila. Možnosti, kako
lahko pomagaš, je več. Lahko si le podporni član, lahko pa
si aktivni član in pomagaš na različne načine:

Žuželke so zelo stara vrsta, ki je obstajala mnogo pred
pojavom človeka. Tudi med razvojem zemeljske oble
so žuželke preživele vse spremembe, potrese, izbruhe
vulkanov, ledene dobe in druge pojave. Njihova vloga v
naravnem okolju je zelo velika in nenadomestljiva.
Pri nas živi okoli 1000 vrst insektov. Škodljivih vrst ni, na
take smo jih razdelili ljudje. Bi pa med vsemi živalskimi
vrstami težko našli skupino živali, ki bi bila za človeka
koristnejša, kot so čebele. Čebele so najpomembnejši
opraševalci, ki naj bi med prehranjevanjem oprašile kar
75 % žužkocvetnih rastlin. Zanemariti pa ne smemo tudi
ostalih žuželk in če želimo imeti v vrtu in okolici zdravo
rast in pestrost insektov, je prav, da si naredimo »hotel za
žuželke«. V njem si lahko najdejo svoja domovanja insekti,
ki poskrbijo za naravno ravnovesje v naravi.

• lahko si začasni skrbnik
• lahko sodeluješ kot prostovoljec (delovne akcije,
organizacija in pomoč prih posebni projektih, dogodkih ...)
• pomagaš na stojnicah
• pomagaš pri NadZOOrnikih
• pogosto pa potrebujemo tudi koga, da kaj napiše, kaj
odpelje ...
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NOVICKE ...

Najboljsi
terapevt
ima
dlako
in stiri
tacke

Pohod za živali, 30. 3. 2019
30. marca 2019 smo pomagali organizirati prvi
spomladanski pohod za zavržene živali v sklopu
Festivala sprehodov (@festival-sprehodov pod
okriljem Rajzeﬁber.
Pohod je bil poln smeha, zabave, pasjih tačk, tako
pasjih kot človeških dobrot, dobre volje in fantastične energije ter vzdušja in čudovitega vremena!
Je še lahko kaj lepšega?

S 1. 6. 2019 bomo imeli vključene SMS
donacije pri Telekomu, Telemachu in A1.
Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo
HVALA5 na številko 1919 in prispevali
boste 5 EUR za zbiranje sredstev za pomoč
živalim.
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemacha in A1.
Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMSdonacije so objavljeni na spletni strani Društva za
zaščito živali Maribor.
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Delovanje storitve SMS-donacije omogoča
Društvo za zaščito živali Maribor v sodelovanju z družbo Telekom Slovenije,
Telemach in A1.

Vsako leto se čudimo nad številom prijav na naš že
tradicionalni jesenski pohod, ki iz leta v leto strmo
raste, tokrat pa smo bili še dodatno presenečeni.
Pohoda se je udeležilo kar 120 človeških in 70 pasjih
prijateljev. Druženje ob takšnih dogodkih prepleta
dobro s koristnim.
Ne le, da na tak način pomagamo zavrženim
živalim, ampak naredimo nekaj dobrega zase
in za svoje štirinožne prijatelje. Poskrbimo za
ﬁzično aktivnost, si vzamemo čas zase in za
svoje prijatelje, sklenemo nova poznanstva in
prijateljstva ter obenem poskrbimo za socializacijo
psov. Verjamemo, da se tudi vi srečujete iz leta
v leto in na tak način krepite človeške in pasje
odnose. Ne dvomimo, da se je v vseh teh letih
stkalo tudi kakšno pasje-človeško prijateljstvo. In
ko na koncu povzamemo misli …

Hvala vam! Hvala vam za tako množičen odziv,
spodbudne besede, pohvale in za vso podporo, da
ste bili del te čudovite zgodbe in da z nami pišete
nepozabne spomine in spreminjate svet na lepše.

Pridružite se nam tu di jeseni!

Točen datum jesenskega tradicionalnega pohoda bo
objavljen naknadno - v pomoč nam bo vremenska
napoved in okviren datum okoli Svetovnega dneva
živali (4. 10.). Obvezna oprema bo, kot že do zdaj,
obilo dobre volje. Do takrat pa pridno trenirajte in
obiščite kakšen bližnji ali bolj oddaljen hrib, ob tem
pa ne pozabite na svojo in tudi pasjo varnost.

NovI logotip je tu
Dragi naši prijatelji živali
Tole je zmagovalni logotip, ki ste ga v Facebook
anketi, med dvema možnima, izbrali vi. Tole
je hkrati tudi novi bodoči logotip vašega
in našega Društva za zaščito živali Maribor.
Ker vaše mnenje šteje veliko in ker ste tudi vi
nepogrešljiv del pomoči živalim z veseljem najavljamo preobrazbo in osvežitev našega izgleda tudi
po vaši želji in presoji.
Verjamemo, da se boste na novost hitro
navadili in nas brž prepoznali že na daleč.
Avtorica zmagovalnega logotipa je Metka Slamič.
Iskrena in najlepša hvala za izvirnost, kreativnost in
vse ostalo, kar je pripeljalo do najlepšega logotipa v
totem našem mesti.
Hvala tudi avtorju drugega logotipa Juretu Kralju in
vsem vam, ki ste množično (iz)glasovali.
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Stomatologija
Rok Štibler, dr. vet. med.

“Smrdi mu iz ust,” je eden od bolj pogostih stavkov, ki jih slišim v ambulanti. In s tem po
navadi stranke mislijo na svoje ljubljenčke.

Vse se začne pri ustni higieni.
“Naj mu perem zobe?”
boste vprašali.
In odgovor je
DA!

Zadah iz ust ali halitoza ima lahko več vzrokov, a najpogosteje gre za obloge na zobeh, ki
jim pravimo “zobni kamen”. Vse se začne pri ustni higieni. “Naj mu perem zobe?” boste
vprašali. In odgovor je da.
Po hranjenju se na zobeh nabirajo ostanki hrane,
hkrati se nabirajo še bakterije, tudi takšne, ki se lahko
pripnejo na sklenino, in dobili ste zobno oblogo,
ki se ji ﬁno reče plak. O tem ste nekaj slišali že v
osnovni šoli, ko smo si vsi skupinsko čistili zobe in
nato polizali čudežno rdečo tabletko, ki je pokazala,
ali smo ščetkali pravilno ali smo s ščetko drgnili pod
namesto zob.
Pri domačih ljubljenčkih je enako. Ta zobna obloga
ostaja na zobeh in zaradi svoje grobe površine
privablja še več ostankov hrane, bakterij in snovi, ki ji
omogoča, da otrdi oz. kalciﬁcira. Otrdi … kamen …,
ste povezali, kajne?

vidni del zoba, ostalo je korenina) in dlesnijo. In tu
nastanejo še večje težave …
Dlesen postane rdeča, ni več bledo rožnata, se debeli
in počasi, a vztrajno odmika od meje med krono in
korenino in zob oz. njegova korenina zgublja oporo.
Tak zob lahko celo izpade!
Kot da stvar ni že dovolj grozna, so posledice
zobnega kamna še bolj daljnosežne. Rekli smo, da
so obloge polne bakterij in da je dlesen rdeča, vneta.
Torej gre za majhno, a konstantno okužbo na tem
mestu in te bakterije se prenesejo v organizem in
lahko prizadenejo jetra, ledvica, celo srčne zaklopke
jim lahko podležejo.

Se pa te obloge ne nabirajo na konici zoba, ampak,
kot ste sami opazili, na meji med zobno krono (to je

Kaj je torej treba storiti, da se rešite te nadloge?
Če se vaša domača zver še lahko pohvali s čistimi in zdravimi zobmi, potem je za vas
preventiva. Kupite ščetko, obstajajo pasje in mačje zobne paste, razni spreji in geli,
ki vsi odstranjujejo zobne obloge.
Če pa ste opazili rjave, trde obloge, pordele dlesni, zadah, pa čim prej k veterinarju.
Ta bo odstranil zobni kamen, spoliral zobe (saj se spomnite od prej – hrapava
površina vabi nove obloge) in mogoče predpisal kakšno antibiotično terapijo. Če je
stanje resno, tudi izpulil kak zob. In ja, to bo opravil v splošni anesteziji (o plusih in
minusih anestezije kdaj drugič).
Potem se bodo zobje spet bleščali in vašemu ljubljenčku ne bo več nerodno, ko se
bo nasmehnil …
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Prehrana kuncev
Simon Božič, dr. vet. med.

8

Prebavni trakt kuncev omogoča prebavljanje
velike količine voluminozne krme (SSKJ:
krma, ki ima glede na svojo prostornino malo
prebavljivih hranilnih snovi). Zaradi tega prebava
poteka hitreje kot pri drugih sesalcih. V želodcu
in tankem črevesu je prebava sicer podobna, v
debelem črevesu pa se iz vsebine črevesa ločijo
snovi, ki so neprebavljive in snovi, ki se prebavijo
v slepem črevesu. Začetni del debelega črevesa je
prilagojen, da loči večje delce, ki so neprebavljivi
in manjše delce, ki so prebavljivi v slepem
črevesu. Neprebavljive snovi potujejo naprej po
debelem črevesu, prebavljive pa potujejo v slepo
črevo, kjer jih bakterije s svojimi encimi predelajo
v beljakovine in vitamine. Voluminozna krma je

za kunce najpomembnejša vrsta prehrane, saj
stimulira peristaltiko črevesja. Apetit povzroči
padec glukoze v krvi, zauživanje hrane pa
stimulirajo suhi gobček in prazen želodec.

Najpomembnejša prehrana kuncev je travno
seno in mora biti na voljo kuncem ves čas. Vsebuje
vse potrebne beljakovine, vitamine, minerale in
ogljikove hidrate, ki jih kunec potrebuje. Seno je
potrebno hraniti v hladnem in suhem prostoru.
Vreča s senom naj bo odprta, da omogočimo
zračnost. Seno mora imeti svež vonj. V vlažnem
prostoru se lahko namnožijo plesni in takšnega je
potrebno zavreči.

Sadje in ostalo zelenjavo kuncem ponudimo kot
dodatno prehrano. Ponudimo jim jo dnevno in v
manjših količinah. Varno in zdravo sadje za kunce
so grahovi listi (ne zrnje), korenje, jabolka, hruške,
breskve, jagode, borovnice, paradižnik, papaja,
mango itn. Kuncem ne smemo nuditi sadja in
zelenjave, ki vsebuje večje količine škroba in
sladkorja. To so banane, grah, koruza, ﬁžol, grozdje,
krompir itn. Veliko škroba vsebujejo tudi žitna zrna
in ostali žitni proizvodi, kot so kruh, kosmiči, keksi
itn. Kunci jih sicer obožujejo in marsikdo jim ponudi
kot priboljšek. Vendar na dolgi rok in ob pretiravanju
povzročajo debelost in mehkejše iztrebke.

Ob senu je potrebno kuncem ponuditi še svežo
listnato zelenjavo. Ta ob vlakninah vsebuje še
vitamine (posebno vitamin A in C), minerale,
beljakovine in ogljikove hidrate. Preden kuncem
ponudimo zelenjavo, jo je potrebno oprati pod
curkom vode. Med zelenjavo, ki jo lahko ponudimo
kuncem spada regrat, malinovi listi, zimska solata,
endivija, radič, listi pese, listi korenja, peteršilj,
repini liste, blitva, metini listi itn. Špinača, gorčični
listi in ohrovt so zelo bogati z vitaminom A,
vendar vsebujejo večje količine oksalatov. Zato jih
priporočamo dajati enkrat do dvakrat na teden.

