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raziskovanju in nama pri tem pomagala. 

Posebej bi se zahvalili tudi g. Blažu Primcu, vodji Zavetišča za živali Maribor, da nama je 

priskočil na pomoč in nama odgovoril na najina vprašanja ter naju prijazno sprejel v zavetišču. 

Zahvalili bi se tudi ge. Karmen Podlesnik Marčič za lektoriranje celotne raziskovalne naloge. 

Prav tako gre zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k najinemu raziskovanju ter učiteljicama 

ge. mag. Metki Hrastnik, prof. ter ge. Danici Bedenik, ki sta odgovorili na nekaj vprašanj o 

posvojitvi. 



 
 

 

POVZETEK 

Sva Vita Podlesnik in Sara Švikart, učenki 9. razreda OŠ Lovrenc na Pohorju. Odločili sva se, da 

se v tem šolskem letu poglobiva v raziskovanje zavetišč za živali po Sloveniji. Poudarek sva dali 

na Mariborsko zavetišče za živali, saj nama je to najbližje. Pri raziskovanju naju je podprla 

učiteljica Irena Črešnar, ki je prevzela vlogo mentorice.  

 V nalogi sva raziskovali dejavnosti zavetišč, njihovo organiziranost, vzroke za  pomanjkanje 

sprehajalcev psov v zavetiščih in posvajanje živali. Uporabili sva različne metode raziskovanja. 

Izdelali sva anketo, na podlagi 148 ljudi iz domačega kraja, bližnjih krajev ter najbližjega mesta 

Maribor. Rezultate ankete sva v nalogi tudi obrazložili in jih pretvorili v grafe in tabele. Na naši 

šoli sva prav tako intervjuvali dve učiteljici, ki sta svoje hišne ljubljenčke posvojili v zavetišču. 

Obiskali sva tudi Mariborsko zavetišče za živali in tam spoznali delo oskrbnikov ter opravili 

intervju z vodjo zavetišča Blažem Primcem, dr. vet. med..  

Za to nalogo sva se odločili predvsem zaradi tega, ker imava obe radi živali in obsojava grdo 

ravnanje do njih, opažava pa tudi, da je (tudi po najinem kraju) veliko zapuščenih psov in mačk. 

Z nalogo sva hoteli izvedeti, kako je poskrbljeno za te zapuščene ali zavržene živali v zavetiščih.  

V nalogi sva raziskali tudi zgodovino Zavetišča za živali Maribor. 

Na podlagi ankete sva ugotovili, da veliko ljudi nima časa, da bi sprehajali živali v zavetišču ali 

pa so od zavetišča preveč oddaljeni, še vedno pa se veliko ljudi boji psov v zavetiščih, saj 

mislijo, da so napadalni in nesocializirani.   

 S to nalogo bi radi prispevali k boljšemu ozaveščanju ljudi o ravnanju z živalmi. Upava tudi,  da 

bova s to nalogo dosegli, da bo zavetišče obiskovalo vse več ljudi in da bo več ljudi ugotovilo, 

da so psi v zavetišču socializirani in jim to ne bo več ovira za posvojitev. 
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1 UVOD 

Sva mišljenja, da če ima človek rad žival, zanjo lepo poskrbi. Vendar temu ni vedno tako. Še 

vedno se najde kakšen brezčutnež, ki žival zanemarja ali celo grdo ravna z njo, je ne sterilizira 

in kasneje ne poskrbi za mladičke, ki nato pristanejo v zavetišču ali pa že prej zaradi neustrezne 

oskrbe poginejo. Se pa kdaj zgodi tudi, da se žival izgubi in ne najde več lastnika. V takšnih  

primerih priskočijo na pomoč oskrbniki iz najbližjega zavetišča za živali, ki lahko preverijo če je 

pes čipiran in v primeru, da je, izsledijo lastnika.  

Še ne dolgo nazaj je bilo v Sloveniji veliko nedorečenega glede oskrbe zapuščenih ali zavrženih 

živali. Do sprejetja Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 

45/2000 z dne 27. 5. 2000) in Pravilnika o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za 

zapuščene živali (Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004)  so za zapuščene živali skrbeli le 

posamezniki, prostovoljci v okviru kakšnega društva ali celo čisto zasebno. Kasneje pa so se 

ustanovila različna društva-zavetišča za živali, nekatera so zasebna, nekatera pa sofinancirana 

s strani države oz. občine. Eno izmed teh je tudi Zavetišče za živali Maribor.   

Vir:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200045&stevilka=2089 

Kot ljubiteljici živali veva, da zavetišče ne more delovati brez podpore obiskovalcev, ki pa jih v 

veliko zavetiščih na žalost primanjkuje. Z najino raziskovalno nalogo sva hoteli odkriti, zakaj je 

temu tako. Menili sva, da ljudje mislijo, da so živali v zavetišču neverne oz. nesocializirane, da 

ure sprehajanja niso primerne in je zaradi tega rednih sprehajalcev zelo malo. Ker pa sva se 

hoteli prepričati, sva se odločili, da se lotiva raziskovanja. Odločili sva se za raziskovalno nalogo 

z naslovom Iz kletke v park. Pri pridobivanju podatkov sva prišli do informacij, za katere prej 

nisva vedeli. Z nalogo želiva pripomoči k boljšemu ozaveščanju ljudi o ravnanju do živali ter 

privabiti obiskovalce v zavetišča.  

