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ZAHVALA
Za raziskovalno nalogo gre posebna zahvala mentorju, gospodu Ediju Fidlerju, ki nama je pri
raziskovalni nalogi zelo pomagal in brez njega zagotovo ne bi naredili tako uspešne naloge,
kot sva jo. Še enkrat se mu lepo zahvaljujeva za vso podporo in pomoč pri delu.
Zahvaljujeva se tudi lektorici, gospe Amaliji Kožuh, ki je najino delo jezikovno pregledala.
Zahvala gre tudi naši Osnovni šoli Vojnik, saj je raziskovalcem v času priprav nudila veliko
oporo in pomoč, saj smo bili za nekaj časa opravičeni pri spraševanju, kar nama je ob trdem
delu zelo prav prišlo.
Posebno pa se morava zahvaliti gospe Tatjani Lenko, lastnici zavetišča Zonzani, ki naju je
sprejela med obiskom v zavetišču. Bila je zelo prijazna in je na vsa najina vprašanja
odgovorila in nama s tem zelo pomagala pri potrjevanju najinih hipotez in nasploh pri celotni
raziskovalni nalogi. Prav tako nama je razkazala celotno zavetišče in odločili sva se tudi, da
bova tem živalim pomagali. Na šoli bova izvedli akcijo, s katero bova skušali zbrati čim več
hrane za živali v zavetišču.
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1 POVZETEK
Za temo najine raziskovalne naloge sva se odločili predvsem zato, ker meniva, da se po svetu
dogaja preveč zlorabljanja in mučenja živali. Prišli sva do zanimivih ugotovitev.
Najprej sva poiskali nekaj virov o takih dogodkih po svetu, s čimer nisva imeli nobenih težav.
Na podlagi zbranih podatkov sva se odločili za nadaljnje delo: sestavili sva anketo za učence
devetih razredov na naši osnovni šoli ter nekaj vprašanj za zavetišče Zon Zani. Ko sva dobili
in analizirali vse podatke, sva začeli potrjevati najine hipoteze, ki sva jih postavili na začetku.
Nekaj sva jih potrdili, nekaj pa tudi ovrgli. Nad nekaterimi ugotovitvami sva bili zelo
presenečeni. Vsako izmed najkrutejših dejanj sva podrobno opisali in se večkrat tudi zgražali
nad vsemi temi dejanji. Lahko rečeva, da naju je včasih res sram biti človek.