Kunci imajo še eno posebnost, ta se imenuje
cekotroﬁja. Snovi, ki jih bakterije predelajo v
slepem črevesu se izločijo v obliki cekotrofov, te
pa kunci ponovno zaužijejo. Cekotroﬁ se izločijo
nekje štiri do osem ur po hranjenju, v času ko
kunci mirujejo in se počutijo varne. Pri kuncih v
ujetništvu jih zato pogosto spregledamo, saj jih
kunec zaužije ponoči ali zjutraj. Cekotrofe ločimo
od ostalih iztrebkov po tem, da imajo močnejši
vonj, so mehkejši in bolj lepljivi.

Na koncu se dotaknimo še briketirane oziroma
komercialne krme za kunce. Ta je bila razvita za
hranjenje kuncev v laboratorijih in na farmah, z
namenom hitrejše rasti in pridobivanja na teži. Zato
moramo biti z briketirano krmo zelo previdni.
Lahko jim jo ponudimo, vendar v omejenih
količinah. Sploh odraslim kuncem jo ponudimo kot
dodatek in ne kot glavni vir prehrane.
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Cerebralna
hipoplazija
pri mačkah

Cilj napisanega je informiranje o cerebralni hipoplaziji (v nadaljevanju CH) pri
mačkah in s tem morda kakšnemu mačjemu mladičku namesto evtanazije
omogočiti kakovostno življenje. Seveda se tega pisanja ne bi lotila, če ne bi pod
okriljem društva do posvojitve skrbela za dva mačja mladička s CH.
Najprej bi vam rada podala zgolj nekaj osnovnih informacij o CH pri mačkah,
kasneje pa ta dejstva opisala skozi oči skrbnika takšne živali.

Kaj je cerebralna hipoplazija?
CH je nevrološka motnja, do katere pride, ker se del možganov, ki je
odgovoren za ravnotežje in koordinacijo, ne razvije dovolj dobro. Vzrok temu
je največkrat okužba mačke z mačjim parvovirusom (povzročitelj mačje kuge/
panleukopenije/mačje parvoviroze) v zadnji tretjini brejosti ali takoj po porodu.
Najbolj tipični simptomi so nekoordinirano gibanje, pozibavanje telesa na eno
in drugo stran, ko hodijo ali stojijo, gibi ob hoji in ob hranjenju so sunkoviti,
noge dvigujejo zelo visoko - hipermetrija, velikokrat padejo. Zelo značilen je
tremor glave, ko se na nekaj fokusirajo ali nekaj nameravajo narediti (ko na
primer gledajo igračo, ptiča, ko želijo jesti ali piti). Tiste, ki jih je virus bolj prizadel,
se največkrat hranijo v ležečem položaju. Nekatere si pri hranjenju pomagajo tako,
da imajo sprednje tačke v posodici. Tiste z najhujšo obliko sploh ne morejo hoditi.
Pri nekaterih je gibanje velikokrat videti, kot da vsak del telesa dela sam zase. Ko se
mačke ne gibajo in ko spijo, vsi ti simptomi izzvenijo.

CEREBRALNA HIPOPLAZIJA
pri mačkah ni nekaj
vsakdanjega, večini ljudi
je nepoznana, mačke s
takšno motnjo pa prevečkrat
evtanazirane.
Menim, da je odločitev za
evtanazijo v veliki večini
primerov zgolj nevednost
lastnikov in pa tudi
veterinarjev.
Jasmina Vrbnjak, dr. vet. med.
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Skrbniki pri mačkah opazijo spremembe velikokrat šele nekaj tednov po porodu,
saj postanejo znaki izraziti šele, ko mačke začnejo hoditi. Ni nujno, da virus
prizadene vse živali v leglu, prav tako lahko prizadene nekatere bolj kot druge.
Mačke s to motnjo se lahko vakcinira proti kužnim boleznim, lahko se jih sterilizira
oz. kastrira. Nič bolj ne zbolevajo, so popolnoma zdrave mačke, le kakšna modrica
je pogostejša. CH ni ozdravljiva, ni nalezljiva, niti ni progresivna, živali pa zaradi
same motnje ne čutijo bolečine. Poznamo več stopenj CH, in sicer blago,
zmerno ter hudo.
Kot sem že omenila, bolezen ni ozdravljiva, vendar se mačke z njo naučijo živeti in
izboljšanje je lahko zelo hitro in presenetljivo dobro. Njihova življenjska doba ni nič
krajša kot pri ostalih mačkah, z njimi lahko tudi brez težav sobivajo.
Seveda morajo biti takšne mačke izključno notranje, saj so zunaj lahko zelo hitro
plen kakšni živali, velika je možnost, da se poškodujejo ...
Od same stopnje motnje pa je seveda odvisna ostala oskrba živali. Tiste z
blago stopnjo kakšne posebne oskrbe ne potrebujejo, tistim z zmerno in
hujšo obliko pa je vsekakor treba nuditi nekaj več. Od prilagojenega mačjega
stranišča, ki mora imeti visoke stranice, da se mačka lahko nanje nasloni, in
nizek vhod, da ji je olajšan vstop, potrebno je zavarovati vse ostre robove v
stanovanju, na katerih bi se lahko ob padcu poškodovala, ponuditi hrano
in posodo, da bo najlažje jedla, večkrat preveriti, če ima vodo, saj je velika
verjetnost, da jo polije. Nekatere je po opravljanju potrebe treba umivati itd.
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Ker je vzrok največkrat okužba z
mačjim parvovirusom, je najboljša
preventiva vakcinacija mačk proti
kužnim boleznim še pred brejostjo.

Prva vakcinacija je seveda priporočljiva že med osmim in devetim
tednom starosti, sledijo pa naj redne
revakcinacije. Tako z živalovarstvenega

kot z veterinarskega vidika pa je
poleg vakciniranja seveda najbolj
priporočljiva sterilizacija oziroma
kastracija mačk.

Moto in Rika
Tisto pomlad so se skotili štirje
mladički. Eden je bil žal mrtvorojen,
ostali trije pa zdrave majhne kepice.
Do približno petega tedna starosti, ko
so pri dveh opazili, da je nekaj narobe.
Pripeljana sta bila na evtanazijo. Ker pa
si vsaka žival zasluži svojo priložnost,
sem ju vzela domov v začasno oskrbo.
Pet tednov mladi majhni kepici.
Lačni in žejni. Izbrali smo jima malce
hudomušni imeni: Moto in Rika.
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Ker sta venomer padala, sem jima s
stiroporom ogradila dober kvadrat
veliko začasno bivališče, da so bili
padci malo manj boleči. Prvi teden
je bil precej naporen, vsi trije smo se
učili čim bolje shajati s tem. Da je bilo
vse skupaj še težje, sta imela skoraj cel
teden drisko. Tako sta bila vsaj 2-krat
na dan umazana od pet do glave, da
sploh ne govorim o njuni stiroporni
hiški. Tako je bilo kakšen teden. Pred
službo kopanje, hranjenje, menjava
stiroporja, pranje ležišča ... Potem za
kakšno uro ali dve ven na sonce, kjer
smo na travi (da so bili padci blažji)
trenirali hojo. Po službi smo postopek
ponovili. Naporno, ampak narejeno z
veseljem. Po kakšnem tednu je Moto že
naredil kakšne štiri korake brez padca.
Rika še ne. Prebava se je uredila, Moto
je pridno uporabljal stranišče, Rika je
morda še kakšna dva tedna lulala izven
stranišča. Seveda sta tu in tam še vedno
padla v svoj kakec, ampak to ni bilo nič
v primerjavi s prvim tednom. Kopanje
se je tako precej zmanjšalo. Dobro sta
ga prenašala in na srečo je bilo vse v
redu. Korakci so napredovali, pri Riki
sicer malo počasneje, ona se je raje

plazila po tleh. Jedla je pa lažje. Sicer
v ležečem položaju, ampak ji je šlo
dobro. Moto se je zaradi tremorja glave
kar namučil. Hrana je letela vse naokoli.
Če si mu jo pridržal, je bilo lažje. Oba sta
iskala stene, robnike, kamor bi se lahko
oprla, kar je značilno za muce s CH.
Ampak padec na keramiko ali betonski
robnik je še mene preveč bolel, zato
smo se raje držali stran.
Moto je bil pravi raziskovalec. Povsod
ga je bilo polno, imel je strašno voljo.
Padel, vstal, padel, vstal, padel in spet
vstal. Dokler ni prišel na cilj. Govorimo
o dveh, morda treh metrih razdalje.
Priznam, se mi je kdaj zasmilil in sem
ga preprosto nesla na cilj. Ampak res
se je zgodilo izjemoma, ker nisem
želela, da se mi smili. Ti padci so bili
pogostejši pri počasni hoji. Ko se je pa
recimo pognal za žogico, metuljem,
potem je včasih brez padca premagal
tudi dva, tri metre.
Rika je bila počasnejša, vendar je
tudi napredovala. Bila je zelo nežna
muca. Zelo rada v naročju, najraje pa
se je igrala nekje, kjer je imela malo
zasebnosti. Za kakšnim grmičkom,
recimo. Tudi ona je imela voljo, vendar
je velikokrat obupala in po nekaj
zaporednih padcih opustila cilj. Takrat
se je bilo res težko pripraviti do tega, da
se mi ni smilila.
In tako so minevali dnevi. Mi smo
vsako jutro in vsak večer par ur uživali
na svežem toplem zraku in šteli nove
korakce. Predvsem pa vzganjali vragolije, raziskovali vse skrite kotičke in
se na veliko cartali.

Po nekaj tednih je bil napredek več kot
očiten. Počasi sta bila pripravljena na
odhod v novi dom. Bila sta že toliko
samostojna, da sta vse osnovno lahko
opravila sama. Jedla, pila, se umivala,
uporabljala stranišče ...

so nekatere Meduze nes mrtne?

Meduza Turritopsis dohrnii je uradno edino nesmrtno bitje.
Odrasla meduza vrste Turritopsis dohrnii se reproducira,
nato pa preoblikuje nazaj v svoje začetno stanje polipa.
Lovke se skrajšajo, telo se skrči, organizem se potopi na
oceansko dno. V laboratoriju so znanstveniki ugotovili,
da se lahko cikel ponovi znova in znova in znova ...
Poskusi so pokazali, da se
to lahko zgodi tudi v t. i.
“neugodnih razmerah”
za organizem (lakota,
nenadna sprememba
temperature, zmanjšanje slanosti in
poškodbe).