Zastavili sva naslednje hipoteze: 

 Več sprehajalcev je iz mesta kot iz podeželja. 

 Ljudje, ki imajo doma živali, sprehajajo več, kot pa tisti, ki jih nimajo. 

 Ljudje bi sprehajali, če bi imeli več časa. 

 Ljudje sprehajajo in posvajajo živali iz zavetišča, ker se jim smilijo. 

 Ljudje, ki žival posvojijo, jo obdržijo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 KRATKA ZGODOVINA MARIBORSKEGA ZAVETIŠČA 

Sami začetki (takratnega Društva za varstvo in proti mučenju živali) segajo v leto 1963. 

Ljubitelji živali so se povezali in v želji, da bi jim pomagali, ustanovili prvo aktivno društvo za 

varstvo in proti mučenju živali.  

Sprva so delovali v res težkih pogojih, brez finančnih sredstev, brez začrtanega programa, brez 

poslovnih prostorov; živali so bile začasno nastanjene pri članih društva in krajevnih 

skupnostih. Nato so počasi sledile različne donacije, društvo je tudi uspelo pridobiti v najem 

zemljišče v Zrkovcih, kjer so leta 1990 pričeli z gradnjo azila za živali. 

Vse do leta 1994 se je društvo preživljalo izključno iz dobrodelnih prispevkov, prostovoljnih ur 

članov društva in posameznikov mesta Maribora in drugih krajev Slovenije ter tudi azila za 

zapuščene živali v Gradcu.  

Leta 1994 je Občina Maribor sprejela odlok o organiziranju in delovanju zatočišča – azila za 

varstvo in proti mučenju živali v Mariboru in namenila določena finančna sredstva iz letnega 

proračuna za delno pokrivanje stroškov azila.  

Leta 1995 je zavetišče začelo sodelovati s Svetovno zvezo za varstvo živali WSPA (World 

Society for the protection of Animals) iz Londona. 

Društvo je bilo deležno kar nekaj pomembnih obiskov predstavnikov združenj proti mučenju 

živali iz vse Evrope.  

Prve, osnovne podatke o društvu je začelo društvo objavljati na spletnih straneh že v letu 1999.  

V vsej tej zgodovini je društvo doživljalo razne vzpone in padce. V letu 2006 se je društvu celo 

odvzelo opravljanje dejavnosti uradnega zavetišča za živali, kar je povzročilo velike proteste. S 

pomočjo več tisoč podpornikov društvu in številnih uglednih Slovencev, profesorjev, 

umetnikov in Združenja za zaščito živali iz vse Slovenije, kakor tudi mednarodne organizacije 

za zaščito živali WSPA in RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) in ob 

pomoči novoizvoljenih občinskih funkcionarjev v letu 2006 so se stvari le začele izboljševati. 

Leta 2008 se azil uradno preimenuje v Zavetišče za zapuščene živali, ki se leta 2009 preseli v 

nove prostore na lokaciji na Teznem, kjer je še danes. 

Vir: http://www.dzzz-mb.si/zgodovina-druscarontva.html  
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2.2 PRAVILNIK O POGOJIH ZA ZAVETIŠČA 

Ker naju je zanimalo, kako morajo delovati zavetišča, sva na spletu poiskali, kdo to predpisuje 

in ugotovili, da natančna navodila za opravljanje te dejavnosti zavetiščem narekujeta Pravilnik 

o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, ki je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 

45/2000, z dne 27. 5. 2000,  in Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za 

zapuščene živali, Uradni list RS, št. 78/2004, z dne 16. 7. 2004. Tam je med drugim navedeno, 

kaj morajo izpolnjevati zavetišča za zapuščene živali, kakšni morajo biti pogoji za namestitev 

in oskrbo živali, katere evidence morajo izpolnjevati, predpisano je, kakšni morajo biti bivalni 

prostori, koliko ljudi mora biti zaposlenih, na kakšen način se sprejme ali odda žival…   

Delovanje zavetišč in kako ravnati z živaljo pa je predpisano tudi v Zakonu o zaščiti živali. 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200045&stevilka=2089 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200743&stevilka=2354 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 METODE DELA 

3.1.1 INTERVJU 

3.1.1.1 INTERVJU S POSVOJITELJICAMA PSOV IZ ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI MARIBOR 

V pomoč pri raziskovanju sta nama bili tudi učiteljici Danica Bedenik in Metka Hrastnik, ki sta 

nama z veseljem odgovorili na nekaj vprašanj o posvojitvi psov iz mariborskega zavetišča za 

živali. Zastavili sva jima naslednja vprašanja: 

 Zakaj ste se odločili za posvojitev psa iz zavetišča? 

Metka Hrastnik: Po naključju sva se z možem ustavila še v zavetišču, ko sva se vračala 

z izleta. Tam je bila psička, škotska ovčarka, podobna psički iz moževega otroštva. Dobil 

je idejo, da bi jo vzela. Tako sva z izleta pripeljala psa. 

