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1 SPLOŠNE INFORMACIJE 

1.1 NOSILCI PROJEKTA 

ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI MARIBOR 
Odgovorna oseba: Petra Hercog, univ.dipl.nov. 

Avtomobilska ulica 25 Naslov:  
2000 Maribor 

e-pošta: Petra.Hercog@snaga-mb.si 
Spletna stran: http://www.zavetisce-mb.si 
Telefon:  02/ 480 16 60; 031 736 771 
Fax:  / 
  

 

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR 
Odgovorna oseba: mag. Severina Iskrač, univ.dipl.inž. 

Avtomobilska ulica 25 Naslov:  
2000 Maribor 

e-pošta: severina.iskrac@gmail.com; 
prostozivece.macke.mb@gmail.com  

Spletna stran: http://www.dzzz-mb.si 
Telefon:  041 896 815 
Fax:  / 
  

1.2 TRANSAKCIJSKI RAČUN 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 
SNAGA d.o.o. 

Nasipna ulica 64 Naslov: 
2000 Maribor 

Številka TRR – IBAN: SI56 04515 0000175787 
BIC banke: KBMA SI 2X 
Namen nakazila (obvezno): Prostoživeče mačke 
Sklic:  SI00 04102012 
  

Transakcijski račun je namenjen za namenske donacije. V ta namen se je na SNAGA d.o.o. odprlo 

posebno stroškovno mesto, kamor se bodo iztekala donirana sredstva. Zato je potrebno 

OBVEZNO napisati namen nakazila: prostoživeče mačke. 
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1.3 LOGOTIP PROJEKTA 

Logotip projekta je stilizirana mačka s culico oranžne 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. 

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

predhodnem dogovoru z nosilci projekta lahko spremenila. 

 

Logotip projekta 

1.4 SODELAVCI V PROJEKTNI SKUPINI 

V projektno skupino so vključeni: 

− delavci Zavetišča za živali Maribor – SNAGA d.o.o.; 

− prostovoljci Društva za zaščito živali Maribor; 

− na podlagi 1. točke prvega odstavka 79. člena ZVMS sodeluje z nosilci projekta VURS 

območni urad Maribor; 

− Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM); 

− Druge občine v Podravski regiji; 

Seznam sodelujočih v tem projektu je podan kot priloga 1 k projektu.  

Opomba: Seznam ni dokončen in se bo med projektom dopolnjeval in spreminjal. 



»Naše brezdomne mačke divjačke« 

5 

2 VSEBINA PROJEKTA 

2.1 OPIS PROBLEMA 

''Prostoživeče mačke'' je le drugi izraz za potepuške, brezdomne, pocestne, nikogaršnje mačke, 

ki nimajo lastnika in živijo na prostem. Najdemo jih tako v mestih, kot tudi na podeželju, kjer 

pogosto živijo v kolonijah, ki šteje tudi do 30 in več mačk. Njihov obstoj je posledica 

neodgovornega ravnanja ljudi, ki so svoje mačke zapustili ali zavrgli. 

Sodijo med zapuščene živali, zato bi morala zanje poskrbeti zavetišča. Ker pa je zavetišč 

premalo, lahko tudi sami storimo marsikaj, da tem živalim pomagamo. 

Zaradi slabih izkušenj se prostoživeče mačke skrivajo, zato večina ljudi niti ne sluti, koliko jih je. 

Kljub temu, da jim pravimo prostoživeče mačke, so odvisne od nas.  

Prostoživečim mačkam nekateri pravijo nikogaršnje mačke, vendar temu ni tako. So naša skupna 

last in odgovornost.  Če naletimo na prostoživečo mačko, ki potrebuje pomoč, smo ji po zakonu 

dolžni pomagati, občina pa mora kriti stroške nujne veterinarske pomoči oz. evtanazije. 