In tako sta nekega dne dobila spoznavni
obisk. In že par dni po tem odšla v svoj
stalni dom. Čeprav je bilo hudo (vedno
je, ko se posloviš od “začasnika”), sem
tako zelo vesela zanju, saj sta dobila
krasen dom s čudovitimi ljudmi. Dobila
sta tudi nove štirinožne prijatelje. In
napredovala iz dneva v dan. In danes
sta skoraj popolnoma normalna
mucka.
Naj poudarim, da je mačjim mladičem z zmerno do hujšo stopnjo
CH potrebno nuditi precej časa, vsaj
nekaj ur dnevno. Sploh prvih nekaj
tednov, ko se tako mi kot oni še učimo.
Je naporno, ampak najtežje pri vsem
skupaj je priti do točke, da se ti ne
smilijo. In ne smejo se ti. Kljub tistim
neštetim padcem. In kljub temu, da
se smilijo vsem okoli tebe. Zakaj bi se
nam? Srečne so, živijo kakovostno, ne
obremenjujejo se s to motnjo. Vse, kar
potrebujejo, je odgovoren skrbnik, ki
jim bo nudil vse, kar pač potrebujejo.
In za konec naj zaključim, da je občutiti
njihovo voljo do življenja, spremljati
njihov napredek in predvsem videti,
da se zaradi hibe ne počutijo nič manj
mačke, nekaj tako zelo dragocenega.
Ljudje bi se marsikdaj morali učiti
od živali!

Orangutanove samce privlačijo rdečelaske. Hsing
Hsign, orangutan iz živalskega vrta v
Perthu, je iz revij trgal slike Nicole Kidman in jih shranjeval v svojem skrivališču,
zanimale pa so ga tudi ostale rdečelase obiskovalke živalskega vrta.

zanimivih
živalskih
dejstev
Prstni
odtisi

Ljudje, opice in koale
so edina bitja s prstnimi odtisi.
Zanimivo je, da so koalini prstni odtisi
tako zelo podobni človeškim, da so
od njih skoraj neločljivi (prav zares so
koale iskali kot morebitne zločince v
kriminalnih dejanjih ).
Da jih imajo bližnji sorodniki homo
sapiensa, je lažje razumljivo, saj smo
si tudi genetsko bolj podobni. Vrečarji
(predniki koal) in primati so se v
evoluciji ločili pred cca 70 milijoni
let. Znanstveniki menijo, da so se
koalini prstni odtisi razvili neodvisno
od primatovih in mnogo pozneje.
Prav tako jih nimajo koalini bližnji
sorodniki vombati in kenguruji.

Usodne
rdecelas ke

Prehlajeni pingvin

Nekatere vrste morskih ptic, zlasti pingvini, imajo posebno
nosno žlezo, ki odstranjuje natrijev klorid (sol) iz krvnega
obtoka. Čeprav pingvini slane vode ne pijejo neposredno,
jo zaužijejo ob jedi plena. Žleza poskrbi za izredno
učinkovito izločanje soli, ki se
v obliki slanice izloči
skozi nosnice na
vrhu kljuna, kar
daje vtis prehlajenega
pingvina.

zakaj se
med ne pokvari?

Obstaja nekaj živil, ki so
potencialno uporabna stoletja
(sol in posušen riž npr.), vendar
ta niso neposredno užitna.
Edino med lahko ostane (če je
pravilno shranjen) neposredno
uporaben tisočletja. Zakaj?
Med je sladkor in ta je
higroskopičen - vsebujejo zelo
malo vode, kar je ovira za razrast
bakterij in mikroorganizmov.
Druga lastnost je njegova
kislost. PH medu je med 3.26
in 4.48, kar prav tako ubije vse,
kar si poskuša ustvariti dom v
medu. Čebele medu dodajo
encim glukozno oksidazo, ki
se (ko se zmeša z nektarjem)
razgradi v glukonsko kislino
in vodikov peroksid. Vsebnost
vodikovega peroksida je še
dodatna prepreka za razrast
mikroorganizmov.
Bravo, čebelice!
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Zbrala: M. S:.

Žana Jamnik

Nadzoorniki
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Projekt Nadzoorniki za živali Maribor je naš projekt, katerega glavni cilj je kontrola
in nadzor prejetih prijav v zvezi z mučenjem, zanemarjanjem, slabim ravnanjem ali
trpinčenjem živali.
Prijave, ki jih prejmemo, obravnavamo anonimno. Glede na težo prijave je odvisen naš
odzivni čas. Najpogosteje prejete prijave so v zvezi s psi, sledijo rejna živina in mačke.
Nadzoorniki poznajo Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o zaščiti hišnih živali, Pravilnik o
zaščiti rejnih živali …
Večino prijav rešimo sami (s sodelovanjem skrbnikov živali), kadar pa gre za primere,
kjer opazimo drastično kršenje Zakona in Pravilnikov ter nesodelovanje lastnikov, pa
zadevo predamo pristojnim organom, veterinarski inšpekciji.
Glavna naloga nadzoornikov je, da učimo ljudi, ozaveščamo, pomagamo in kar
je najpomembneje - da se za žival izboljšajo pogoji za življenje čimprej, zato tudi
nemalokrat sami poprimemo za delo in urejamo bivalne pogoje za živali.
Nadzoorniki se ob prihodu identiﬁcirajo z nadzoorniško značko. Po končanem ogledu
izpolnijo tudi pisni obrazec o stanju živali in zapišejo morebitna priporočila skrbniku
živali.
Nadzoorniki se srečujemo z vsemi možnimi situacijami. Od žaljenja, do vpitja, do
raznih očitkov, pa tudi nasilja. Naš namen ni nikogar kaznovati, pač pa ozaveščati ljudi
in poskrbeti za žival, da bo njeno življenje manj trpeče in bolj dostojno.
Velikokrat nam ljudje, ko se pojavimo na vratih, očitajo, naj pomagamo raje ljudem
kot pa živalim. Pa vendar nas prav živali tako zelo potrebujejo. Mi smo njihov edini glas.
Seveda obstajajo tudi izjeme, takšni ljudje, ki nas sprejemajo z zavedanjem, da ni vse
dobro, in nas prosijo za pomoč. Takrat smo seveda najbolj srečni in pomagamo s še
večjim veseljem.
Lepo je tudi videti, kako je žival, ki si ji pomagal, tako ali drugače vsaj malce svobodna,
veterinarsko oskrbljena, nič več lačna ali pozabljena nekje za hišo, pripeta na prekratki
verigi ali obsojena na življenje v zaprtem pesjaku, polnem iztrebkov naslednjih deset
let.
Najhuje je, ko si nemočen. Ko skrbnik ne želi sodelovati in ne moreš pomagati, ker
preprosto ne smeš! Lepo pa je, ko vidiš, da si živali lahko pomagal. To je čar nadzorništva
in učinek, ki daje novih moči za delo naprej.

Kot ljubiteljica živali sem vedno želela pomagati
živalim na vsak način. Ker imam doma psa in
trenutno ne morem imeti več živali, sem si postavila
vprašanje: kako jim lahko pomagam na drugačen
način? Začela sem kot prostovoljka v Zavetišču za
živali Maribor, kjer sem postala sprehajalka. Ampak
še vedno mi ni dalo miru to, da je vsak dan več in
več primerov mučenja. Večinoma objave zasledim
na Facebooku, vsaj eno na dan. Mačji mladiči v vreči
za smeti. Pes poleti na žgočem soncu, brez vode.
Pozimi v najhujšem mrazu, z zaledenelo skledo
vode in brez hrane. Zanemarjeni, bolni, brez oskrbe.
Zaradi tega sem se odločila, da morem ukrepati in se
pridružila Nadzoornikom.

Žana Klobučar

Kljub temu, da živimo v sodobnem svetu, se vsak
dan srečujemo s primeri mučenja ali zanemarjanja
živali. Pa vendar noben noče o tem razmišljati in se
raje obrne stran. Še vedno velja prepričanje, da se
bo stanje tako ali tako sama od sebe izboljšala, zato
ukrepanje ni potrebno. Prav zato veliko delamo tudi
na ozaveščanju, da bodo ljuje čim bolj pozorni in naj
ne pogledajo stran, ker živali ne morejo govoriti in
smo lahko samo mi njihov glas.

Kuža PRED
in PO obisku
Nadzoornikov

Žalosten
prizor, na
katerega
smo
naleteli
pri svojem
delu

Kaj počnemo Nadzoorniki?
Smo prostovoljci, ki preverjamo prijave mučenja ali
slabega ravnanja z živalmi. Po prijetju prijave prek
telefona ali e-pošte, se člani med seboj dogovorimo,
kdo bo odšel na teren. Vedno delamo v paru.
Vsi smo dobro seznanjeni z zakonodajo o zaščiti
živali. Najprej si ogledamo lokacijo in stanje živali,
nato pa preverimo, če je lastnik doma. V primeru
mučenja, zanemarjanja ali neprimernih bivalnih
pogojev živali se najprej pogovorimo z lastnikom
in mu pomagamo z nasveti, kako stanje izboljšati.
Na licu mesta izpolnimo zapisnik, ki ga v primeru
poslabšanja predamo veterinarski inšpekciji, saj
sami nimamo pooblastil za kaznovanje. Velikokrat
se zgodijo »manjše« kršitve zakona, kot npr. uporaba
zatezne ovratnice v kombinaciji z verigo, zato imamo

vedno s seboj ovratnice iz blaga, da lahko to takoj
zamenjamo. S seboj vedno prinesemo tudi hrano
in protiparazitna sredstva, saj se večkrat srečamo
tudi s socialno ogroženimi ljudmi in tako vsaj
malo izboljšamo stanje. V primeru da se stanje po
opozorilu lastnika ne izboljša, primer predamo
UVHVVR-ju, ki ima pristojnost, da žival tudi odvzame.
Upam, da si ljudje ne bodo več zatiskali oči pred
tovrstnimi dejanji in da bodo brez slabe vesti takšna
dejanja prijavili, saj bodo na ta način morda rešili
kakšno življenje.

Urgentni odvzem psa
zaradi zanemarjanja in
mučenja
Pes na verigi
z zatezno
ovratnico,
v posodi
za vodo je
blato
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Zdravo!
Sem prostoživeca muca ...

Nina Reisman
Prostoživeče muce so muce, ki živijo v naravi. Te
muce so od svojih prvih dni življenja vajene le
bivanja v naravi in v zunanjem okolju. Ne pustijo se
božati, ne pustijo se prijeti, če bi jih želeli zapreti v
stanovanje, bi lahko tudi podivjale ali, kar je najhuje
- od stresa in žalosti tudi poginile. Prostoživeče muce
so muce, ki ljubijo svobodo, rade živijo življenje brez
doma in brez človeške bližine.
Prostoživeče muce živijo v kolonijah, te kolonije
pa so odmaknjene z mestnih ulic in drugih lokacij,
kjer bi prostoživeče muce lahko potencialno bile v
nevarnosti (človeški faktor, prometna cesta, druge
živali …). Lokacije prostoživečih muc so načeloma
skrivne, zaradi njihove dobrobiti in objestnosti nekaaterih ljudi. V Mariboru z okolico je takšnih lokacij
skoraj STO 

Kdo sem,
kaj sem,
kje sem ?
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namenom, da se jih veterinarsko oskrbi, se imenuje
živolovka. To je humana naprava, v katero se nastavi
mačja hrana, muca vstopi v kletko in vratca se zapro.
Kletko je treba takoj prekriti z rjuhami, da muce
niso vznemirjene. »Mačje lovilke« muce spravijo
iz živolovke v transporterje, kjer v miru počakajo
na poseg S/K. Muce se drug dan po posegu vrnejo
v okolje. V preteklih treh letih je na tak način
sodelovanja med Društvom in zavetiščem bilo
S/K več kot 2000 prostoživečih muc na širšem Mb
območju, kar je izjemno veliko, izjemno pohvalno in
dolgoročno zavidljiv rezultat.
Treba je vedeti, da če ne spoštujemo volje prostoživeče muce, nas te lahko tudi resno poškodujejo,
zato nikdar sami ne posegajte
v življenje prostoživečih muc.