Drugo psičko sva vzela iz azila zato, ker je prva poginila. In ker je prvi psički ves čas 

bivanja z nami sijala hvaležnost iz oči, sva se odločila, da greva ponovno v azil po 

,,novega’’ psa. 

 

Danica Bedenik: Prejšnji pes nam je poginil in ker niti en dan nismo mogli biti brez psa, 

smo šli na ogled psov v zavetišče in si ga tam takoj poiskali. 
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Slika 1: Gina. (Vir: osebni arhiv mag. M. Hrastnik, prof.) 

Na sliki 1 vidimo Gino po prihodu iz zavetišča. Moža od gospe Metke je spominjala na psa, ki 

ga je imel v otroštvu. 

 

 

Slika 2: Jona. (Vir: osebni arhiv mag. M. Hrastnik, prof.) 

Na sliki 2 je nova psička Jona. Bila je razigrana in vesela. 

 

 Ali ste morali kaj narediti, preden ste ga posvojili? 

Metka Hrastnik: Nič posebnega. Doma smo vse pripravili zanjo (košarico z blazino, 

ovratnico, posode za vodo in hrano, hrano …). 

Danica Bedenik: Niti ne, doma smo vse pripravili, razkužili in ga pričakovali. 

 Ali je bil pes, ki ste ga posvojili, že dresiran? 

Metka Hrastnik: Da, druga psička je bila dresirana. Imela je opravljeno pasjo šolo. 

Danica Bedenik: Ne, je pa ubogal na določene ukaze. 

 Ali je bil pes, ko ste ga pripeljali iz zavetišča, bolj zadržan? 

Metka Hrastnik: Nobena psička ni bila pretirano zadržana, sta pa obe po karakterju bili bolj 

mirne narave. 
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Danica Bedenik: Niti ne, najprej je obhodil celo parcelo, zdelo se nam je, da je začutil 

svobodo. 

 Kako se je pes odzval na novo, drugačno okolje? 

Metka Hrastnik: Brez težav. 

Danica Bedenik: Sproščeno, razigrano. 

 

Slika 3: Medo – Maj. (Vir: osebni arhiv D. Bedenik) 

Na sliki 3 je pes Medo, ki so ga doma preimenovali v Maja. 

 

 Kako dolgo se je pes privajal na vas oziroma na nove lastnike? 

Metka Hrastnik: Obe psički sta se takoj privadili. 

Danica Bedenik: Takoj nas je sprejel. 

 Je bil pes pred posvojitvijo že cepljen ali kaj podobnega? 

Metka Hrastnik: Obe psički sta bili že cepljeni. Druga tudi sterilizirana. 

Danica Bedenik: Preden smo ga pripeljali iz azila, so ga tam cepili. 

 

Slika 4: Prijateljstvo Maja s Pikijem. (Vir: osebni arhiv D. Bedenik) 

Na sliki 4 vidimo muca Pikija, ki je s psom Majem iz zavetišča stkal veliko prijateljstvo. 
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 Ali je bil pes že čipiran? 

Metka Hrastnik: Druga je bila čipirana. 

Danica Bedenik: Da. 

 Ali ste dobili zanj potni list? 

Metka Hrastnik: Ja, pri drugi psički.                                             

Danica Bedenik: Ne. 

 Ali ste morali kaj plačati? 

Metka Hrastnik: Da, pri obeh. 

Danica Bedenik: Da, takratnih 10 SIT. 

 Ali bi še enkrat posvojili psa iz zavetišča?                     

Metka Hrastnik: Seveda.                                                               

Danica Bedenik: Bi. 

 Vam je bilo kdaj žal, da ste posvojili psa iz zavetišča? 

Metka Hrastnik: Nikoli nama ni bilo. In obe psički sta pokazali veliko hvaležnost. Prav tako 

sta si naju obe izbrali že v zavetišču. Obe sta namreč prihiteli k nama in se nama vsedli na 

noge in stisnili k nama.  

Danica Bedenik: Ne. Smo pa kasneje izvedeli, da sta tega psa imela dva mlada, ki sta živela 

v bloku v Mariboru. Pričakovala sta otroka in sta se odločila, da ga bosta dala v azil. Ker bi 

morala takrat veliko plačati, da bi ga sprejeli, nista pa imela denarja, sta ga čez nekaj časa 

privezala k drevesu blizu azila. Tam so ga seveda našli in ga odpeljali v azil. Tako je ta pes 

Medo, tako so ga klicali v azilu, mi smo ga kasneje klicali Maj, pristal pri nas. Bil je mešanica 

novofundlanca in labradorca. Bil je prijazen, igriv in pravi čuvaj. 

 

 

3.1.1.2 INTERVJU Z VODJO ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI MARIBOR – BLAŽEM PRIMCEM 

Obiskali sva tudi zavetišče za živali Maribor in tam izvedli intervju z vodjo zavetišča Blažem 

Primcem, dr. vet. med. Zastavili sva mu par vprašanj glede sprejema živali, posvojitve, 

sprehajalcev … Prav tako sva z mamo, ki ima opravljeno predavanje za sprehajanje psov, 

sprehodili psa Polija. 
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 Koliko živali sprejmete na mesec (leto)? 

,,Število sprejetih živali je povsem naključno. Načeloma pa je spomladi in poleti več živali 

kot pozimi.’’ 