Prostoživeče mačke običajno hranijo ljubitelji živali, ki za njihovo prehrano in včasih tudi 

veterinarsko pomoč pogosto plačujejo iz svojega žepa. Vendar pa se moramo zavedati, da zgolj 

hranjenje prostoživečih mačk ne reši problema, predvsem z vidika njihovega razmnoževanja. Če jih 

ne steriliziramo in kastriramo, se lahko z veliko hitrostjo nekontrolirano množijo (npr. ena 

sama nesterilizirana samica lahko skupaj s svojim potomstvom v samo sedmih letih spravi na svet 

420.000 potomcev). 

V Mariboru in okolici (ter drugod po Sloveniji) je nenehni porast »prostoživečih mačk« brez lastnika 

in zavedati se je potrebno, da je to problem, ki ga je potrebno pričeti reševati takoj in 

sistematično. 

Težave, s katerimi se soočamo pri problematiki prostoživečih mačk: 

− se nekontrolirano razmnožujejo in tako se množično kotijo nove brezdomne mačke; 

− odnos mnogih ljudi do brezdomnih mačk je še vedno nehuman, saj jih preganjajo, nad 

njimi izvajajo fizično nasilje (jih brcajo, obmetavajo, streljajo, pohabljajo …) in jih celo 

zastrupljajo; 
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− ljudje prepozno vprašajo za nasvet oziroma prosijo za pomoč. Namesto da bi poklicali 

pristojno zavetišče ali društvo takoj, ko v svoji okolici opazijo novo mačko, pokličejo šele, 

ko postane število mačk moteče; 

− te mačke je zelo težko zaščititi pred neozdravljivimi mačjimi boleznimi, ki se na 

ljudi sicer ne prenašajo, za mačke pa so lahko usodne, saj se prenašajo predvsem s 

paritvijo in pretepi; 

2.2 CILJI PROJEKTA 

Cilji projekta »Naše brezdomne mačke divjačke« so: 

− Korektno in konstruktivno sodelovanje med Društvom za zaščito živali Maribor, 

Zavetiščem za živali Maribor, Območnim uradom VURS, občinami v podravski regiji in 

občani. 

− Popis lokacij kjer so kolonije prostoživečih mačk (št. mačk, zdravstveno stanje, število 

steriliziranih/kastriranih mačk (v nadaljevanju S/K), hranitelji, opažanja in opombe). 

− Izdelava zemljevida, kjer se bodo na podlagi popisov označile lokacije z opisi 

(https://maps.google.si/maps/ms?vps=1&hl=sl&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=209078826036223604614.0004c57c0926

3016d8f95). 

− Oblikovanje skupine ljudi (prostovoljcev), ki bodo pomagale pri odlovu prostoživečih 

mačk. 

− Teoretično in praktično izobraževanje skupine ljudi-prostovoljcev s področja ulova 

prostoživečih mačk. Za izobraževanje smo povabili Društvo Mačjelovka, ki ima v Sloveniji 

največ praktičnih izkušenj s tega področja. 

− Sistematično lovljenje prostoživečih mačk na posameznih lokacijah, katere se bodo v 

primeru hude bolezni in poškodbe evtanazirale, zdrave pa S/K in vrnile na prvotno 

lokacijo v primeru, če se oceni kot varna. V primeru, če je lokacija nevarna, se bo z vsemi 

sodelujočimi in pristojnimi institucijami iskala druga, bolj primerna rešitev. 

− Urejanje hranišč in bivališč za prostoživeče mačke (npr. postavitev »mačjih« hišk, če le 

te ne bodo moteče za okolje ali določitev točno določenih mest, kjer se lahko mačke hrani 

…) ter osveščati in ozaveščati hranitelje (npr. vzdrževanje reda in higiene na hraniščih, 
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katera hrana je primerna za mačke glede na letni čas, da je potrebno ob pojavu nove 

mačke na lokaciji takoj javiti zavetišču ali društvu, ….). 

− Osveščanje in ozaveščanje občanov kako reagirati in kam se obrniti, če se v njihovem 

okolju pojavi prostoživeča oz. zapuščena mačka. 