Da pa prostoživeče muce lahko živijo kakovostno
življenje, je nujno potrebno, da so muce sterilizirane
in kastrirane (v nadaljevanju S in K). Tako se ne
razmnožujejo, ni mladičkov, ni poškodb, ki nastanejo
med gonjenjem (zlasti med mački), ni prenosa hudih
mačjih bolezni, kot sta mačji aids in levkoza, konec
koncev smo ljudje tudi »prikrajšani« za zvoke ob
mačjem parjenju. Vse lokacije prostoživečih muc
imajo svoje hranitelje, ki te muce dnevno hranijo in
jih imajo pod nadzorom. Hranitelji so ljudje, ki jim
zavetišče in društvo pomagamo s hrano za vse te
muce.
Hranitelji muce na svojih lokacijah zelo dobro
poznajo in takoj tudi vedo, če se pojavi na lokaciji
kakšna nova prostoživeča muca ali muc. Vse muce,
ki so S in K, so vrnjene v okolje, kjer so navajene živeti
oziroma v okolje, ki ga poznajo in ga jemljejo, kot
svoj dom. Vsaka muca, ki je S/K ,je tudi označena.
Označbo prepoznate tako, da na mačjem levem
ušesu manjka zgornji del uhlja (špiček). To je
mednarodna oznaka za S in K prostoživeče muce in
je hkrati tudi najboljši in najlažji način prepoznanja,
da je muca že S/K. Muce lovijo prostovoljke zavetišča
in društva. Odlov prostoživečih muc poteka zelo
organizirano. Muce se lovi v sodelovanju s hranitelji.
Naprava, s katero se lovi prostoživeče muce z
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Začasna skrbnica Maja
Pri nas se je začasno skrbništvo začelo
nekega poznega poletnega dne,
ko me je prijateljica poklicala zelo
pozno zvečer in mi povedala, da je
našla majhnega črnega mucka sredi
travnika. V bližini ni bilo več nobenega
mladička in prav tako mamice ne,
zunaj pa je močno deževalo. Ker je
šla naslednji dan na morje, me je
prosila, če ga lahko midva sprejmeva
in poskrbiva zanj.

Začasni domovi.

KAJ SO, ZAKAJ SO POTREBNI IN KDO JE LAHKO ZAČASNI SKRBNIK?
Pa začnimo na koncu. Začasni skrbnik je lahko vsak, ki
je pripravljen ponuditi določeni živali svojo ljubezen,
prijetno okolje in topel dom, dokler ne najdemo
posvojiteljev, ki žival posvojijo in ji nudijo stalni dom.

18

Začasni domovi in začasni skrbniki so izrednega
pomena. Velikokrat to, da nekdo žival vzame v začasno bivanje, pomeni tudi rešitev živali. Če nimamo
namestitve za žival, je ne moremo sprejeti in ji pomagati.
Največkrat potrebujemo začasni dom za mačje
mladiče, odrasle muce, morske prašičke, kunce in
seveda pse različnih starosti.
Začasni skrbnik pove, kakšno žival je pripravljen
sprejeti v svoj dom in kakšne so omejitve glede na
njihov ustaljen ritem življenja. To je odvisno od tega,
ali ima doma že kakšno žival, ali živi v blokovskem
stanovanju ali v hiši … Na podlagi teh dejstev začasni
skrbnik postavi svoje okvirje zmožnosti nameščanja
živali (velik pes, majhen pes, mačji mladič ali odrasla
muca …).
Začasni domovi so ključnega pomena. So domovi,
kjer žival lahko dobro spoznamo, spoznamo njene

navade in glede na to iščemo primernega
posvojitelja. Začasni skrbnik je tako z vsemi svojimi
informacijami, ki jih ima o začasno nameščeni
živali, tudi velik faktor pri postopku posvojitve.
Začasni skrbnik žival pred začasno namestitvijo tudi
spozna (razen v izjemnih primerih).
Seveda je za stroške v času bivanja v začasnem domu
poskrbljeno. Vso hrano, veterinarske storitve, opremo,
ležišča in igrače krijemo mi.
Na vas je samo, da nudite ljubezen, nekaj prostora
in odgovoren dom ta čas, ko je žival pri vas začasno
nameščena.
Nekateri začasni skrbniki, po lastni želji, žival tudi
kasneje obdržijo. Takrat smo zelo veseli,po drugi
strani pa vemo, da to pomeni, da smo izgubili en
začasni dom, ki jih tako zelo, zelo potrebujemo.
Izkušnje začasnih skrbnikov delimo tudi z vami.

Če bi želeli pomagati živalim
kot začasni skrbnik,
nas pokličite!

Johnny, kot sva ga sprva poimenovala, je bil mladiček črne barve. Ko sva
ga stehtala, je imel okrog 100 gramov
in treba ga je bilo vsak dan na nekaj
ur hraniti po steklenički. Že od nekdaj
sem si želela pomagati živalim, ki so
potrebne pomoči, in vesolje me je
uslišalo. Johnny je zrastel v pravega
mačkona in svoj dom pri 4 mesecih
dobil pri tašči, kjer se veselo zabava
z Miko.

pomoč, ti da veliko več, kot se zdi
na prvi pogled, od njih se lahko
ogromno naučimo, če jim le znamo
prisluhniti in odpreti svoje srce.
Menim, da je sposobnost dajanja
pomoči potrebnim bitjem privilegij,
ki ga ni deležen vsak. Prav vsako bitje,
ki vstopi v tvoje življenje, obogati
tvoje srce in dušo in od vsakega se
vedno naučiš kaj novega.
Pravijo, da je za nas najhujši trenutek,
ko oddaš svojega prvega začasnika,
potem pa gre lažje. Če bi rekla, da
je res tako, bi se zlagala. Vsakič je
težko, ko žival oddaš v nek drug dom,
zato sem bila vedno zelo pozorna,
kakšnim ljudem sem žival prepustila,
saj se zavedam, da je od te odločitve
odvisno življenje živali. Je pa res,

da se sčasoma naučiš, da si ti le
prehodna postojanka za določeno
žival na poti k boljšemu življenju in
s tem, ko eno žival oddaš v super
odgovoren zavedno dom, narediš
prostor za drugo, ki potrebuje pomoč.
Zelo lepo je, ko ti novi skrbniki
pošiljajo fotograﬁje svojih novih
družinskih članov, s katerih je
razvidno, kako uživajo v novem
domovanju. Takrat veš, da si sprejel
pravo odločitev, ko si se odločil za
začasno skrbništvo. So trenutki, ko
postane naporno, ampak na koncu
dneva veš, da si nekomu polepšal
življenje. :)
Maja Herynek

Po Johnnyju je najin dom postal
začasna postojanka za ogromno
živali in prav vsaka je našla prostor v
najinem srcu (tri izmed mačk tudi svoj
stalni dom :)). Vse skupaj sva v zadnjih
dveh letih sprejela štiri pse in deset
mačk. V nekem trenutku sva imela
poleg svojih psov vse skupaj sedem
živali hkrati, tako da je bilo kar pestro.
Zelo lepo je, ko lahko pomagaš
živalim, jih opazuješ, kako ob tebi
‘rastejo’ in ti vračajo vso ljubezen.
Človek bi tako na hitro rekel, da ima
od tega korist le žival, ki ji pomagaš,
vendar ni tako. Žival, ki potrebuje
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Začasna skrbnika Suzanne in Jan
Ljubitelji živali imamo po navadi
skupno vsaj eno željo: pomagati okolju
in zverinicam, ki jim nudi dom.
Sama sem začela kot ljubiteljica pasjih
prijateljev, odkar se spomnim, pa
smo doma imeli vsaj enega hišnega
ljubljenčka. Ko sem še živela v Kanadi,
sem poleg domačih izkušenj večkrat
imela priložnost pomagati lokalnim
pticam (včasih se je katera npr. zaletela
v okno) in sosedovim kužkom. Po
selitvi v Slovenijo so moj interes
prevzele živali na kmetiji, prvič pa sem
postala tudi ponosna skrbnica dveh
muc (najdenčkov). Hranjenje jagnjet in
malih muc je postalo nekaj običajnega,
s tem pa je raslo tudi zadovoljstvo in
navdušenje nad malimi kosmatinci.
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Čas je tekel in počasi je bilo treba v
službo, ki je nenadoma prevzela osem
ali več ur na dan - časa za kmetijo je
bilo vedno manj. S partnerjem sva se
po sklopu naključij nato še preselila,
začela pa sem pogrešati nekaj dodatne
topline in veselja, ki jo prinaša družba
štirinožnih prijateljev. Ker partner
še nikoli ni imel hišnih ljubljenčkov,
sem vedela, da mu moram nujno
pokazati, kaj zamuja, in ga popeljati na
to čudovito dogodivščino. Potrebno
je bilo premostiti še zadnjo prepreko:
doma na kmetiji me že pričakujejo kuža

in dva mačka, ki trenutno navdušujeta
moja starša. Ker sem vedela, da se
bom tja nekoč vrnila, se mi je zdelo bolj
primerno, da s partnerjem ponudiva
začasen topel dom malim, zavrženim
mucam. Postala sva začasnika.
Mlade muce ne potrebujejo konstantne
pozornosti ali hranjenja s ﬂaško, zato
služba ni moteča, po opravljenih
obveznostih pa je preostanek dneva
namenjen kosmatincem. Najina prva
začašniška izkušnja je bila hkrati tudi
največja - sprejela sva tri muce, stare 2-3
mesece. Začetek je bil sijajen, nekoliko
neroden, a ultimativno čudovit! Vsaka
muca je imela svoj karakter in lastnosti,
imele pa so tudi nekaj zdravstvenih
težav. Skok k veterinarju, urejen s strani
društva, in stanje se je hitro izboljšalo.
Malo kaplic za oči, nekaj kreme za
ušesa ... Ko so se muce počutile boljše,
so končno lahko zares pokazale, kaj
zmorejo! To je bilo najtežje z najmanjšo
muco, poimenovano Mala, saj je k
nama prispela zelo prestrašena. Ko sva
jo pustila na miru, se je skrila v najbližji
kot, kjer se je izognila meni, partnerju
in obema mačjima sostanovalcema.
Seveda naju to ni ustavilo; nasprotno,
postala sva še bolj odločena, da ji
pomagava po najboljših močeh.
Motivacija in vztrajnost sta v takih
primerih ključna.