 Koliko živali na mesec (leto) oddate v posvojitev? 

,,V letu 2016 smo oddali v posvojitev približno 100 mačk in 110 psov. Mesečno število se 

tudi tu močno razlikuje, tako da mesečnih povprečij ne poznamo.’’ 

 Kakšen razgovor opravite s potencialnim posvojiteljem? 

,,Posvojitelji izpolnijo vprašalnik, s katerim preverimo, v kakšnih pogojih bo žival bivala. 

Z živaljo se morajo spoznati, z njimi pa se tudi pogovorimo o tem, kako nameravajo za 

žival skrbeti. S tem jim zagotovimo čim boljši dom.’’ 

 Ali poleg psov in mačk sprejmete še katero drugo žival? 

,,Načeloma ne sprejemamo drugih živali, se pa sem in tja najde tudi kakšna druga vrsta, 

ki potrebuje zavetišče. Obstaja tudi azil za divje živali, kamor napotimo le te.’’ 

 Koliko časa je približno vsak pes v zavetišču, preden ga posvojijo? 

,,Vsak pes mora prestati desetdnevno karanteno, preden dobi svoj redni boks v 

zavetišču. Dolžina bivanja pa je odvisna od zanimanja za psa. Nekateri hitro dobijo dom, 

nekateri pa so v zavetišču že nekaj let.’’ 

 Se vam je že kdaj zgodilo, da je bilo zavetišče v celoti zasedeno, kaj v takšnih 

primerih naredite? 

,,Tudi to se zgodi. Poleti smo morali ustaviti sprejem mačk, saj je bilo zavetišče povsem 

polno. Bolne, zapuščene živali moramo nujno sprejeti, ostalim pa v primeru zapolnjenih 

kapacitet lahko uredimo nastanitev v drugem zavetišču.’’ 

 Za katera krajevna območja vse ste pristojni? So v tem območju še katera druga 

zavetišča? 

,,Zavetiščna dejavnost ni določena s krajevno pristojnostjo. Vsaka občina mora 

poskrbeti za zapuščene živali na območju svoje občine. To lahko stori s sklenitvijo 

pogodbe s katerimkoli zavetiščem želi, ali pa prek občinske naročilnice za vsak primer 

posebej. Mi imamo sklenjene pogodbe s 25 občinami, kar nekaj pa je takih, s katerimi 

poslujemo preko naročilnic. Najbližji zavetišči sta v Dramljah in Murski Soboti.’’ 

 Je po vašem mnenju za živali v zavetišču lepo poskrbljeno, ali bi si želeli kakšne 

izboljšave? 

,,Za živali je precej lepo poskrbljeno. So redno hranjene, boksi so redno čiščeni in 

razkuženi. Trudimo se tudi, da gredo vsi psi vsaj enkrat dnevno na sprehod, kar nam zelo 

dobro uspeva s pomočjo prostovoljnih sprehajalcev.’’ 
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 Kaj pravi slovenska zakonodaja o evtanaziji živali, ali ste primorani kdaj to storiti, 

v katerih primerih? 

,,Zakonodaja v zavetiščih dovoljuje evtanazijo po 30 dneh. To je tudi doba, v kateri je 

občina, iz katere žival izvira, dolžna poravnati stroške oskrbe. V Zavetišču za živali 

Maribor evtanazij po 30 dneh ne izvajamo, saj stremimo k temu, da prej ali slej vsaka 

žival najde dom. Evtanazije se izvajajo iz zdravstvenih razlogov in v primeru inšpekcijske 

odločbe.’’ 

 Kaj vam pomeni vaše delo v zavetišču? Ga lahko na kratko opišete? 

,,Delo v zavetišču je pomembno in naporno delo, namenjeno reševanju problematike 

zapuščenih živali. Ta problematika je v celoti odgovornost ljudi. Zavedati se moramo, da 

psi in mačke niso živali, ki se nahajajo v naravi, temveč jih je ustvaril človek, zato pri 

zapuščenih živalih naključij ni. Vsaka žival, ki ni kastrirana/sterilizirana in označena ter 

se prosto giba v zunanjem okolju, predstavlja del problema. Zato je 

kastracija/sterilizacija obvezen poseg, sploh pri mačkih/mačkah, ki bodo delno ali v 

celoti bivali na prostem. Menim, da je zavetišč sicer premalo in da bi morala država 

problematiki nameniti več pozornosti.’’ 

 Ali lahko naštejete nekaj najpogostejših vzrokov za sprejem živali v zavetišče? 

Lahko navedete kakšen nevsakdanji primer? 

,,Psi so najpogosteje zavržene žival, tudi živali, ki se izgubijo in jih lastniki ne pridejo iskat. 

Kljub temu, da sta označitev in registracija obvezni, vsaj polovica psov, ki se znajde v 

zavetišču, ni označena. Pri mačkah označitev ni obvezna, uradni nadzor se praktično ne 

izvaja, zato tu vlada kaos. Večina ljudi mačke spušča ven, pri čimer niso 

sterilizirane/kastrirani. Take mačke se množijo, izgubijo, ali se naselijo kje drugje, kjer jih 

hranijo. Še enkrat poudarjam, da je za vsako zapuščeno žival nekje oseba, ki je zanjo 

odgovorna. V zavetišču se nam pripetijo mnoge neprijetnosti, vendar se v podrobnosti 

ne bi spuščal, smo pa vajeni vsega.’’ 

