
ENI LASTNIKI MAČK STE ČISTI OBUP!

Minilo je leto, odkar sem se na FB razpisala, da je imeti žival odgovornost. 
Odgovornost za njeno hrano, odgovornost za čisto vodo, odgovornost za ustrezen 
bivalni prostor, odgovornost za zdravstveno stanje in odgovornost za sterilizacijo oz. 
kastracijo. Mnogi ste delili objavo, se strinjali z mano in odločno zatrjevali, da je nujno 
potrebno spremeniti odnos do mačk! SPREMENILO SE NI NIČ! Nič.
Seveda je fino brati, da je ogromno ljudi na socialnih omrežjih delilo misli in občutke z 
mano. Veliko všečkov in deljenj piscu celo vzbudi lažne občutke, da bo jutri bolje, ali 
vsaj, da se stvari počasi premikajo naprej in bo zapuščenih mačkov vedno manj! A 
hiter pregled objav slovenskih društev za zaščito živali vsakega obiskovalca, ki 
obvlada matematiko osnovne šole, prizemlji. Leto je naokoli in društva se utapljajo v 
količinah zapuščenih mladih muck. Ob tem se ukvarjajo z oddajo mačk iz preteklih 
let. Teh jim zaradi vsakoletne enormne količine novih še ni uspelo oddati! 
Zakaj je tako? Kje grešimo?
Slovenija je majhna dežela. Okoli 2 mio prebivalcev sprejme omejeno količino mačk 
in pika! Nikakor ne moremo in ni prav, da pričakujemo, da se bo do neskončnosti 
našel dom vsem zapuščenim mačkam vsako leto, naslednjih 200 let, ne da bi nekaj 
korenito spremenili! Društva in zavodi, ki skrbijo za zapuščene, odvržene, včasih tudi 
maltretirane živali, NISO NEKAJ SAMOUMEVNEGA! Vsak prostovoljec vsakega 
društva si zasluži posebno medaljo za trud, srčnost in vztrajnost! Vztrajnost, da v 
moderni dobi čisti prag pred ljudmi z človeka nevrednim odnosom do živali. TI 
PROSTOVOLJCI NISO PIJAVKE, ki se napajajo na vašem pošteno zasluženem 
denarju, kot premnogi radi vpijete v komentarjih pod objavami različnih društev! TO 
SO LJUDJE v pravem pomenu besede, ki vse vas, ki dojemate živali kot stvari, 
prekašajo milijon krat v obe smeri, ne glede na svojo izobrazbo ali materialni status! 
Slednje še posebej izpostavljam, saj se premnogi merite po stvarnem premoženju in 
ne čustveni inteligenci, ki se odraža tudi v odnosu do živali.
In nikar mi ne razlagajte, da se žival lahko znajde sama! Nikar, da naj narava naredi 
svoje in da preživijo najmočnejši! Da ste storili največ, kar lahko, ker ste v hišo 
sprejeli mačko, ki jo hranite, sterilizira ali kastrira pa naj jo država, če ne želi dvakrat 
na leto novih legel! Ker vam bom odgovorila, da ste smet od človeka.
Druga zgodba je, če imate žival res radi, a za sterilizacijo/kastracijo nimate denarja. 
A tu vas, ljubeči lastnik živali, znova vprašam, do kod seže vaša ljubezen? Do prve 
kotitve, ko mačke kruto umorite, ali ste "BOLJ ČUTEČI" lastnik in počakate, da malo 
zrasejo, potem pa jih odvržete na X parkirnem prostoru ali zapuščeni hiši in svojo 
nesposobnost in brezdušnost prevalite na razna društva ali prijazne in opisu človeka 
vredne ljudi, ki jih rešujejo in jim naprej iščejo dom!? Mnogim se zdi poseg 
sterilizacije ali kastracije mačke prezapleten. Potrebno se je dogovoriti za datum, 
mačko v transporterju pripeljati na veterino, plačati poseg in odpeljati nazaj domov. 
Ja. Res zapleteno. Po drugi strani pa nimate nobenih težav pri nakupu zapletenih 
aparatov za sebe ali dom, pregledati ponudbo po trgovinah in spletu, preveriti cene, 
se dogovoriti s trgovcem o dostavi, večkrat obiskati različne trgovine, da boste res 
kupili izdelek, ki si ga želite? Zakaj ste pripravljeni toliko svojega časa žrtvovati za 
neživo stvar, za svojo mačko je pa "prezapleteno" ali še huje, sploh ni vredno?