Iz dneva v dan sva se držala
prehranjevalnega urnika, poskrbela
sva, da je bil vmesni čas poln igranja
in čohanja - in je vžgalo! V kratkem
času - nama se je verjetno zdel krajši,
kot je bil v resnici - sta dve muci našli
nov “za vedno” dom. A pojavil se je
nov, odličen problem. Zaljubila sva se
v tretjega, črno-belega kosmatinca.
Vedela sva, da sva v težavah, zato
sva ga temu primerno poimenovala
Trouble (Težava). Ko pišem tale
sestavek, mi dela družbo in greje moje
naročje več kot leto dni kasneje. Včasih
se pač moreš soočiti s kakšno Težavo
in včasih Težava tudi zmaga ...
Po vsem tem času sva še vedno
navdušena nad začasništvom in
navihanimi gosti. Težko se od njih
posloviva, a ko se ozirava nazaj, veva,
da sva jim vsaj malenkost pomagala.
Veselje, ki ga muce prinesejo posvojiteljem, je neizmerno, čas, ki sva
ga midva preživela v njihovi družbi,
pa je nenadomestljiv. S partnerjem
nadaljujeva začrtano pot in se veseliva
novih izzivov! Kot pravi angleški
pregovor “Love life and it will love you
back.”
Suzanne Majal

Ura je skoraj polnoč, najin čas. Slišim
njene korake na stopnicah in vem,
da prihaja k meni. Mir, tišina, spokoj,
vsi že spijo, samo midve sva budni in
čakava druga na drugo, da si izpoveva
dan. Stopi v dnevno sobo, sede, me s
svojimi rumeno zelenimi očmi gleda
in v naslednjem trenutku slišim tisti
njen prrrrrrrrrrrrrr. V blisku priteče k
meni, skoči na posteljo, na mojem
trebuhu naredi dva kroga, nato pa svoj
obraz drgne ob mojega. Zdi se, da bo
kar zlezla vame, njen prrrrrr pa je vse
glasnejši. Povem ji o dnevu, o skrbeh, o
bolečini, o negotovosti in o strahu, kako
v trenutku, ko zaboli življenje, s strahom
razmišljam, koliko trenutkov imam
še na voljo. Rine vame in zahteva, naj
neham s takimi mislimi in naj pomislim
na vse lepe trenutke, vsa prijazna bitja
v mojem življenju, vse, ki so me sicer
zapustili, a sem zaradi njihovega bitja
na tem svetu boljši človek. Boljši za vsa
živa bitja. Ne mine dolgo, ko se solze
posušijo in se skupaj spominjava lepih
trenutkov, trenutkov sreče med bitji,
ki jih obožujem, in ja, prepriča me, da
za vsakim dežjem posije sonce in da
kakorkoli kdaj ni najboljše, vsi v življenju
potrebujemo tudi dež. Tudi oblake,
veter, nevihte. Ja, ja, vem. Kot vedno,
draga moja, imaš tudi tokrat prav.
Gotovo bo jutri sonce. Zleze mi pod vrat,
malo pomesi s svojimi

Puhica
rešuje
svet

krempeljčki, naredi še dva kroga, leže
name, nato pa zaspi. Ves čas odmeva tisti
njen zdravilni prrrrrr, in zdaj tudi čutim
vibracije njenega prrrrrrr, ki je naravnan
na bitje mojega srca. Nočem zapreti oči,
saj jo hočem neskončno dolgo božati, se
stiskati k njej, jo občudovati …. V polsnu
ji zašepetam: »Puhica moja, hvala, ker
si tudi danes rešila moj svet.« Odpre
oči, stisne svoj smrček, zamiži, in slišim
njen odgovor: »mjav«. Počasi se obe
potopiva v svet sanj, tisti svet, kjer vladajo
Prijateljstvo, Sreča, Spoštovanje, Mir in
Pravica za vsa živa bitja. Puhica ga pozna,
v naši družini ga živi. Zadnjih skoraj 8
let je Puhica član moje družine in vsak
dan znova rešuje moj svet. Da to lahko
počne, so morali Severina, Jasmina in
Matej pred 8 leti rešiti Puhin svet. Skupaj
s sestrico so jo našli na železniških tirih,
kamor jo je nekdo »odložil« v plastični
vrečki. Čakala jo je gotova smrt. A
Severina, Jasmina in Matej niso obrnili
glave in odšli naprej. Poskrbeli so za njo,
ji nudili vse potrebno: hrano, tekočino,
veterinarsko oskrbo, varno zavetje in
veliko ljubezni. Ne glede na to, da je
Puhica črne barve in da še vedno živimo
v svetu, kjer je del naše »vrste« prepričan,
da črne prinašajo nesrečo in ne glede na
to, da je bila Puhica nekomu v breme, so
jo oskrbeli in ji dali priložnost za življenje.
Ko sva se pred 8 leti prvič srečali, je bila
prestrašena mala črna kepica, ki ni želela
človeškega dotika. Po nekaj trenutkih
sva se zbližali in ko je sama prišla iz
svoje kletke in legla čez moje čevlje, je
Matej rekel: »Usojeni sta si.« Imel je prav.
Res sva si. S Puhico sva se odpeljali in
povedala sem ji, da se peljeva domov.
Domov, kjer bo vedno dovolj hrane,
tekočine, sredstev za veterinarsko
oskrbo, predvsem pa domov, kjer
vladata ljubezen in pravica za vsakega
družinskega člana, da je točno tak, kot

je. Puhica bo vedno plašna, vedno, ko
bo kdo prišel na obisk, se bo skrila v svoj
kotiček, in vsakič, ko bo zaslišala malo
glasnejši zvok, bo otrpnila v strahu. Ne
glede na vse to bo Puhica vedno tista, ki
bo vsak dan znova rešila moj svet, tista,
ki bo z menoj delila veselje, ljubezen,
me občudovala in vedela, da vse, kar si
v življenju želim, je dostojno življenje za
vsa živa bitja in mi dajala moč, pogum
in energijo za vsa prizadevanja, da bo
na svetu nekoč res tako. Neskončno jo
imam rada, obožujem jo, spoštujem
njen način življenja, njene »muhe«,
strahove, radost. Puhasto Puhico, z dlako
kot črna svila, z očmi kot sonce in s srcem
ter ljubeznijo, neskončnima kot nebo.
Vem, da bo Puhica nekoč seniorka, da
bo morda nekoč potrebovala dodatno
pomoč, nego, zdravila. Vem, da je nikoli
ne bom zapustila ne glede na vse. Ne
nje, ne nikogar od mojih. Ne v dobrem
in ne v slabem. Tako pač je življenje:
enkrat sije sonce, drugič se pa skrije za
oblake. V vsakem trenutku godi čutiti
roko ali šapo ljubljenega na svoji rami,
njegovo ljubezen v srcu in varnost, ki
ni nikoli vprašljiva, niti ko si mlad, še
manj, ko ostariš. Ogromno trenutkov
nam je danih. Od nas samih je odvisno,
kakšni bodo za nas in kakšni za živa
bitja okrog nas. Ko ne zmoremo sami,
se vedno najde bitje, ki rešuje naš svet.
Običajno je to bitje, katerega svet je kdaj
visel na nitki, pa so se našla bitja, ki so
rešila njegov svet. Težko rečem, kdo so
ta bitja, kaj na njih je tako posebnega.
Pravzaprav bi rekla, da tako na videz
niso nič posebnega. A saj vemo - videz
ne šteje. Šteje srce. Ne vem, kaj vse me še
čaka v življenju, a v eno sem gotova: svet
potrebuje Jasmine, Severine, Mateje,
Puhice in vse nas, ki vsak dan znova
rešujemo kak svet. Bodimo mi, rešujmo
svet.
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Psička Belka je pri nas bila Snežka.
Reševanje nje in ostalih živali je
bilo resnično eno najbolj žalostnih,
zapletenih, težkih in skorajda neverjetnih, kar jih pomnimo. Bela psička
je bila prva, ki smo jo polovili, in prva,
ki se je pravzaprav sama rešila, kot
radi rečemo. Na kraj nas je poslala
veterinarska inšpekcija. Reševanje
živali na izredno nedostopnem terenu
je trajalo več dni. Pustimo vse, kar
je hudega bilo, in se posvetimo zdaj
srečni psički, ki je našla svoje najlepše
življenje pod soncem - Belka.
Gospa Tanja nam je zaupala svojo
zgodbo o posvojitvi psičke Belke:
“Ko sem zagledala slikico Snežke na FB
strani društva, me je res ganila in sem se
v hipu zaljubila vanjo - repek skrit med
nogicami, pogled žalosten, ampak
zvedav. Prespala sem in naslednji dan
pisala društvu. 16. julija lani smo jo
odpeljali domov. Poimenovali smo jo
Belka, ne le zaradi barve, ampak tudi v
spomin na ruski psički Belko in Strelko.
Belko je na posvojitev pripravila prostovoljka Maja, kateri zahvala gre,
da je Belka tako hitro okrevala in se
prilagodila novemu življenju ... Maji
smo zelo hvaležni za vso ljubezen,
skrb in nego, ki jo je psički nudila in
ji pokazala, kaj pomenijo toplina,
nežnost in varnost.
Belka ima dva doma - pri meni v
Ljubljani in pri starših na deželi česar se je takoj navadila in lepo
jo je gledati, kako zelo se razveseli
obeh lokacij ... in nas :-). Hitro se je
udomačila in nas vzljubila; sledi
nam povsod in nam stalno kaže
svojo hvaležnost, včasih tako
ganljivo, da bi se človek zjokal.
Upam, da bodo posledice

njenega prejšnjega življenja izzvenele,
da bo čisto sproš-čena in brez strahu,
da bi bila zapuščena. Močno tudi
potrebuje toploto, verjetno je bila
veliko na mrazu, saj ves čas išče sonce
in vedno spi pod “kovtrom”, tudi poleti.
Na začetku je imela zaradi preteklih
izkušenj velik strah pred drugimi psi;
še pred malim čivavekom se je revica
tresla. Sedaj ima veliko prijateljčkov že
na ulici in ko se sprehajava po mestu, se
z vsakim kužkom, ki ga sreča, povoha
in malo poigra. Na deželi pa uživa na
travnikih in doma skrbno brani dvorišče
pred sosedovimi mačkoni.
Belka je zelo igriva, a zna biti tudi mirna
in brez težav gre z nami na obisk ali
v restavracije; s svojo očarljivostjo
si pridobi najboljši prostor na klopi.
Zelo je bistra in učljiva; mislili smo,
da bo potrebovala začetno šolanje,
a je osnovne ukaze osvojila takoj,
razume veliko besed, marsikaj pa je
“pogruntala” sama.
Sicer pa je Belka izredno nežna in
zelooo crkljiva. Vedno se usede ali
uleže tako, da se te čimbolj dotika. Pravi
kosmati srček je in naša razvajenka,
ampak to smo ji obljubili prvi dan, ko je
prišla k nam. Uživa svoje pasje življenje,
naša pa dela polnejša in
popolnejša.”