 Ali veliko ljudi pride sprehajat pse? 

,,Registriranih sprehajalcev imamo sicer ogromno, dejansko pa hodi sprehajat 10 – 15 

stalnih sprehajalcev. V času, ko organiziramo tečaj za sprehajalce, je velik interes. Nekaj 

tednov po tečaju je tudi ogromno sprehajalcev, navdušenje pa jih hitro mine in nehajo 

prihajati. Zavetišče dela do 15. ure, zato smo poskusili tudi z dodatnim popoldanskim 

terminom sprehajanja, vendar ni bilo zadovoljivega odziva, zato smo ga ukinili.’’ 

 Koliko približno imate sprehajalcev, ki pridejo redno sprehajat? 

,,Redno hodi sprehajat 10 – 15 sprehajalcev, nekateri izmed teh skoraj vsak dan. Število 

sprehajalcev se spreminja tudi z letnim časom. Poleti in pomladi je zunaj lepše vreme in 

ljudje imajo več časa, zato tudi bolj pogosto hodijo.’’ 
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 Koliko sprehajalcev pride približno na teden, na mesec? 

,,Točnega podatka nimamo, ker te statistike ne vodimo. Sprehajalci se vpišejo na list, 

tako da imamo evidenco, kdo je na določen dan sprehajal. Pridejo pa vsak dan, razen 

ob nedeljah, ko sprehodov ni. Veliko večino časa so vsi psi na sprehodu vsaj enkrat 

dnevno. Če je dovolj časa, tudi dvakrat. Izjemoma sprehode odpovemo; to je v primeru 

neugodnega vremena in pa praznikov, ko je v azilu samo dežurni oskrbnik. 

 Ali je kdo posvojeno žival čez čas vrnil? 

,,Da, to se včasih zgodi. Ljudje se precenijo in živali niso kos oz. je oskrba zanje prevelik 

zalogaj. Včasih se pokaže, da ima žival drugačen karakter, kot so pričakovali in jo želijo 

vrniti. V teh primerih žival sprejmemo, posvojitelji pa so dolžni plačati strošek 10 

oskrbnih dni v zavetišču.’’ 

 Kako bi po vašem mnenju še lahko ozaveščali ljudi o primernem ravnanju z živalmi, 

da bi se zmanjšalo zanemarjanje, mučenje? 

,,Zdi se mi nujno, da bi tudi pri mačkah uvedli obvezno označitev in registracijo. 

Ozaveščanje bi lahko izvajali prek javne televizije in radia, vendar je samo mentaliteto 

ljudi težko spremeniti, sploh kadar je v igri denar. Veliko ljudi bi imelo žival, ko pa je 

treba odšteti nekaj denarja, takoj nastopi problem.’’ 

 Ali bi želeli še kaj povedati, dodati? 

,,Dodal bi, da lastništvo živali prinaša ogromno odgovornost in precejšen finančni 

zalogaj. Žal ni dovolj le to, da imamo žival radi in tega se moramo zavedati, preden se 

odločimo zanjo.’’ 

 

 

Slika 5: Na sprehodu v zavetišču za živali Maribor. (Vir: osebni arhiv V. Podlesnik) 

Na sliki 5 je Vita na sprehodu s psom Polijem. Ker je še mladoletna, je z njo sprehajala  psa 

mama, ki je fotografirala. 
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Slika 6: Zadovoljna oba - Vita in Poli. (Vir: osebni arhiv V. Podlesnik) 

Na sliki 6 vidimo Vito, ki se Polija nič ne boji, na sprehodu sta uživala oba.  

 

 

3.2 ISKANJE INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI MARIBORSKEGA ZAVETIŠČA ZA 

ŽIVALI 

Vsakdo, ki se prvič odloča za obisk zavetišča, seveda najprej pomisli, kje zavetišče sploh je, 

kako se do tja pride, kdaj je zavetišče odprto za obiskovalce, ali lahko sprehaja psa, ne da bi 

prej kaj naredil …  

Na spletni strani Zavetišča za živali Maribor, ki je zelo lepo urejena, sva našli kar nekaj koristnih 

informacij, ki bi lahko prišle prav vsakemu, ki je prvič v zavetišču ali pa ga zanima karkoli v zvezi 

z zavetiščem, posvojitvijo, sprehajanjem psov …  Za tiste, ki se odločajo za posvojitev, imajo 

tudi kotiček ''Posvoji me’’,  v katerem si lahko ogledate vse pse, ki so na voljo za posvojitev. Na 

spletni strani lahko najdete tudi obrazložitve in razloge, zakaj bi posvojili psa iz zavetišča, kar 

vam lahko pomaga pri odločanju. 