Slika 1 in 2: Živali v zavetišču Zonzani
Foto: Špela Medved

INHUMANE TREATMENT OF ANIMALS
SUMMARY
We have decided to deal with the theme of animal abuse because we think that there are too
many cases of animal maltreatment in the world. The findings of our research are very
interesting.
First we have looked for some cases of animal abuse in the world which wasn’t very difficult.
We have used the information to plan our work. We have made a questionnaire for the pupils
of the ninth grade at our school and an interview – some questions for the animal shelter Zon
Zani. The analysis of the information have confirmed or rejected the hypotheses we have set
at the beginning. Some findings surprised us a lot. We have described some of the most
appalling cruelties.
We have to say that sometimes we are ashamed to be human beings.
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2 UVOD
Raziskovalna naloga predstavlja grozljive podatke o mučenju živali na različne načine. Teh
dejanj je vedno več. Namen naloge je seznaniti s temi dejanji čim več ljudi in jih tudi
usmeriti, kam se kot priče takih dejanj lahko obrnejo.
Želiva pa ljudi tudi prepričati, da za lepoto in dober samoizgled največ pretrpijo živali, na
katerih se preizkuša predvsem kozmetične izdelke in se iz njihovih kožuhov na grozljiv način
izdeluje krzno. Obstajajo namreč posebne farme, kjer živali redijo na prav poseben način
samo zaradi krzna. Čez določen čas živali odrejo. Vprašanje je, ali so te živali takrat mrtve,
saj nekatere odrejo, ko so te še pri življenju.
Zelo grozljiv je tudi podatek, koliko podjetij še vedno testira svoje izdelke na živalih in kako
to počnejo. Živalim utirajo razne kozmetične izdelke (npr. kreme, deodorante, ličila …) na
zelo občutljive dele telesa in jim vbrizgavajo barvo ali različne spreje v oči.
Da niti ne govorimo o transportu živali in v kakšnih razmerah so med vožnjo. Prevažajo se v
zelo majhnih kletkah, večkrat so brez vode in hrane, mnogokrat jih prevažajo v neznosni
vročini ali mrazu in v njihovih lastnih iztrebkih.
Potem so tu še živali iz cirkusa, ki jih morajo pripraviti do tega, da na cirkuški predstavi
izvajajo nemogoče stvari, ki jim v naravi ne bi prišle nikoli prav. Njihovi dreserji so do njih
zelo nasilni in jih pogosto pretepajo, da dosežejo z njimi želeno točko. Živijo v zelo majhnih
kletkah, kjer se ne morejo niti premikati ali gibati, večkrat pa so tudi brez hrane in vode.
Tu so tudi še razne tradicionalne prireditve, kot so bikoborbe, kjer bike najprej vzgojijo v
groznih razmerah, nato jih razdražijo, da potem zabavajo množično publiko, ki uživa v
opazovanju le-teh. Po ˝opravljenem delu˝ živali ubijejo na zelo krut način: bodejo jih v hrbet
in v vse mogoče dele telesa, dokler ne omagajo zaradi nepredstavljivih muk.
Ali pa na primer vsakoletno množično pobijanje tjulnjev v Kanadi, kjer vsako leto ubijejo
približno 300 000 še mladih tjulenjčkov in to samo zaradi krzna. Brezskrbno igro mladičev
prekine skupina mož, oboroženih s palicami, s katerimi jih nato pretepajo do smrti.
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Uporabljajo tudi palice z ostrimi konicami, s katerimi tjulnjem prebodejo lobanjo, saj bi z
morebitnim strelom v glavo poškodovali dragoceno krzno. Nato jim poberejo kožuhe, pri tem
pa jih pogosto oderejo še pri živem telesu. V kratkem času je delo opravljeno, lovci pa samo
računajo, kolikšen bo dobiček. Zato tudi midve pozivava vse ljudi, ki radi sledijo modnim
smernicam, naj se v dobrobit živali odrečejo nošenju krzna.
Krutost do živali ne pozna meja. Presega vsako grozljivko. Če bi razni inšpektorati to bolj
pozorno nadzirali, bi bilo takih dejanj verjetno manj. Samo pomislimo: če bi kdo nas držal
zaprte v kletkah več dni, brez osnovne oskrbe, brez hrane, pijače, brez svetlobe, bi rekli, da je
to neetično in kaznivo. Vendar moramo dojeti, da tako ljudje ravnamo z živalmi.
Dodajava pa še misel Linde Tellington Jones, ki je dejala:
˝Ko se naučimo dobro ravnati z živalmi, se naučimo lepo ravnati tudi s sabo.˝

HIPOTEZE:
1. Najina hipoteza je, da se število ljudi, ki zanemarjajo svoje hišne ljubljenčke z leti
zmanjšuje.
2. Na živalih svoje izdelke testira manj kot 50 % podjetij, ki se ukvarjajo s kozmetiko.
3. Med odiranjem kože za krzno je žival mrtva.
4. 90 % zavrženih živali po 2 mesecih bivanja v zavetišču dobi novega lastnika.
5. Ljudje se pred nakupom kozmetičnega izdelka pozanimajo o testiranju na živalih in
izdelkov, ki so na njih testirani, ne kupujejo.
6. Priče dejanja, kot so pretepanje, mučenje živali ali kakršna koli druga nezakonita
dejanja, takoj prijavijo policiji.
7. Živali, ki pridejo iz zavetišč ne kažejo posebnih znakov zlorabljanja ali zanemarjanja.
8. 40 % anketiranih misli, da so živali v zavetišču, ker se ljudje nimajo časa ukvarjati z
njimi.
Besedilo:
http://www.ljudmila.org/merc/ljudjeza/krzno.html-farme
http://www.svetjelep.com/narava/zivali/datoteke/seminarska_dolores.ppt
http://www.8hours.eu/?lang=sn
http://www.genspot.com/blog-17037/tjulni.aspx
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3 TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu podrobno predstavljava vsako temo, ki jo štejemo pod mučenje živali,
posebej. Večinoma so to: farme, kjer živali gojijo zgolj zaradi krzna, poskusi na živalih, ki se
izvajajo v kozmetiki in farmaciji ter nekaj podjetij, ki testirajo oz. ne testirajo svojih izdelkov
na živalih, transportiranje živali, vsakoletno pobijanje tjulnjev v Kanadi idr.