Veste kaj, vedno obstajajo rešitve ali ukrepi, ki delajo svet lepši za vse. Tudi 
zapuščene živali. Navajam nekaj enostavnejših:
1. Če imate pri hiši mačko/ka, ki ni kastrirana oz. sterilizirana, in nimate denarja za ta 
poseg, se obrnite na svojo Občino. Nekatere na začetku leta pomagajo svojim 
občanom s sofinanciranjem tega posega, druge celo kasneje.



2. Obrnite se na lokalno društvo za zaščito živali. Ne boste verjeli, a večina se bo 
potrudila, da vam pomaga, kolikor bo le mogoče.
3. Pobrskajte po FB straneh društev in zavodov, ki se ukvarjajo z oskrbo in 
reševanjem zapuščenih živali. Mnoge med njimi mesečno organizirajo dobrodelne 
dražbe, kjer z doniranim zneskom ne pomagate le zapuščenim živalim, ampak v 
zameno prejmete celo sladico ali lep izdelek. Je pa res, da morate stopiti iz svoje 
cone udobja in žrtvovati 15 minut svojega življenja, da prebrskate njihovo ponudbo 
izdelkov. A vaš trud ne bo zaman. Zato, draga, srčna oseba, če nič drugega, 
sodelujte v kakšni licitaciji in pomagajte na ta način.
4. Skočite na FB strani raznih Licitacije za Društvo za zaščito živali Kranj, Mačja 
preja, Društvo za zaščito živali Novo mesto, Mačja hiša, Društvo Mujcekov domek, za 
pomoč in zaščito mačk, Celje in še jih boste našli v vsakem kraju. Večina prijazno 
naproša, da kupite njihov izdelek (obesek, majico, igračo ...) ali donirate znesek, s 
katerim bodo oskrbeli živali, ki so jih njihovi lastniki odvrgli kot smeti. Videli boste, da 
jih kar nekaj obupano sporoča, da so prepolni in novih najdenčkov sploh ne morejo 
več sprejeti, zato nujno potrebujejo vašo pomoč!
5. Če imate radi živali, imate čas, prostor in voljo, postanite "začasnik". Ponudite 
ubogim živalim začasen dom, dokler jih ne posvoji kakšna človeška duša. Mnoga 
društva pozivajo občane, da jim pomagajo z deljenjem svojih domov z najdenčki, ob 
tem pa jim bodo sama priskrbela hrano in mačji pesek. Delimo povezavo na "klic na 
pomoč" DZZŽ Novo mesto, ki nujno potrebuje začasne namestitve za mlade 
mucke: https://bit.ly/2WQs8fo . Žal niso edini, ki iščejo začasen dom rešenim 
muckom.
6. Odprite srce. Nehajte se opirati za zastarele poglede starih staršev, ki so v 
mačkah videli le zatiralce miši. Živali imajo čustva in čutila. Kot vi čutijo bolečino, 
žejo, strah, lakoto in naklonjenost. Nehajte gledati stran, ko vidite, da nekdo grdo 
ravna s svojo mačko, psom ali katerokoli živaljo. Bodite glasnik sprememb in glas 
živali v stiski. Prijavite mučenje ali zanemarjanje! Društva za zaščito živali pri 
izvajanju zakonodaje s področja zaščite živali nimajo kakšnih posebnih pooblastil, 
zato vsako kršitev zakona prijavijo inšpekciji, tako kot vsak 
posameznik/posameznica. Za nujne primere je 24 ur na dan navzoč dežurni 
veterinarski inšpektor. Kontaktne podatke je mogoče dobiti s klicem na Center za 
obveščanje 112.
Manj enostavne rešitve so namenjene vsem OBČINAM, ki niso še nikoli organizirale 
sofinanciranje sterilizacije/kastracije mačk. Občine, pomagajte svojim občanom in 
živalim. Ne verjamem, da je v občinskem interesu velika količina prostoživečih mačk 
v boljšem ali slabšem stanju, ki se nekontrolirano pari, potika po občini, išče hrano, 
zavetje ali toplo besedo. In ne pozabite na oglaševanje. Mnogo lastnikov sploh ne ve, 
da ima ali je imelo možnost sofinanciranja tega posega. Kakšno ozaveščanje 
lastnikov o ustreznem odnosu do mačk in živali na splošno bi bilo s strani vsake 
občine še posebej zaželeno.
Ljudje, ki se spoznajo na zakonodajo, zagotavljajo, da je napisana dobro in ustrezno 
ščiti pravice živali. Zalomi se pri izvajanju. Tudi to se lahko spremeni na bolje, če 
bodo sodišča začela kršiteljem prisojati stroge kazni. Zagotovo ne bi škodil register 
mačk, podoben registru psov. In jasna sporočila izvajalcev oblasti, da si želimo lepše 
življenje za vse, ne le ljudi.
Kaj porečete? Da se ne da? Res res res ne?
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