Vir: http://www.zavetisce-mb.si/zavetisce/ 

 

3.3 ANKETA  

Anketo sva sestavili predvsem na podlagi najinih hipotez. Razdelili sva jo med učence na naši 

šoli, v krajevno knjižnico, v bližnje mesto Ruše ter v najbližje večje mesto Maribor (na OŠ Bratov 

Polančičev in na Drugo gimnazijo). Vrnjenih sva dobili 148 anket. Kasneje sva vse odgovore 

prešteli, obdelali s tabelami ter grafi in jih v nalogi tudi obrazložili. 
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4 REZULTATI RAZISKOVALNE NALOGE 

4.1 INTERVJU 

Z intervjujem, ki sva ga izvedli z učiteljico Metko Hrastnik in učiteljico Danico Bedenik, sva 

pridobili kar nekaj koristnih podatkov: 

 Pred posvojitvijo psa ni potrebno narediti nič posebnega. 

 Pes, ki ga posvojite, morda nima opravljene pasje šole, vendar uboga na določene 

ukaze. 

 Posvojen pes se hitro in brez težav privadi na novo, drugačno okolje. 

 Posvojen pes se prav tako hitro privadi na nove lastnike. 

 Pes je pred oddajo cepljen in čipiran. 

 Za psa, ki ga posvojiš, moraš nekaj plačati. 

 Obe učiteljici bi z veseljem še enkrat posvojili psa iz zavetišča. 

 Nikoli ni bilo nobeni izmed učiteljic žal, da sta posvojili psa iz zavetišča. 

Z opravljenim intervjujem z vodjo Zavetišča za živali Maribor sva izvedeli: 

 Da je število sprejetih in oddanih živali različno od meseca do meseca, odvisno tudi od 

letnega časa. 

 Da praviloma ne sprejemajo drugih živali kot mačk in psov. 

 Da evtanazirajo le v redkih primerih. 

 Da je delo v zavetišču pomembno in tudi naporno. 

 Da je po mnenju vodje zavetišča za živali v mariborskem zavetišču lepo poskrbljeno za 

živali. 

 Da nekateri ljudje čez čas žival tudi vrnejo. 

 Da je lastništvo katerekoli živali odgovorna zadeva. 

 

4.2 ISKANJE INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI MARIBOR 

Med brskanjem po spletni strani zavetišča za živali Maribor sva ugotovili, da spletna stran res 

vsebuje vse, kar mora, saj ima navedene vse informacije, ki jih potrebuje obiskovalec zavetišča 

ali posvojitelj. Na spletni strani sva našli tudi galerijo, v kateri imajo slike vseh psov in mačk, ki 

so ta trenutek v zavetišču. Pod rubriko Posvoji me pa si lahko bodoči posvojitelj že v naprej 

ogleda vse živali, ki so na voljo za posvojitev. Na spletni strani lahko tudi napišete kakšen 

predlog, ponudbo za donacijo ali kaj podobnega. Lahko pa pokličete na številko, ki je 

objavljena na spletni strani in zastavite svoja vprašanja po telefonu. 
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4.3 ANKETA 

Obdelava in razlaga podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom. Vrnjenih sva dobili 148 

vprašalnikov. N = 148. 

1. Spol anketirancev. 
N = 148 

 

Slika 7: Spol anketirancev. 

Iz slike 7 vidimo, da je bilo 148 anketirancev, od tega 67 moških in 81 žensk. 

 

2. Starost anketirancev. 
N = 148 

 

Slika 8: Starost anketirancev. 

Iz slike 8 lahko razberemo, da je bilo največ anketirancev starih 11-15 let. Nato iz skupine 16-

20 let. 

 

 

67; 45%

81; 55%

M Ž

29

46

36

4 3
8

22

0

10

20

30

40

50

10 let in
manj

11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51 in več

Število anketirancev



 

13 | S t r a n  
 

3. Od kod prihajaš? Kraj bivanja – podeželje, mesto. 
N = 148 

 

Slika 9: Od kod prihajaš? 

Na sliki 9 lahko vidimo, da je več anketirancev iz mesta, kot s podeželja. 

 

 

 

4. Ali imaš doma kakšno žival? 
N = 148 

  

Slika 10: Ali imaš doma kakšno žival? 

Iz slike 10 je razvidno, da je ljudi, ki imajo doma žival, več, kot pa ljudi, ki doma nimajo živali. 
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48; 32%
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5. Kakšno žival imaš doma? 
N = 100 

 

Slika 11: Kakšno žival imaš doma? 

Iz slike 11 razberemo, da ima največ anketirancev doma mačko, sledi pes, ostali pa imajo doma 

kakšno drugo žival. 

 

 

6. Druge živali, ki jih imajo anketiranci doma. 
N = 21 

 

Slika 12: Druge živali, ki jih imajo anketiranci doma. 

Iz slike 12 razberemo, da imajo ljudje od drugih živali doma najpogosteje ribo, nato papigo pa 

tudi hrčka. 
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7. Kje si to žival, ki jo imaš doma, dobil? 
N = 100 

 

Slika 13: Kje si dobil žival, ki jo imaš doma? 

Iz slike 13 lahko razberemo, da največ ljudi žival kupi, zelo malo ljudi pa žival posvoji iz 

zavetišča. 

 

 

8. Kje drugje si še dobil žival, razen, da si jo kupil, dobil za darilo ali posvojil iz zavetišča? 
N = 17 

 

Slika 14: Kako sem še lahko dobil žival? 