− Ob večjih akcijah ulova aktivirati tudi druge veterinarske bolnice in ambulante na območju 

Maribora. 

− Do 31.12.2015 v veliki meri urediti in rešiti problematiko registriranih kolonij 

prostoživečih mačk. 

2.3 PRIČAKOVANI UČINKI 

S projektom »Naše brezdomne mačke divjačke« bomo: 

− S sterilizacijami in kastracijami: 

- preprečili nadaljnje nekontrolirano razmnoževanje prostoživečih mačk in 

omejili številčnost kolonij; 

- pomagali mačkam preživeti; 

- preprečili širjenje neozdravljivih mačjih bolezni, ki se na ljudi sicer ne 

prenašajo, za mačke pa so lahko usodne, saj se prenašajo predvsem s paritvijo in 

pretepi; 

- preprečili mučno umiranje mladičev prostoživečih mačk (statistika kaže, da prvo 

leto dočaka samo 10 % mladičev prostoživečih mačk, samo polovica teh pa preživi do 

drugega leta); 

- bistveno izboljšali kakovost življenja S/K prostoživečih mačk in izboljšali naše 

sobivanje z njimi (za okolico so manj moteče, ker se ne pretepajo in ne parijo, 

posledično jih tudi ljudje prenehajo preganjati); 

− S popisom lokacij, kjer so kolonije mačk, bomo: 

- imeli realen vpogled na dejansko stanje prostoživečih mačk v Mariboru in okolici; 

- uredili urejena hranišča in/ali bivališča za prostoživeče mačke ter redno hranjenje; 

- nadzorovali zdravstveno stanje mačk in »vzdrževali« zdrave kolonije mačk; 

- takoj preprečili nadaljnje razmnoževanje mačk v koloniji ob morebitnem pojavu 

nove mačke na lokaciji; 

- vzdrževali redne kontakte s hranitelji in jim pomagali z nasveti, osveščanjem in 

drugimi oblikami pomoči (doniranjem hrane, ulovi, …); 
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− Z izobraževanjem prostovoljcev bomo:  

- imeli zanesljivo in usposobljeno skupino ljudi-prostovoljcev, ki bodo znali 

upravljati z opremo za lovljenje mačk (živolovke, kletke, zvon, transporterji…) in znali 

preprečiti, da pri ulovu ne bi prišlo do morebitnih poškodb (živali in ljudi); 

- nadzorovano in sistematično lovili mačke v sodelovanju z Zavetiščem za živali 

Maribor; 

- v veliki meri preprečili izkoriščanje opravljanja posegov S/K za lastniške mačke; 

− vzpostavili in ohranili konstruktivno sodelovanje med Društvom za zaščito živali, 

Zavetiščem za živali Maribor, Območnim uradom VURS-a, MOM, ostalimi občinami v 

podravski regiji in občani. 

2.4 NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Društvo za zaščito živali Maribor bo: 

− oblikovalo skupino prostovoljcev, ki bodo pooblaščeni in usposobljeni za ulov prostoživečih 

in zavrženih mačk; 

− vršilo ulove mačk na podlagi pooblastila/pogodbe/dovoljenja Zavetišča za živali Maribor; 

− organiziralo izobraževanje in usposabljanje za ulov mačk. K sodelovanju bo povabilo 

ljubljansko Društvo Mačjelovke; 

− poskrbelo za popis lokacij s kolonijami prostoživečih mačk in uredilo t.i. zemljevid, kjer bodo 

označene te lokacije z vsemi potrebnimi podatki in fotografijami. 

