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S
trokovnjaki 
poskušajo potrebe 
domačih živali str-
niti v pet osnovnih 
kategorij, ki mora-
jo biti zagotovlje-

ne, če želimo, da imajo živali 
zadovoljno življenje. Seveda 
jim lahko damo še več, saj so 
te kategorije zgolj osnova za 
spodobno življenje.
Na prvem mestu je zdravje. 
V to kategorijo spada redno 
obiskovanje veterinarja ozi-
roma zaščita pred boleznimi, 
poškodbami, trpljenjem 
in bolečino. To pomeni, 
da moramo poskrbeti za 
preventivo, kot so cepljenja 
in sredstva proti zajedav-

cem. Živali 
ne smemo 
povzročati 
bolečine in 
uporabljati 
predme-
tov, kot so 
električne 

ovratnice 
ali ovratni-

ce z bodicami. 
Tudi dresura živali ne sme 
temeljiti na bolečini. V to 
kategorijo spadata tudi 
prepoved rezanja repov in 
uhljev ter prepoved vzreja-
nja pasem, ki imajo znane 
zdravstvene težave (določe-
ne mačke in psi imajo težave 
z dihanjem).
Druga kategorija je naravno 
vedenje. Živalim moramo 
omogočiti, da se vedejo, kot 
je značilno za njihovo vrsto. 
To pomeni igranje, tek, 
plavanje, skakanje, letenje. 
Pticam moramo omogočiti 
vsakodnevno priložnost za 
letenje in jih spuščamo iz 
kletk.
Tudi družba je pomemb-

na. Psi so družabne živali 
in želijo biti z lastnikom, 
njegovo družino; družiti se 
morajo tudi z drugimi psi, 
ovohavajo se in markirajo na 
ulici. Mačke potrebujejo kraj 
za brušenje krempljev, zajčki 
nekaj za glodanje. Papige 
nujno potrebujejo družbo 
drugih papig, ker se brez nje 
čutijo ogrožene. Prav tako si 
izberejo partnerja za vse ži-
vljenje, to velja za vse papige 
brez izjeme.
Četrta kategorija je pre-
hrana: vsaka vrsta uživa 
določeno hrano, ki mora 
biti ustrezne kakovosti in 
količine. Debelost in pod-
hranjenost sta enakovredni 
težavi hišnih ljubljenčkov. 
Mesojedci vedno potrebujejo 
meso, ne glede na to, ali je la-
stnik vegetarijanec ali vegan. 
Ena od zablod je, da lahko 
pse hranimo le s kostmi. Še 
pogosteje trpijo zaradi neu-
strezne prehrane eksotične 
vrste, zato se velja predho-
dno posvetovati z veterinar-
jem. Pomemben je način, 
kako žival dobi hrano, lahko 
jo ponudimo v igračkah, 
da je iskanje bolj zabavno. 
Nekatere vrste potrebujejo 
živo hrano. Seveda moramo 
živalim omogočiti dostop do 
čiste pitne vode.
Potrebujejo tudi dovolj 
veliko in varno življenjsko 
okolje. Mačkam moramo 
zagotoviti dovolj kotičkov, 
da se lahko umaknejo, ko 
jim to ustreza. Tako kot psi 
potrebujejo družbo gospo-
darja in drugih psov, nujno 
potrebujejo vsakodnevne 
sprehode, kako pogosti in 
dolgi naj bodo, je odvisno 
od pasme in značaja živa-
li. Andrej Predin

Ob tej priložnosti so 
pripravili predavanje 
Razumem, da lahko 

pomagam in predstavili 
prenovljeno spletno stran 
www.dzzz.si. Društvo je na 
začetku svoje poti pomagalo 
posameznim živalim, danes 
pa deluje predvsem preven-
tivno, torej z ozaveščanjem 
in izobraževanjem, saj je pre-
poznalo, da lahko tako naj-
bolje pomaga največ živalim, 
je na predavanju povedala 
Alja Willenpart, prostovolj-
ka in kinološka inštruktorica 
v društveni pasji šoli. Med 
drugim je poudarila, da ži-
valim lahko pomagamo tudi 
tako, da se čemu odpovemo, 
na primer izdelkom, ki so 

bili testirani na živalih, turi-
stičnim atrakcijam z divjimi 
živalmi v ujetništvu, jajcem 
iz baterijske reje ali opremi, 
ki živalim povzroča strah in 
bolečino.

Borci za živali
V društvu so zelo aktivni. 
Ljudje se na njihove pro-
stovoljce obračajo z različ-
nimi vprašanji, recimo, kaj 
storiti, če najdejo mladiča 
divje živali in menijo, da 
je zapuščen. Odgovor: 
umaknite se, da se bo 
lahko njegova mama, ki je 
nekje blizu, vrnila k nje-
mu. Pogosto pomagajo pri 
oddaji hišnih ljubljenčkov 
in iskanju izgubljenih živali. 
Zbirajo star papir za prodajo, 
opremo in potrebščine (tudi 
na delavnicah po vrtcih) in 
tako pomagajo slovenskim 
zavetiščem za živali in ekipi 
SVSP (Skupina veterinarjev 
sterilizira potepuhe). Orga-
nizirajo poučna predavanja, 
projekte, delavnice za otroke 
(denimo razumevanje pasje 
telesne govorice) in odrasle 
(denimo o posvojitvi hrtov). 
Pred leti so bili uvrščeni celo 
na seznam obveznih izbir-
nih vsebin v srednjih šolah. 
Za dobrobit živali – hišnih 
ljubljenčkov, domačih živali, 
prostoživečih živali, eksotov, 
rejnih živali – se trudijo na 
vseh področjih, tudi na zako-
nodajnem. Natalija Mljač

Psi ne marajo biti sami, radi imajo 
lastnika in njegovo družino.

Pomembno je, da že najmlajše učimo spoštljivega 
odnosa do vseh živali. FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Papagaji nujno potrebujejo družbo. 
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Psi lajajo, mačke pa mijavkajo. To je pravilo, vendar zadeva 
ni tako preprosta. Mačke imajo tako podobno anatomijo kot 
psi, da jim dozdevno nič ne preprečuje lajanja. Vse, kar bi 
morale narediti, je, da bi zrak skozi glasilke potisnile z več sile 
kot sicer. Ne preseneča, da je na spletu vse polno posnetkov 
mačk, ki lajajo.

Mačke lahko lajajo

Za pravilno 
ravnanje z njimi 
je treba imeti 
veliko znanja in 
izkušenj, zato 
tesno sodelujejo z 
veterinarji.

Za zdravo in 
zadovoljno žival

Za varno življenje moramo hišnim 
ljubljenčkom ustvariti ustrezne razmere, ki so 
združene v pet ločenih kategorij Društvo  

deluje že 20 let
Društvo za zaščito živali Ljubljana se ukvarja 
predvsem z ozaveščanjem in izobraževanjem

Živali 
potrebujejo 

dovolj veliko in 
varno 

življenjsko 
okolje.