3. 1 Farme za krzno
V enem letu umre za krzno kar 40 milijonov živali. Od tega jih 30 milijonov gojijo na farmah,
ki so namenjene prav vzreji živali za krzno. Približno 10 milijonov pa jih nezakonito ulovijo.
Za gojenje in umor živali za krzno ljudje nimajo zadostnega razloga, da bi le-to opravičili.
Krzno je za naš čas in kraj povsem nepotrebno, saj ga lahko nadomestijo tudi ostali, morda,
tudi toplejši materiali. Je v današnjem času normalno, da zaradi svojega ugleda uporabljamo
produkt zlorabe in trpljenja živali? Ne, ni, saj so tudi živali čuteča bitja, sposobna doživljati
trpljenje in bolečino. Živali niso stvari in naša lastnina, zato jih tudi mi nimamo pravice
kakor koli uporabljati v sebi koristne namene.
Živali v ujetništvu ne čutijo le fizične bolečine, temveč tudi psihično, saj nimajo svobode za
preizkušanje svojih sposobnosti in svojih osnovnih življenjskih vzorcev. Vse te živali, ki
trpijo zaradi, mogoče najbolj krute živali človeka, so moralno nedolžne, zato si takšnega
trpljenja nikoli in nikdar ne zaslužijo. Prav tako so popolnoma nemočne pred človekom.
V Sloveniji imamo 2 farmi za gojenje krzna, in sicer farmi za gojenje činčil. Neka krznarka je
celo izjavila, da je gojenje za krzno enako kot gojenje živali na kmetiji. Temu pa še zdaleč ni
tako.
Največja tovarna predelave krzna je v Rusiji (Kopenhagen Fur), kjer tovrstne industrije ne
primanjkuje.
Besedilo: http://www.ljudmila.org/merc/ljudjeza/krzno.html
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3. 2 Poskusi na živalih
Poskusi na živalih se izvajajo predvsem v farmaciji in kozmetiki. Za poskuse uporabljajo:
zajce, miši, hrčke, pse in mačke. Na živalih opravljajo teste smrtne doze, testiranje oko
dražečih snovi, testiranje dražečih snovi na koži, testiranje na alergije in učinkovitosti
končnega proizvoda.
Metoda Eytex je nova metoda in je za testiranje oko dražečih snovi sprejeta. Pri tej metodi
namesto nanosa škodljivih snovi na prisilno odprte oči, živalim vzgojijo posebno tkivo na
membrani, nato nanj nanesejo dražečo snov ter opazujejo spremembe.
Vendar to ni potrebno, saj veliko podjetij proizvaja kakovostne izdelke brez pomoči trpečih
živali.
Pred nakupom izdelka se moramo pozanimati, ali je bil izdelek testiran na živalih in če
hočemo tovrstne poskuse odpraviti, moramo prenehati z uporabljanjem takšnih izdelkov.