Slika 14 nam kaže, kako so na vprašanje, kako so še lahko dobili žival, razen, da so jo kupili, 

dobili za darilo ali posvojili iz zavetišča, odgovorili anketiranci. Največ ljudi je odgovorilo, da 

dobi žival od svojih sorodnikov s kmetije, nekaj jih najdejo, nekatere k njim domov pridejo 

same. 
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9. Si že bil kdaj v zavetišču? 
N = 148 

 

Slika 15: Ali si že bil kdaj v zavetišču za živali? 

Iz slike 15 vidimo, da večina ljudi še nikdar ni obiskala zavetišča. 

 

 

 

10. Ali si sprehajalec v zavetišču? 
N = 148 

 

Slika 16: Ali si sprehajalec v zavetišču za živali? 

Slika 16 nam prikazuje, da je zelo malo ljudi, od vseh anketirancev, sprehajalcev v zavetišču. 
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11. Če si sprehajalec v zavetišču, kaj si moral narediti zato, da lahko sprehajaš živali? 
N = 20 

 

Slika 17: Kaj si moral opraviti, da si lahko sprehajalec v zavetišču za živali? 

Slika 17 kaže, da kljub temu, da je za sprehajanje živali v zavetišču potrebno opraviti 

predavanje, nekateri trdijo, da ni bilo potrebno narediti ničesar. 

 

 

 

12. Kako pogosto sprehajaš živali v zavetišču? 
N = 20 

 

Slika 18: Kako pogosto sprehajaš živali v zavetišču? 

Iz slike 18 vidimo, da ljudje nimajo veliko časa za sprehajanje, zato sprehajajo večinoma 

nekajkrat na leto. 
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13. Zakaj si se odločil za sprehajanje živali v zavetišču? 
N = 20 

Tabela 1: Zakaj si se odločil za sprehajanje  v zavetišču za živali? 

Razlog Število 

Ker se mi živali v zavetišču smilijo. 14 
 

Ker s tem naredim tudi nekaj dobrega za svoje telo. 1 
 

Ker imam doma tudi sam psa in grem skupaj z njim na sprehajanje 
psov v zavetišče. 

0 

Drugo. 5 
 

V tabeli 1 so prikazani razlogi za sprehajanje živali v zavetišču. Razberemo lahko, da največ 

ljudi sprehaja živali, ker se jim smilijo. 

 

14. Kaj so še drugi razlogi za to, da si sprehajalec v zavetišču?  
N = 5 

Tabela 2: Drugi razlogi za sprehajanje živali v zavetišču: 

Drugi razlogi Število 

Ker sama nimam živali in sem rada s psi. 2 

Ker imam rada pse. 2 

Ker mi doma težijo, če ležim na kavču. 1 

Iz Tabela 2 prikazuje druge razloge za sprehajanje živali v zavetišču, ki niso bili navedeni v tabeli 

1. Ugotovimo lahko, da ljudje sprehajajo tudi zaradi tega, ker doma nimajo živali, vendar so 

radi s psi. 

 

15. Zakaj nisi sprehajalec v zavetišču? 
N = 128 

Tabela 3: Zakaj nisi sprehajalec v zavetišču za živali: 

Razlog Število 

Ker sem od zavetišča preveč oddaljen in nimam prevoza. 49 

Ker se mi ne da. 19 

Ker se psov bojim in mislim, da niso dresirani. 3 

Drugo. 57 

V tabeli 3 so prikazani razlogi, zakaj ljudje niso sprehajalci v zavetišču. Iz tabele lahko 

razberemo, da največ ljudi ne sprehaja psov v zavetiščih, ker so od zavetišča preveč oddaljeni 

in nimajo prevoza. 
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16. Kaj so še drugi razlogi, da nisi sprehajalec v zavetišču za živali? 
N = 57 

Tabela 4: Drugi razlogi, zakaj nisem sprehajalec v zavetišču za živali: 

Drugi razlogi Število 

Nimam časa. 24 

Nisem vedel, da to sploh obstaja. 10 

Starši me nimajo časa peljati v zavetišče. 9 

Nisem dovolj star za izpit za sprehajanje. 8 

Starši mi ne dovolijo. 3 

Bojim se psov. 2 

Bojim se odprtih prostorov. 1 

Tabela 4 prikazuje druge razloge, ki so jih navedli anketiranci in niso zajeti v tabeli 3. Največ 

ljudi je kot drugi razlog navedlo, da nimajo časa za sprehajanje.  
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5 RAZPRAVA 

Potrdiva lahko hipotezo, ki govori, da ljudje sprehajajo in posvajajo živali, ker se jim smilijo, 

saj je velika večina anketirancev na vprašanje, zakaj si se odločil za sprehajanje v zavetišču, 

odgovorila prav s tem odgovorom. 

Ugotovili sva, da veliko ljudi res ne sprehaja zato, ker nimajo časa ali pa so od zavetišča 

preveč oddaljeni in nimajo prevoza. Zaradi te ugotovitve, ki sva jo pridobili s pomočjo 

ankete, lahko potrdiva najino hipotezo, da  bi ljudje sprehajali, če bi imeli več časa. 

Hipoteze, da ljudje, ki žival posvojijo, jo tudi obdržijo, ne moreva dokončno potrditi, saj je 

g. Blaž Primc, vodja mariborskega zavetišča, dejal, da se nekateri ljudje včasih precenijo ali 

pa se včasih izkaže, da ima žival drugačen karakter, kot so posvojitelji pričakovali, in zaradi 

tega žival vrnejo v zavetišče. 