− navezalo stike s hranitelji kolonij prostoživečih mačk in te stike ohranjalo;  

− skupaj z Zavetiščem za živali Maribor vodilo evidence o prostoživečih mačkah (št. mačk na 

lokaciji, št. S/K, št. eutanaziranih, zdravstveno stanje …); 

− skupaj z ostalimi sodelujočimi institucijami pridobivalo finančna sredstva za hitrejše in 

kakovostnejše reševanje problematike prostoživečih mačk, predvsem za opravljanje 

veterinarskih storitev; 

−  skupaj s prostovoljci projekta »Šape v zrak za nov bivak« izdelovalo »mačje hiše«, 

poskrbelo za urejena hranišča in bivališča, kjer bo to mogoče; 
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− neposredno sodelovalo z Zavetiščem za živali Maribor, območnim uradom VURS in 

občinami; 

Zavetišče za živali Maribor bo: 

− sodelovalo pri izobraževanju in usposabljanju prostovoljcev za odlov mačk; 

− pripravilo pogodbe/pooblastila/dovoljenja za usposobljene prostovoljce; 

− poskrbelo za veterinarske storitve ulovljenih prostoživečih mačk (S/K zdravih mačk, 

evtanazije hudo bolnih in poškodovanih mačk, manjše oskrbe npr. ran, …); 

− skupaj z Društvom za zaščito živali Maribor sooblikovalo zemljevid lokacij in vodilo evidence 

o prostoživečih mačkah; 

− skupaj z ostalimi sodelujočimi institucijami pridobivalo finančna sredstva za hitrejše in 

kakovostnejše reševanje problematike prostoživečih mačk, predvsem za opravljanje 

veterinarskih storitev; 

 

V vsakem četrtletju bodo nosilci projekta napisali poročilo o aktivnostih in realizaciji zadanih ciljev 

ter podali cilje za naslednje obdobje. 

Na koncu vsakega tekočega leta se bo podalo letno poročilo, ki bo temeljilo na vmesnih 

(četrtletnih) poročilih. 

Zavetišče za živali Maribor in Društvo za zaščito živali se zavezujeta za transparentno obveščanje 

ožje in širše javnosti o poteku projekta (delo, finančna sredstva …). 

2.5 ČASOVNI NAČRT PROJEKTA 

2.5.1 Okvirno trajanje projekta 

Projekt naj bi intenzivno potekal od 01.09.2012 do 31.12.2015. V tem času se bodo popisale 

lokacije v MOM in ostalih občinah podravske regije. Poskrbelo se bo za ulov in veterinarsko oskrbo 

(S/K, evtanazije, odstranjevanje notranjih in zunanjih zajedavcev, morebitno zdravljenje …) mačk 

na teh lokacijah. 
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Od 01.01.2016 naprej pa bi se te lokacije redno spremljalo in skrbeli bi, da ne bi prihajalo do 

nekontroliranega razmnoževanja ob pojavu nove mačke, poskrbeli za ulov morebitno bolnih mačk, 

pomagali hraniteljem, ... 

2.5.2 Kratkoročni časovni plan 

V času od 01.09.2012 do 31.12.2012 bomo intenzivno delali na popisu lokacij, da bo znano okvirno 

število prostoživečih mačk v MOM. 

LETO 2012 

September Oktober November December 
- izobraževanje in 
usposabljanje prostovoljcev 
- popis lokacij 
- reševanje že popisanih lokacij 
(ulov, S/K, veterinarska oskrba, 
evtanazija …) 

- popis lokacij 
- reševanje že popisanih lokacij 
(ulov, S/K, veterinarska oskrba, 
evtanazija …) 
- pridobivanje finančnih 
sredstev 

- popis lokacij 
- reševanje že popisanih lokacij 
(ulov, S/K, veterinarska oskrba, 
evtanazija …) 
- pridobivanje finančnih 
sredstev 

- popis lokacij 
- reševanje že popisanih lokacij 
(ulov, S/K, veterinarska oskrba, 
evtanazija …) 
- pridobivanje finančnih 
sredstev 

 

2.5.3 Dolgoročni časovni plan 

V času od 01.01.2013 do 31.12.2015 bomo intenzivno delali na reševanju problematike 

prostoživečih mačk na registriranih lokacijah. Popis lokacij bomo razširili tudi na ostale občine 

mariborske regije. 