Bine prihaja iz socialno ogroženega
okolja, kjer smo na prošnjo veterinarske
inšpektorice pomagali reševati stisko
treh psov. In uspelo nam je!
V tej zgodbi s srečnim koncem se sedaj
osredotočimo na Bineta. Namestili smo
ga v začasni dom z desetimi zvezdicami
in mu iskali najlepši domek.
Ko smo ga prevzeli, je bil mali črni
smrček star 5 let in pol, tehtal je 5,6
kilograma. Kosti so bile prekrite s
kožo in dlako. Bil je zelo nežen in kar
obseden z bližino človeka, njegova
milina te je prevzela v trenutku in imeti
ga v naročju je bil še poseben užitek.
Hitro je napredoval, saj je imel izjemen
apetit. Je izredno cartljiv in prijazen,
ubogljiv in priden. Večjih kužkov se je
od začetka malce bal, ampak dobra
pasja socializirana družba ga je naučila,
da so veliki kužki pravi prijatelji.
Ko je bil veterinarsko urejen (pregledan, cepljen, čipiran, razgliščen,
kastriran ...), smo zanj iskali super dom.
In ga našli. Ops, pravzaprav ga je našel
kar sam.
V društveno pisarno je prišla gospa
Nastja urediti še papirni del za po-

svojene muce. Ko je vstopila v pisarno,
je Bine kar skočil nanjo (skupaj s svojim
pasjim prijateljem Luckyjem). Zanj je
bilo to zelo nenavadno, saj je bil Bine
zelo boječ in plašljiv. Žana, pri kateri
je bil v začasni oskrbi, je pogledala
Nastjo s solznimi očmi in povedala, da
se Bine ni še nikomur tako približal in
da si jo je izbral. Gospa Nastja se je po
posvetu s partnerjem odločila Bineta
posvojiti in sama pravi, da je to bilo
nekaj najlepšega in najboljšega, kar
sta storila. Z Binetom obiskujeta pasjo
šolo že od lanskega leta. Povedala je,
da je čisto spremenjen in da pri psih
sploh ni ovira, koliko let štejejo (Bine
bo letos oktobra imel sedem let), samo
da se z njimi ukvarjamo in preživimo
čim več časa in mu nudimo veliko
ljubezni.
Bine sedaj živi srečno pasje življenje,
katerega si deli še s tremi mucami, prav
tako posvojenimi iz našega društva, ter
eno muco in psom, ki so ju imeli že od
prej. Pošiljajo nam še lep pasji in mačji
pozdrav ter želijo čim več posvojenih
sreč.

Muca Arija je bila še mladiček, ko je z
mamo in bratcem Lunom živela pri
dijaškem domu v Mariboru. Ker so
padle besede, da jih bodo pokončali,
jih je prijazna gospa Bojana vzela k
sebi. Mama muca je ostala kar pri
njej, mladičkoma pa je gospa nudila
začasno zavetje in smo zanju poiskali
nova domova, v katera sta odšla, ko sta
bila veterinarsko pregledana, cepljena
in sterilizirana oziroma kastrirana.
V Arijo se je zagledala gospa Sanja,
opazila jo je na Facebooku. O svojih
izkušnjah v zvezi z živalcami in svojo
novo družinsko članico nam je zaupala:
»Odkar pomnim, imamo pri hiši
živali. Ko sem bila majhna, smo imeli
pse, kokoši, tu in tam se je pri nas
znašla tudi kakšna muca. Kasneje
sem sama posvojila tudi dva psa. Pri
nas se je znašel tudi muc, ki smo ga
poimenovali Črt. Nekdo ga je nastavil
pred hišo. Nanj je bila naša mami zelo
navezana. Črt je bil kastriran, striktno
hišni muc, ki mu žal po 13 letih bolezen
ni prizanesla. Kljub zdravljenju je žal

odšel čez mavrico. Ker sem videla,
kako hudo je bilo, predvsem mami,
sem začela iskati drugo muco za
posvojitev. Kar nekaj časa sem gledala
Arijo. Prvič, ko sem vprašala, sta bila
Arija in bratec Lun že oddana. Čez
nekaj dni pa sem dobila sporočilo, da
če nas še zanima, lahko rezerviramo
Arijo. Tako sem sama sebi rekla, da je
to usoda. Arijo sem rezervirala in se
dogovorila, da gremo na obisk h gospe
Bojani, ki je skrbela za mamo in oba
mladička. Arija je bila zelo prestrašena
muca. Napočil je 7. oktober 2018, ko je
Arija uradno odšla v svoj novi, za vedno
dom. Ko smo jo pripeljali domov, je bil
vsak kotiček, kamor se je lahko skrila,
njen. Pustili smo ji svoj čas in po nekaj
dneh je postala prava mala razvajena
princeska. Kraljuje po vsej hiši, najde
vsako priložnost za božanje, praskanje,
poljubčke. Zelo rada ima človeško
družbo in komaj čaka, da gremo spat,
da se lahko stisne in prede. Razvajena
je do konca in naprej in takšno jo
imamo najraje.«
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Breza

Čarla
Čarla je še z enim psom ostala brez
skrbnika, ker se je v njegovi domači
hiši zgodila tragedija. Vzeli smo ju pod
svoje okrilje in zanju iskali stalen dom.
Čimprej smo ju želeli spraviti v novo
okolje, kjer bi lahko zaživela na novo
in pozabila na žalost, kar nam je tudi
uspelo in danes sta oba v super domu.
Tako nam je zaupala gospa Magdalena,
kot sama pravi, srečna lastnica Čarlice:
Zdravo.
Sem srečna lastnica Čarlice, ki
sem jo posvojila prek Društva za
zaščito živali Maribor. Kako sem jo
spoznala? Decembra 2016 je odšla
za mavrico naša 15-letna jazbečarka
Jiny. Ko sem izjokala vse solze,
sem pričela z intenzivnim iskanjem
psičke, ki bi jo posvojila. Pregledala
sem nešteto strani prostovoljk, ki
pomagajo brezdomnim kužkom, se
povezala z njimi, ampak kot pravijo,
ko zagledaš pravega, veš, da je to to.
Tako sem v septembru 2017 prišla
tudi do objave DZZŽ Maribor o Nedi
in njenih mladičkih. Neda me je zelo
spominjala na našo jazbečarko,
zato sem poklicala Društvo in se

Čarli

pozanimala, kako je s posvojitvijo.
Oglasila se je Žana in bila veselo
presenečena, da me zanima odrasla
psička in ne mladiči. Hkrati sem pri
brskanju po spletni strani Društva
naletela na objavljen posnetek Čarle
in Jonija. Ob gledanju posnetka sem
vedela, da je Čarla to, kar sem iskala,
in zopet klicala Žano. Dogovorili sva
se za srečanje in obisk obeh psičk.
Neda je bila prava pasja mamica in
je morala najprej poskrbeti za svoje
mladičke, torej vsaj mesec in pol je
bila še zaposlena, pri obisku Čarle
pa mi je ta takoj zlezla pod kožo in
odločitev je bila lahka. Razumem
solze ga. Simone, ki je bila njena
začasna skrbnica, ko sem jo odpeljala
od nje, saj se je prikupila tudi njim.
Tako zelo, da mi je na povabilo, naj nas
kdaj obiščejo v Ljubljani, odgovorila,
da raje ne, da ne bi prenesla brez
solz. Skratka Čarla oz. ljubkovalno
Čarli ali Čarlica, kot jo kličemo, je
6. oktobra 2018 prišla v naš dom.
Očitno so mi »Štajerke« usojene,
saj je bila Jiny tudi iz Maribora. Že
pred prihodom sem pripravila vse
potrebno za novo družinsko članico,
da bi bila sprememba okolja in doma
čim manj stresna. Priznam, da sem
prvo noč čakala s strahom, pa je bil
čisto odveč. Zaspala je v svoji novi
posteljici do jutra, zjutraj opravila
vse potrebno na sprehodu, vse ji je
bilo jasno. Potrebovala je približno
14 dni, da je dojela, da so briketi
hrana in da so pasji priboljški slastni.
Od takrat osrečuje vso našo družino
in prijatelje. Neskončno hvaležna
je za vsak dotik in crkljanje, vse, kar
v preteklih letih verjetno ni imela.
Jaz sem njena rešiteljica, zato me

znuje

Čarla pra

spremlja povsod, je moja senca,
gleda me zvesto, posluša in naredi
vse, kar ji rečem. Najbolj srečna je,
ko je zraven mene. Kličem jo tudi
»srečna pesika«, večkrat opazim,
da ima kotičke gobčka zavihane
navzgor, sedaj vem, o čem je govorila
prijateljica, ko mi je razlagala, da se
njena psička smeji. Tudi Čarli se kar
naprej. Rada se nastavlja soncu na
vrtu, obožuje pliškote, s katerimi se
igra in jih tudi veselo cefra. Obožuje
sprehode, najbolj tiste, ko je brez
povodca na polju, kjer lahko prosto
brska za miškami in krti. Opravili
sva tečaj za odrasle kužke, tako da
je gospa z diplomo. Še sedaj komaj
verjamem, da me je na tečaju
brezpogojno poslušala in naredila
vse, kar sem ji rekla. Hodiva tudi na
socializacijske sprehode – še vedno
se boji drugih kužkov, predvidevam,
da je bila večino časa pripeta na
verigi. Sproščena pa je s tistimi, ki jim
zaupa, takrat jo je res veselje gledati,
kako se podi z njimi. Sedaj je tudi
lepo dolgodlaka, kot je bila na prvem
posnetku, ki me je osvojil. Naju pa
v kratkem čaka frizer, da se malo
ulišpa. Z Žano sva ostali v stikih preko
FB-ja, vsake toliko ji pošljem kakšno
sliko Čarlice. Žana, neskončno sem
ti hvaležna, da si me pripeljala do
Čarlice. Vidim, da si ena topla oseba,
ki ji ni vseeno za nemočne živali.

Muca Breza (prej Vasja) je bila še
mladiček, ko je v super začasnem
domu še z dvema mucama, s katerima
jih je združila ista usoda zapuščenih
in zavrženih muck, prvič na varnem
čakala na svojo srečo v svojem novem
stalnem domu.
Ni čakala prav dolgo, le toliko, da je bila
veterinarsko oskrbljena in sterilizirana,
ko je odšla v novi dom z go. Tajšo.
Takole nam je o svojih ljudeh in o
svojem novem domu zaupala Breza
svojo srečno zgodbo po posvojitvi:
Dragi bralci in bralke, na kratko se
javljam, čas mi ne dopušča, da bi
napisala kaj več o tem, kako je na
hribčku, kjer živim, moj urnik je
namreč popolnoma zaseden – ½
dneva sanjam in spim, ½ dneva pa
vandram in lovim. No, malo se tudi
cartam in kaj pametnega povem.
Rodila sem se menda nekje
ob avtocesti, sredi Haloz pa
sem doma že od lanske jeseni.
Ob prihodu v novi dom sem se za
začetek nastanila v baznem taboru št.
1 - v kavču je eno tako fajn skrivališče
- od koder sem lahko nemoteno
opazovala situacijo. Ko sem videla, da
so moji novi ljudje še kar ok, sem šla
zavoljo vzpostavitve dobrih družinskih
odnosov kakat in lulat kar lepo na
wc, kot se spodobi, da se ve, da
imam manire kot vsaka prava dama.
Dovolila pa sem si seveda tudi biti
postrežena s hrano, le čisto malo so
me morali prosit naj pridem na večerjo
- pocartat pa se prve tri dni nisem
pustila, ker ziher je ziher. Za nameček
sem vsake toliko časa še malo
pihnila in se nakremžila, da je bilo
jasno, da z mano ni češenj za zobat.