Prav tako lahko potrdiva, da je več sprehajalcev iz mesta, kot pa s podeželja. Tudi ta 

podatek sva pridobili z anketo. 

Poveva lahko tudi, da ima večina ljudi, ki sprehaja pse v zavetišču, doma tudi svojega     

hišnega ljubljenčka. Tudi ta podatek sva pridobili z anketo. Torej lahko potrdiva hipotezo, 

da  ljudje, ki imajo doma živali, sprehajajo več, kot pa tisti, ki jih nimajo«. 
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6 ZAKLJUČEK 

Z raziskovalno nalogo sva dosegli svoj cilj – pridobili sva vse želene podatke ter predvsem 

izvedeli veliko novega. Svoje raziskovanje bi lahko razširili še na ostala zavetišča po Sloveniji, 

zanima naju namreč, če jih je dovolj, kakšna je njihova dejavnost in naravnanost ter ali 

obstajajo oz. koliko je zavetišč, ki nudijo oskrbo in zavetišče tudi ostalim vrstam živali. Zanimala 

pa bi naju tudi primerjava slovenskih zavetišč in zakonodaje na tem področju z zavetišči po 

ostalih evropskih državah in po svetu. K temu bova morda pristopili v naslednjih letih.   

Nalogo bova predstavili tudi vodji Zavetišča za živali Maribor, g. Blažu Primcu, ki ga je veselilo, 

da sva si temo o živalih v zavetišču izbrali za raziskovalno nalogo.  
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7 VIRI IN LITERATURA 

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali  

(pridobljeno 9. 2. 2017 iz  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list 

rs/vsebina?urlid=200045&stevilka=2089) 

 

Od začetkov Društva za varstvo in proti mučenju živali  Maribor do danes  

(pridobljeno 6. 2. 2017 iz http://www.dzzz-mb.si/zgodovina-druscarontva.html) 

 

Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo)  

(pridobljeno 1. 2. 2017 iz https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina?urlid=200743&stevilka=2354) 

 

Zavetišče za živali Maribor  

(pridobljeno 28. 1. 2017 iz URL: http://www.zavetisce-mb.si/zavetisce/)  

 

USTNI VIRI 

Bedenik Danica (16. 2. 2017) 

mag. Metka Hrastnik, prof. (15. 2. 2017) 

Blaž Primc, dr. vet. med. (17. 2. 2017) 
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Anketa. 

Pozdravljeni, 

sva Vita Podlesnik in Sara Švikart. Prihajava iz Lovrenca na Pohorju in sva učenki 9. razreda 

OŠ Lovrenc na Pohorju. V letošnjem šolskem letu sva se odločili za raziskovalno nalogo o 

zavetiščih za živali. Prosiva vas, da rešite anketo in nama s tem pomagate pri raziskovanju. 

Hvala ! 

Spol:   M     Ž                                  

Starost:   

o 10 let in manj 

o 11 - 15 let 

o 16 - 20 let 

o 21 - 30 let 

o 31 - 40 let 

o 41 - 50 let 

o 51 let in več    

       

Od kod prihajaš (kraj)? .......................................................... 

Imaš doma kakšno žival? 

DA 

NE 

 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril z DA, odgovori tudi na naslednji dve vprašanji: 

1. Kakšno žival imaš doma? 

 

a) Mačko. 

b) Psa. 

c) Drugo ………………………………….. 

 

2. Kje si to žival dobil? 

 

a) Posvojil sem jo iz zavetišča. 

b) Kupil sem jo. 

c) Dobil sem jo za darilo. 

d) Drugo ……………………………………….. 
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Si že kdaj bil/a v zavetišču za živali? 

DA 

NE 

 

Ali si sprehajalec/sprehajalka v zavetišču? 

DA 

NE 

 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/a z DA, odgovori na naslednja tri vprašanja, če pa si 

odgovoril/a z NE, preskoči tri vprašanja in reši zadnjega. 

 

1. Kaj si moral/a narediti zato, da lahko sprehajaš? 

a) Opraviti predavanje. 

b) Nič. 

 

2. Kako pogosto sprehajaš? 

a) 1-krat na teden. 

b) 1-krat na mesec. 

c) 2-krat na mesec. 

d) Nekajkrat na leto. 

e) Drugo…………………………………….. 

 

3. Zakaj si se odločil/a za sprehajanje? 

a) Ker se mi živali v zavetišču smilijo. 

b) Ker s tem naredim tudi nekaj dobrega za moje telo. 

c) Ker imam doma tudi sam/a psa in grem skupaj z njim sprehajat pse iz zavetišča. 

d) Drugo ………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                

Če si na zgornje vprašanje odgovoril/a z NE, odgovori na naslednje vprašanje: 

 

Zakaj ne? 

a) Ker sem od zavetišča preveč oddaljen/a in nimam prevoza. 

b) Ker se mi ni da. 

c) Ker se psov bojim in mislim, da so nedresirani. 

d) Drugo ………………………………………………………………………….. 

 

 

 HVALA ZA SODELOVANJE  

 