Slika 3: Med testiranjem
(Vir slike: http://www.svetjelep.com/narava/zivali/datoteke/seminarska_dolores.ppt)
Žival pri čisti zavesti priklenejo na mizo (kot prikazuje slika), ji pod prisilo odprejo oči in
vanje vtirajo oko dražeče snovi. Seveda to počnejo tudi na drugih občutljivih delih telesa.
Besedilo: http://www.svetjelep.com/narava/zivali/datoteke/seminarska_dolores.ppt
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3. 3 Transport živali
Zelo veliko živali prepotuje ogromne razdalje v tovornjakih, kamor jih natrpajo brez hrane in
vode. Popolnoma vseeno jim je, kakšne muke bodo živali preživljale in v kakšnih razmerah
bodo živele. Predvsem pa je za živali najbolj nevzdržen potek celotnega prevoza, ki lahko
traja tudi več dni. Medtem živali ne dobijo niti hrane niti pijače, prevažajo se v lastnih
iztrebkih in v najhujši vročini ali pa v trdem mrazu.
Evropska zakonodaja dovoljuje prevažanje živali, ki lahko traja več dni. Ustanovila pa se je
tudi akcija 8hours, ki opozarja ravno na problem dolgotrajnega prevoza. Prizadevajo si
skrajšati prevažanje na največ 8 ur.

Slika 4 in 5: Prevoz živih živali
V tovornjakih se prevaža ogromno živali, ki nimajo prostora, da bi se lahko premikale.
Prevažajo se dalj časa, brez vode, hrane in nege.

Slika 6: Ovce natrpane na ladji.
(Viri slik: http://www.8hours.eu/?lang=sn
http://advocacy.britannica.com/blog/advocacy/wp-content/uploads/ldt_sheep7.jpg)

Besedilo: http://www.agroweb.bf.uni-lj.si/3-TransportZakol.pdf
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3. 4 Vsakoletno pobijanje tjulnjev v Kanadi
V Kanadi živi okoli 5 milijonov tjulnjev. Od tega jih vsako leto nehumano ubijejo okoli
300 000. Pomen besede nehumano je v tem primeru takšen: množica lovcev se vsako leto oz.
konec februarja zbere in nato začnejo pokol tjulnjev, ki traja približno 2 meseca. Lovci
uporabljajo palice z ostrimi konicami, s katerimi jim prebodejo lobanjo, saj bi s strelom v
glavo lahko uničili krzno, ki je eden glavnih vzrokov za smrt nedolžnih tjulenjčkov. Kljub
temu da obstajajo fotografije in videi, ki normalnemu človeku povedo, da je takšno početje
vse prej kot humano, pa kanadske oblasti in celo veterinarji zagotavljajo, da je to popolnoma
humana in učinkovita praksa. Kanadsko društvo proti mučenju živali je nošenje krzna
obsodilo kot podpiranje tovrstnih dejanj, in sicer: ˝Kdor bi po ogledu vseh dokumentarnih
posnetkov pokola teh miroljubnih morskih sesalcev še imel navdušenje, da obleče nase
živalsko kožo, temu res ni več pomoči,˝ in dodajajo: ˝S svojim nizkotnim odnosom do živali
se odrekamo lastnemu dostojanstvu.˝

Slika 7: Kruto pobijanje mladih tjulenjčkov
Brezskrbno igro mladičev prekine skupina mož, ki se jim bližajo s palicami in vso dodatno
opremo. Tjulenjčki jih z velikimi očmi prosijo usmiljenja, ki pa ga ti lovca ne poznajo.
Začnejo jih pobijati in vse to samo zaradi zaslužka.
(Vir slike: www.zurnal24.si/svet/kanada-je-znova-krvava-134062)
Besedilo: http://www.genspot.com/blog-17037/tjulni.aspx
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4 EMPIRIČNI DEL
V empirični del sva vključili anketo, ki jo je izpolnjevalo 69 devetošolcev na Osnovni šoli
Vojnik. Anketa je bila anonimna, rezultate pa sva uporabili izključno za raziskovalno nalogo.
Obiskali sva tudi pasje zavetišče Zonzani v Dramljah, kjer nama je lastnica zavetišča, ga.
Tatjana Lenko, odgovorila na nekaj najinih vprašanj, ki bi nama pomagali pri raziskovalni
nalogi. Gospe Tatjani Lenko se iskreno zahvaljujeva za njeno prijaznost in pomoč.

4. 1 Rezultati ankete
1. Ali misliš, da se mučenje živali pogosto dogaja?
ODGOVOR
Da.
Ne.

ŠTEVILO
58
6

60
50
40
Da.
30

Ne.