Ime mi je Breza; Brezi za frende.
Hitro sem se navadila na lagodno,
toplo, udobno in mehko življenje.
No, vse dokler se nista kmalu
(prekmalu, če mene vprašate … z
lahkoto bi še nekaj časa sama kraljevala
tukaj …) kot strela z jasnega pri nas
pojavila še dva mačja družabnika.
Mojo človekinjo je namreč nekega
dne, ko še nič ni kazalo na katastrofo,
klicala frendica in napovedala
dostavo dveh morskih mačkov,
ki ju je našla na dopustovanju.
Ni mi bilo ravno všeč, da bom morala
svoj teren deliti še s kom drugim, a
nista dva človeka in en pes dovolj?!
Takoj ob njunem prihodu sem urgirala
in jima povedala, da tu veljajo moja
pravila. Čez čas sem se omehčala,
videla sem, da sta kul in bi se rada
družila z mano, pa sem nehala s
svojimi ﬁntami (tu pa tam še vedno
potegnem kakega ﬁntaškega asa iz
rokava, za hec pač, ker imam dober
smisel za humor). Sicer pa rada lovim
miške (in vse, kar ima krila bi tudi rada
ulovila), se potepam okoli hiše, sanjam
na kavču in sredi travnika (in povsod
drugje), delam prevale, raziskujem
s Popajem in Burjo, osvajam vrhove

dreves in se na vse pretege cartam.
Nadvse obožujem svoj mir, zato se
včasih umaknem v osamo – šele
pred kratkim so odkrili moj tempelj –
zadremala sem namreč in so mi tačke
bingljale z žleba. Zdaj moram poiskati
nov samotni kotiček, kjer lahko v miru
razmišljam. Želim si, da bi bilo tudi
drugim bitjem v vesolju tako lepo, kot
je meni, ki lahko, če hočem, vsak dan
opazujem neskončno nebo in mi je od
vsega, kar se mi godi, pri srčku toplo.
Mijav in pomah iz Haloz.
Breza

Brezi
se sme
hlja :)
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urja
Brezi in B

Zdravo,
jaz sem lev!
imas morda kaj prostora za
prrrijaznega muca?

• Najboljša prijateljica posvojena
psička Neli.

Njeni najboljši prijatelji so štirje pasji sostanovalci! Najraje
spi med njimi in se stiska k njim ure in ure, dokler nekdo ne
naredi premika, zaradi česar glasno protestira.
Njena posebnost? Ninđa! Ima neverjetne sposobnosti skrivalnic, kar lahko prinese debele ure iskanja
male Meu po stanovanju.
Kje jo po navadi najdemo? Na kakšnih res posebnih
kotičkih, kjer bi spale samo kraljične na zrnu graha
– blazine, oprano perilo, perilo, ki je pripravljeno za
pranje ipd.
Pa še njena super moč … Mala Meu je neustrašna čez dan.
Kolikor boste aktivni vi, bo aktivna ona z vami. Torej ponoči
pridno spimo in ne delamo galame, čez dan imamo zabavo.
Spet … boljše mačke ni!

• Vsak trenutek ve točno število
vseh vrabcev na drevesu pred
njegovim oknom.
• Specializiran za lov na hišnega
letečega krta.
• Ima tri navadne tačke in eno
nenavadno.
• Med prostoročnim telefoniranjem
glasno sodeluje.
• Star je leto in pol.

OSEBNI PODATKI
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Stara dva meseca, čudovite črno pepelnato tigraste
prelivajoče barve (takšne mačke pa še ne!), z najboljšim
smislom za humor. Preprosto zna nasmejati vsakega
človeka, pa naj bo še tako turoben dan.
Ni pa imela mala Meu od nekdaj tako lepega življenja.
Najdena popolnoma premočena, s hudo vnetimi očmi,
lačna, polna s prostim očesom vidnih bolh, stiskajoč se v
premočeni škatli k mrtvemu bratcu. Očitno je vedela, kdaj
mora biti zelo glasna in od tu tudi njeno ime – Meu.
Za Meu iščemo izključno notranji dom, kjer bo imela
omogočeno veliko gibanja, saj tega močno potrebuje. Veseli
bi pa bili tudi kakšnega pasjega ali mačjega prijatelja. Mala
Meu je že navajena hišnega reda, pred posvojitvijo bo tudi
sterilizirana, cepljena in čipirana. Potrebuje samo še čisto
svojo družino, ki jo bo naravnost oboževala in ji kraljevala
nadaljnjih 20 plus let, saj si takšna kraljična ne zasluži nič
manj.

Karakterno spada Lev med posrečene,
neutrudne, igrive, klepetave in cartljive mačke.
Z Levom ni nikoli dolgčas. Vedno je pripravljen
na igro. Obožuje svojega plišastega krtka, ki ga
v igri »ujemi« vedno prinese nazaj in ga hoče
še uloviti. Radoveden je in neustrašen. Ne boji
se sesalca, njegova najboljša prijateljica pa je
posvojena psička Neli. Vsako hišno opravilo
budno in zvedavo nadzira. Je pa Lev kljub
svoji igrivosti in energičnosti izredno cartljiv in
potrpežljiv. Zelo rad se carta, vsak dotik in dvig v
naročje pa pospremi z glasnim predenjem.
Še niti eno leto star, se je z zlomljeno tačko in ves
blaten ter z zlepljeno dlako pojavil sredi naliva
med skupino prostoživečk, ki so pozno zvečer
čakale na svoj redni obrok. Kot da je vedel, da
mu želimo pomagati, je potrpežljivo pretrpel
prvo tuširanje ponoči, rentgensko slikanje
in pregled na kliniki. Rešitev je bila operacija
pri kateri so mu s pomočjo igel naravnali in
ﬁksirali obe kosti. Nekaj dni po prvi zahtevni
neuspeli operaciji, je moral na še eno operacijo.
Ta je bila zanj bolj naporna in je moral nekaj
dni preživeti na kliniki. Medtem so opravili še
kastracijo, Felv test pa je na žalost pokazal, da
ima naš junak mačjo levkozo. Z levkozo lahko
Lev doživi zavidljivo mačjo starost. Pomagamo
mu tako, da mu omogočimo bivanje na varnem
ter kvalitetno hrano in veterinarsko pomoč, če
bi jo rabil.
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Če bi želeli spoznati naše živali spoznati in posvojiti, nam pišite na e-naslov: info@dzzz-mb.si
ali nas pokličite na telefon 040 211 881 (vsak delovnik med 9. in 13. uro) oziroma nam pišite na naš FB.

POROČILO O DELU ZA LETO 2018
V letu 2018 smo se v Društvu za zaščito živali Maribor ukvarjali z naslednjimi aktivnostmi:
PROJEKT NADZOORNIKI ZA ŽIVALI MARIBOR
V letu 2018 smo obravnavali 73 prejetih prijav. Skupno smo
opravili 83 obiskov (nekatere smo morali obiskati večkrat).
Glede na geografsko regijo “pokrivamo” podravsko regijo,
del pomurske, del savinjske in del koroške. V primerih, ko
prejmemo prijavo in je zaradi oddaljenosti ne moremo
pregledati, napotimo prijavitelje na njihova lokalna društva
oz. območne urade UVHVVR, pristojne za njihovo področje.
Teh prijav ne štejemo med prejete. Neutemeljenih prijav
skoraj ni bilo.
Tudi v preteklem letu smo zaradi nezmožnosti rešitve
nekaterih primerov (večje, hujše kršitve, nesodelovanje
skrbnikov, pomanjkanje pristojnosti ...) nekaj primerov
posredovali veterinarski inšpekciji (v nadaljevanju UVHVVR),
in sicer v letu 2018 le na UVHVVR OU Maribor – 3 (1x pes, 1x
ptica, 1x ogromno število mačk - kar 25 in to v stanovanju).
Število prijav, ki smo jih prejeli od UVHVVR, pa je 2. Neuspešno
zaključeni sta bili dve prijavi.
Glede na živalske vrste smo prejeli naslednje število prijav:
• pes: 75, mačka: 33, vrabec: 1, prašič: 2, konj: 4, ovca: 10,
koza: 8, osel: 2 in perjad: 30.
V letu 2018 je bilo 9 aktivnih Nadzoornikov za živali Maribor.
Iz naslova projekta Nadzoorniki smo na prošnjo lastnika
trajno obdržali in poskrbeli za operacije za eno starejšo psičko,
ki bo do smrti ostala pri naši članici. V 2018 smo pomagali z
večmesečno namestitvijo tudi 14-letni psički, katere lastnik je
šel v zapor in nas je prosil za pomoč.
Dve prijavi sta bili večji in sta zahtevali težje akcije, obe nam
je posredovala inšpekcija. Neuspešno smo izvajali tudi odlov
prostoživečih psov, ki so v gozdu v kraju Trniče pobijali divjad.
Psov z živolovko nismo uspeli poloviti kljub večdnevnemu
odlovu in pomoči lovcev.
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PROJEKT »ZBUDI SE! BODI ODGOVOREN DO ŽIVALI!«
Cilji projekta so izobraževati in osveščati ljudi o odgovornem
skrbništvu živali. S projektom gostujemo predvsem po
osnovnih šolah v Mariboru in širši okolici. Projekt je zaživel
leta 2013. Na zanimiv, pisan, slikovit, barvit in razgiban način
učimo učence o pravilnem odnosu do živali in o odgovornem
skrbništvu. Na nekaterih osnovnih šolah gostujemo že
tradicionalno, zato zaznavamo tudi napredek miselnosti pri
učencih na področju skrbi za živali. Opažamo, da otroci od
naših predstavitev odnesejo veliko znanja in si stvari tudi lepo
zapomnijo. V naša slikovita predavanja smo v tem šolskem
letu zajeli prek 180 otrok.

DOGODKI V LETU 2018
5. DRUŠTVENI POHOD ZA ZAVRŽENE ŽIVALI
Kot že tradicionalno, smo se 14. 10. 2018 zbrali na
Društvenem pohodu za zavržene živali, ki smo ga že peto leto
zapored organizirali ob Svetovnem dnevu živali. Startnina ob
pohodu je bila simbolična donacija. Vsak pohodnik in njegov
štirinožni prijatelj sta prejela vrečko presenečenja z drobnimi
pozornostmi. Na Ruški koči so se pohodniki okrepčali s toplo
gobovo juho in veganskimi pecivi izpod rok naših prostovoljk.
Veseli nas, da se je pohoda znova udeležilo veliko ljudi, skupaj
je bilo na pohodu 130 ljudi in 70 psov.
Cilj pohoda je druženje, spoznavanje, sklepanje sodelovanj.
Ne samo, da so takšne prireditve oz. pohodi dobri za nas, so
tudi odlična socializacija za naše štirinožne prijatelje, ki so
razlog vsega tega druženja.
DOGODEK OB SVETOVNEM DNEVU ŽIVALI
Ob Svetovnem dnevu živali smo v soboto, 6. 10. 2018, na
Grajskem trgu v Mariboru priredili dogodek z “živalsko”
zabavo, srečelovom in modno revijo naših posvojenih
psov. Pasje manekene so po modni pisti pospremili znani
Mariborčani, njihovi posvojitelji pa so svoje kosmatince
vzpodbujali in jim nudili podporo pred morebitno tremo ob
pisti. Sodelovali so tudi nekateri nogometaši NK Maribor.
Dogodek je imel kar nekaj medijske podpore.