LETO 

2013 2014 2015 2016 in naprej 
- reševanje že popisanih lokacij 
(ulov, S/K, veterinarska oskrba, 
eutanazija …) 
-popis lokacij 
-pridobivanje finančnih 
sredstev 

- reševanje že popisanih lokacij 
(ulov, S/K, veterinarska oskrba, 
eutanazija …) 
- popis lokacij 
- pridobivanje finančnih 
sredstev 

- reševanje že popisanih lokacij 
(ulov, S/K, veterinarska oskrba, 
eutanazija …) 
- popis lokacij 
- pridobivanje finančnih 
sredstev 

- popis lokacij 
- »vzdrževanje« lokacij (ulov, 
S/K, veterinarska oskrba, 
eutanazija …) 
- pridobivanje finančnih 
sredstev 
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2.6 FINANČNA SREDSTVA 

Finančna sredstva bomo poskušali pridobiti od: 

− Mestne občine Maribor (MOM), 

− drugih občin, kjer bi se izvajal ta projekt, 

− javnih podjetij v občini MOM in okolici, 

− zasebnih podjetij v občini MOM in okolici, 

− Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 

− Drugo. 
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3 VIRI 

1. http://www.dzzz.si/ 

2. http://www.pomagamo-zivalim.si/viewforum.php?f=44 

3. http://www.zdruzenjeobcin.si/e_files/datoteke/18/PRIPOROCILA-PROSTOZIVECE_MACKE_V1-

2009-04-30.pdf 

4. http://www.mojpes.net/modules/pomoc/article.php?storyid=190 
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4 PRILOGE 

1. Seznam sodelavcev projektne skupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo za zaščito živali Maribor  Zavetišče za živali Maribor (Snaga d.o.o.) 

Rok Štibler,      Ivan Hajnšek, 

predsednik      direktor 

 

 

Severina Iskrač,     Petra Hercog, 

vodja projekta      vodja projekta 

 

 

Maribor, dne __________________   Maribor, dne ______________________ 



  

 

1 

 

 

DELOVNA PROJEKTNA SKUPINA  - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI MARIBOR 

 

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK STATUS/FUNKCIJA 

1 Petra Hercog, univ.dipl.nov. Vodja projekta 

2 mag. Mojca Bandur Križanec, dr. vet.med. Vodja zavetišča 

3 Mirko Robnik Veterinarski tehnik 

4 Mojca Podgorelec Oskrbnica 

5 Danilo Dajčer Oskrbnik 

6 Tomaž Ules Oskrbnik 

7   

8   

9   

10   

11   

   



  

 

2 

 

 

DELOVNA PROJEKTNA SKUPINA  - DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR 

 

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK STATUS/FUNKCIJA 

1 mag. Severina Iskrač, univ.dipl.inž. Vodja projekta 

2 Klavdija Rep Prostovoljka 

3 Petra Štingl Prostovoljka 

4 Ireneja Podvršnik Prostovoljka 

5 Maja Herynek Prostovoljka 

6 Matej Zidarič Prostovoljec 

7 Sara Goričan Prostovoljka 

8 Jasmina Vrbnjak Prostovoljka 

9 Tina Štelcer Prostovoljka 

10 Urška Knafelc Prostovoljka 

11   

12   
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DELOVNA PROJEKTNA SKUPINA  - VURS - OBMOČNI URAD MARIBOR 

 

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK STATUS/FUNKCIJA 

1 Izr.prof.dr. Igor Vojtic, dr.vet.med Inšpektor/direktor OU Maribor 

2 Ostali sodelavci VURS OU Maribor  

 

DELOVNA PROJEKTNA SKUPINA  - MESTNA OBČINA MARIBOR 

 

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK STATUS/FUNKCIJA 

1 Petra Klarič, univ.dipl.inž.zoot. 
Svetovalka za kmetijstvo na 

MOM 

2   

3   

4   

5   

6   

 