20
10
0
Graf 1: Ali misliš, da se mučenje živali pogosto dogaja?
Večina anketiranih misli, da se mučenje živali pogosto dogaja. To je res in si nikakor ne
smemo zatiskati oči. Tega je v svetu res preveč.

12

2. Katero kozmetiko uporabljaš?
ODGOVOR
Max-Factor
Nivea
Maybeline
Oriflame
Lóreal
Garnier
Ne uporabljam kozmetike.
Drugo: Dalton, Dior, Chonely,
Labello,Vichy.

ŠTEVILO
15
27
10
11
12
11
18
5

30

Max‐Factor

25

Nivea
Maybeline

20

Oriflame

15

Lóreal

10

Garnier
Ne uporabljam kozmetike

5

Drugo: Dalton, Dior, Chonely,
Labello,Vichy.

0
Graf 2: Katero kozmetiko uporabljaš?

Največ anketiranih uporablja kozmetiko Nivea, ki proizvaja zelo kvalitetne izdelke in jih ne
preizkuša na živalih, kar je najpomembnejše. Na drugem mestu je Max-Factor, ki ga prav
tako uporablja veliko ljudi. Tukaj pa je potrebno poudariti, da to podjetje svoje izdelke
preizkuša na živalih. Sledi jima Lóreal, ki prav tako testira na živalih, takoj za njim pa je
podjetje Oriflame, ki prav tako proizvaja zelo kvalitetne izdelke brez povzročanja trpljenja
živalim.
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3. Ali se pred uporabo ličil pozanimaš, če je bil izdelek testiran na živalih?
ODGOVOR
Da.
Ne.
Ne uporabljam kozmetike.

ŠTEVILO
7
32
18

35
30
25

Da.

20

Ne.

15
Ne uporabljam
kozmetike.

10
5
0

Graf 3: Ali se pred uporabo ličil pozanimaš, če je bil izdelek testiran na živalih?
Ena izmed najinih hipotez je bila, da se ljudje pred nakupom kozmetičnega izdelka
pozanimajo o testiranju izdelka na živalih. Rezultati tega vprašanja, vključenega v anketo, to
najino hipotezo zanikajo, saj se več kot 50 % ljudi, ki kupujejo kozmetični izdelek, ne
pozanima o tem, ali je bil izdelek testiran na živalih ali ne.
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4. Kaj narediš, če je bil izdelek testiran na živali?
ODGOVOR
Vzamem ga.
Izberem drug izdelek.
Drugo: nič, ne preverim.

ŠTEVILO
14
33
2

35
30
25

Vzamem ga.

20

Izberem drug
izdelek.
Drugo: nič, ne
preverim.

15
10
5
0

Graf 4: Kaj narediš; če je bil izdelek testiran na živali?

Večina, ki se pozanima o preizkušnji izdelka na živalih, izbere drug izdelek, ki ni bil testiran
na njej. S tem na nek način pomagajo preprečiti preizkušanje izdelkov na živalih, saj če teh
izdelkov ne bomo kupovali, bodo podjetja prenehala s prodajo le-teh ali pa bodo prenehala
preizkušati svoje izdelke na živalih.
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5. Si že bil/-a priča kakšnemu zlorabljanju živali?
ODGOVOR
Da.
Ne.

ŠTEVILO
30
32

32
31,5
31
Da .

30,5

Ne.

30
29,5
29
Graf 5: Si že bil/-a priča kakšnemu zlorabljanju živali?

Več kot polovica anketirancev še ni bila priča kakršnemu koli zlorabljanju živali.
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6. Če si obkrožil/-a DA, izberi, kakšno dejanje je to bilo.
ODGOVOR
Pretepanje.
Kričanje na žival.
Takšnemu dogodku še nisem bil priča.
Drugo: s kolesom čez mačko, usedel
se je na psa, polivanje z bencinom,
pasje mladiče je zaprl v kartonasto
škatlo in jih odnesel v gozd.

ŠTEVILO
17
16
31
5

35

Pretepanje.

30
25

Kričanje na žival.