DOBRODELNI DOGODEK ŠAL
17. 11. 2018 smo pomagali soustvariti dobrodelni dogodek
ŠAL v organizaciji pasje frizerke Nine Kuntič. Moči smo združili
tisti, ki pomagamo živalim in ljudem, ter tisti, ki delujejo le
na področju humanitarstva. Zbrali smo kar precej igrač za
uboge otroke, oblačila za brezdomce in nekaj hrane za živali.
Na dogodku se je delila brezplačna topla malica, frizerji
frizerskega salona Crispus pa so poskrbeli za urejene frizure
tistih, ki so to želeli.

DOBRODELNI KONCERT ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V
NARODNEM DOMU MARIBOR
4. 11. 2018 smo izvedli Dobrodelni koncert za zapuščene živali.
Sodelovali so številni znani Slovenci: Alﬁ Nipič, Adi Smolar,
Vinko Šimek, Dejan Vunjak, Zorica Fingušt Fatur, Ivo Kopecky,
Ivek Baranja, operna pevca Petra in Sergej, The oldies dixy
band, saksofonist Oto Vrhovnik. Med odmorom pa je Društvo
Jasa predstavilo knjigo Človek o psu – pes o človeku, veliko in
srčno knjižno uspešnico.

DRUGE ODMEVNEJŠE
AKTIVNOSTI V 2018

DRUŽENJE Z OTROCI IZ ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE
MARIBOR
10. 7. 2018 smo z velikim številom otrok sprehajali pse iz
Zavetišča za živali Maribor in se pogovarjali o tem, kako je
potrebno poskrbeti za živali.

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ LASTNIŠKIH PSOV IN
MAČK
V letu 2018 smo še posebej ponosni na izpeljano akcijo
Sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk, kateri smo
namenili veliko pozornosti, časa in nekaj ﬁnančnih sredstev.
V sodelovanju z veterinarskimi ambulantami na območju
Maribora, Lenarta, Ptuja, Slovenskih konjic in Slovenske
Bistrice smo novembra lastnikom ponudili 20 % popust na
ceno posega. Odziv ljudi je bil izjemen.
Sodelujoče ambulante: Veterinarska Bolnica Maribor
(Ambulanta Maribor, Ambulanta Ruše, Ambulanta Hoče in
Ambulanta Šentilj), Veterinarstvo Eisner, Maribor, Veterinarska
bolnica Ptuj, Veterinarska bolnica Lenart, Veterinarska
ambulanta Žak, Slovenska Bistrica, Veterinarski center Pika,
Maribor, Primavet, Rače, Veterinarius ambulanta za živali,
Hoče, Veterinarska postaja Slovenske Konjice in Veterinarska
klinika Pesnica MZ VET.
OSVEŽITVENI KOTIČEK ZA PSE NA DOGODKU STREET
FOOD MARKET
Na pobudo organizatorjev smo na Trgu Leona Štuklja v
Mariboru 30. 3. 2018 in 31. 3. 2018 pripravili osvežilni kotiček
za pse, naša prostovoljka pa je poskrbela za ozaveščanje in
izobraževanje.
PYA MARATON SKUPINSKIH VADB ZA DOBER NAMEN
Kot vsako leto so tudi v 2018 telovadili v PYA centru za dober
namen. Iz tega naslova smo 7. 12. 2018 prejeli 50 kg pasje in
mačje hrane, nekaj priboljškov in ﬁnančno donacijo v višini
80,00 EUR.
AKCIJE ZBIRANJA HRANE V TRGOVINAH SPAR
V letu 2018 so nam v trgovinah Spar Pobrežje in Spar Tezno v
Mariboru omogočili celoletno zbiranje hrane za živali.
TRADICIONALNA AKCIJA V LIDL TRGOVINAH
V oktobru je pod pokroviteljstvom trgovine Lidl in portala Pes
moj prijatelj potekala akcija zbiranja hrane.

AKCIJA FOTOGRAFIRANJA PSOV IZ ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI
MARIBOR V BOŽIČNI IZVEDBI
Z namenom, da bi čim več psov iz zavetišča dobilo dom, smo
14. decembra izvedli akcijo, kjer smo z božičnimi rekviziti
opremili azilske kužke. Profesionalna fotografa Jure Kralj
in Klara Kulovec sta poskrbela za lepe fotograﬁje. Izid je bil
super. Le dva od fotograﬁranih psov še nimata svojega doma.
ZIMSKE HIŠKE ZA PROSTOŽIVEČE MUCE:
Novembra in decembra smo razdelili kar nekaj hišk za
brezdomne muce, da bodo lažje prebrodile zimo. Lesene
hiške bodo pomagale mucam na Pohorju. Hiške, ki jih je
naredila prostovoljka Jana, pa smo razdelili hraniteljem po
Mariboru.
NORI NA KOSMATINCE
16. 6. 2018 smo se odzvali na vabilo kolegov iz društva Animal
Angels in obiskali dogodek Nori na kosmatince v Mostecu
pri Ljubljani, kjer se tradicionalno zberejo in predstavijo vsa
slovenska društva.

SODELOVANJE Z MEDIJI:
Z ozaveščevalno tematiko smo bili večkrat gostje na radijskih
postajah Radio City in Radio Maribor (4. 10. 2018 so nas
in druge gostili v oddaji ob Svetovnem dnevu živali. 18.
12. 2018 so nas povabili v radijsko oddajo v živo na temo
pirotehnike, gostje oddaje smo bili policist, zdravnica in
naša aktivistka). Posneli smo kar nekaj prispevkov za oddajo
O živalih in ljudeh npr. 3. 7. 2018 je bilo snemanje prispevka
Don išče dom). Nekaj je bilo objav živali, ki iščejo dom, nekaj
pa ozaveščevalnega materiala. Prav tako smo sodelovali s
tiskanimi mediji, kar potrjujejo številni članki (Večer, priloga
Štajerc, v kateri redno sodelujemo z objavami, spletni portal
Pes moj prijatelj in Maribor 24).
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DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR
Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor
V Večerovi prilogi Štajerc vsak četrtek (in nato vsako soboto
na njihovi spletni strani) objavljamo živali, ki jim pomagamo
iskati nove odgovorne domove. Gre za naše živali in za živali iz
različnih zavetišč in drugih društev.

PROMOCIJE IN SODELOVANJA
NA DOGODKIH
Stojnico z našimi izdelki in izobraževalnimi nasveti smo imeli:
na dogodku CACIB Maribor 21. 4. 2018 in 22. 4. 2018, na
VegaFestu 5. 5. 2018, na Festivalu Lent od 22. do 30. junija,
8. 9. 2018 na Sejmu rabljenih učbenikov v Europarku,
ob Svetovnem dnevu živali v Europarku 4. 10. 2018, na
našem dogodku Ob svetovnem dnevu živali 6. 10. 2018, na
dogodku Društveni pohod za zavržene živali 14. 10. 2018 ter
v nakupovalnem središču v Europarku od 21. 12. do 29. 12.
2018.

živali, ki nam jih lastniki predajo zaradi nezmožnosti nadaljnje
oskrbe. Nekaj je tudi takšnih psov, ki smo jim nov dom iskali
zaradi smrti skrbnika ali nezmožnosti oskrbe trenutnih
skrbnikov zaradi različnih razlogov (nekaj takih psov je na svoj
novi dom počakalo v osnovnem domu).
Poseben poudarek še vedno dajemo skrbni in preudarni
izbiri potencialnih posvojiteljev.
Vse živali gredo v nove domove šele, ko so v celoti veterinarsko
urejene (izjeme so pasji mladiči, ki jim vnaprej določimo
termin sterilizacije/kastracije, ki se izvede ob dopolnjenem 6.
mesecu, takšna primera sta bila v tem letu dva, posega sta
bila opravljena v januarju 2019).
Hrano, opremo in pripomočke za oskrbo naših varovancev
v večini dobimo donirano, začasne namestitve živali pa z
ljubeznijo brezplačno opravljajo naši začasni skrbniki.

DONACIJE
V letu 2018 smo razdelili:
• 682,1 kg suhe hrane za pse
• 288,845 kg mokre hrane za pse
• 674,7 kg suhe hrane za muce
• 691,595 kg mokre hrane za muce
• Razdelili smo tudi veliko priboljškov za pse in muce,
20 kg sončnic za ptice, pesek za muce, hrano za kunce …

TRR pri NoviKBM: 0417 3000 0739 916

IDD za DDV: SI85427870

E-naslov: info@dzzz-mb.si

GSM: 040 211 881

PRISTOPNA IZJAVA
Ime: ..................................................................... Priimek: ....................................................................
Naslov: ....................................................................................................................................................
Poštna številka: ................................................. Kraj: ..............................................................................
Datum rojstva: ……………………………….....…… Status: a) zaposlen

Telefon: ...........………………. Mobilni telefon:……………………..……Elektronski naslov: ………………………………….
O aktivnostih društva me obveščajte: DA / NE /na e-mail.
Želim biti AKTIVNI / PODPORNI član.
S podpisom spodaj izjavljam:
-

prostovoljno željo po včlanitvi v Društvo za zaščito živali Maribor (v nadaljevanju: društvo),
da sem seznanjen s pravili in statutom društva, se z njimi strinjam ter jih v celoti sprejemam,
da se zavezujem, da bom deloval v skladu z društvenimi pravili ter z nameni in načeli, ki jih pravila vsebujejo,
da bom redno plačeval članarino,
društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je
dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi javno objavljanje
slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.

Datum: _________________

LICITACIJE IN DRUGE SPLETNE
AKCIJE
1. Izvedli smo FEBRUARSKE LICITACIJE.
2. Izvedli smo APRILSKE LICITACIJE.
3. Izvedli smo JESENSKE LICITACIJE.
4. Izvedli smo PREDBOŽIČNE LICITACIJE.
Denar od zbranih licitacij smo namenili za oskrbo naših
varovancev, aprilske licitacije pa za poplačilo dveh operacij
zlomljene tačke za mladega najdenega mačka Leva.

OSKRBA ŽIVALI V 2018

30

V letu 2018 smo pod naše okrilje sprejeli in do novega doma
ter lepega življenja pomagali 51 živalim. Številčno so ponovno
prevladovale muce in psi, pri obeh spolih samičke.
Pri mucah gre pretežno za najdene muce iz občine Maribor
in širše okolice, pri psih pa v večini za primere iz projekta
Nadzoorniki za živali Maribor - gre predvsem za zanemarjene

b) upokojenec, študent, brezposeln

Podpis: _______________________________

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
(za včlanitev otroka starega od 7 do 15 let)
Soglašam, da se moj otrok ............................................................................................., včlani v Društvo za varstvo
in proti mučenju živali Maribor.
(ime in priimek)

Ime in priimek zakonitega zastopnika: .............................................................................……………………..
Datum: _________________

Podpis: _______________________________

IZPOLNI DRUŠTVO
Pogoji za včlanitev v društvo

SO

NISO

izpolnjeni.

Člana se vpiše pod zaporedno številko: ...................
___________________________
(žig in podpis)
Obr-1/1
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dolžnosti
rednih
članov in
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društva.
Za svoje
v društvu
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·
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·
··
·
··

Za svoje delo v društvu člani ne prejemajo plačil.