20
Takšnemu
dogodku še
nisem bil priča.
Drugo.

15
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5
0
Graf 6: Načini trpinčenja živali

Anketiranci, ki so že bili priča mučenju živali, so bili največkrat priča pretepanju živali. Iz
grafa lahko tudi razberemo, da se veliko skrbnikov izživlja nad živalmi tudi s tem, da nanjo
kričijo, če je nehote kaj razbila ali pokvarila. To je za žival zelo neprijetno, saj tudi otrok ni
vesel, če starši kričijo nanj.
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7. Ali si že kdaj prijavil/-a takšno dejanje?
ODGOVOR
Da.
Ne.
Si nisem upal.

ŠTEVILO
0
53
8

60
50
40
Da .
Ne.

30

Si nisem upal.
20
10
0

Graf 7: Ali si že kdaj prijavil/-a takšno dejanje?

Anketirali sva okoli 70 učencev. Od tega jih je bila približno polovica priča dejanjem, ki jih
obravnavamo kot mučenje živali. Nihče od njih takšnega dejanja ni prijavil pristojnim
organom.
To zanika eno izmed najinih hipotez, ki je bila, da priče tovrstna dejanja takoj prijavijo
policiji oz. drugim pristojnim organom. Približno 10 % anketiranih pa si dejanja ni upala
prijaviti, pa čeprav mu je bila priča.
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8. Ali veš, na koga se moraš v takšnem primeru obrniti in kam takšno
dejanje prijaviti?
ODGOVOR
Da.
Ne.

ŠTEVILO
37
24
40
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30
25
Da.

20

Ne.

15
10
5
0

Graf 8: Ali veš, na koga se moraš v takšnem primeru obrniti in kam takšno dejanje prijaviti?

Skoraj polovica anketiranih učencev ne ve, kam bi takšno dejanje prijavili. Eden najinih
namenov je tudi osveščati ljudi, kako naj ob takšnih dejanjih reagirajo in kam se lahko
obrnejo.
Verjetno bi marsikdo dejanje prijavil, če bi vedel kam in kako.
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9. Si že bil/-a na cirkuški predstavi?
ODGOVOR
Da.
Ne.

ŠTEVILO
46
16

50
40
30

Da.
Ne.

20
10
0

Graf 9: Si že bil/-a na cirkuški predstavi?

75 % anketiranih je že bilo na cirkuški predstavi oz. si jo je že ogledalo ali pa vsaj ve, kako
potekajo cirkuške predstave.
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10. S čim po tvojem mnenju pripravijo živali do takšnih dejanj?
ODGOVOR
Na lep in prijazen način.
Na okruten način.
Ne vem.
Še nisem bil na cirkuški predstavi.
Drugo.

ŠTEVILO
20
24
13
9
0

25
Na lep in prijazen
način.

20

Na okruten način.
15
Ne vem.
10

Še nisem bil na
cirkuški predstavi.

5

Drugo.

0
Graf 10: S čim po tvojem mnenju pripravijo živali do takšnih dejanj?

Anketirani večinoma menijo, da se živali do takšnih dejanj pripravlja na krut način. To drži,
saj s temi živalmi res ravnajo zelo grdo. Skoraj 30 % pa jih meni, da se živali motivira z
nagradami, lepimi besedami, skratka na lep način. Če bi bilo res tako, bi lahko temu rekli
˝utopija˝.
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11. V kakšnih razmerah po tvojem mnenju živijo te živali?
ODGOVOR
V dobrih razmerah.
Ni jim prijetno.
V zelo slabih razmerah.

ŠTEVILO
9
41
13

45
40
35
V dobrih razmerah.
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Ni jim prijetno.

20
V zelo slabih
razmerah.

15
10
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Graf 11: V kakšnih razmerah po tvojem mnenju živijo te živali?

Več kot 70 % anketiranih je mnenja, da živalim v cirkusu ni prijetno. To drži, saj živali v
cirkusu živijo v zelo majhnih kletkah, večkrat tudi stradajo. Prevažajo se na dolge razdalje v
zanemarjenih kletkah, kjer nimajo niti toliko prostora, da bi se lahko premikale.
Vendar imajo najbolj prav tisti, ki menijo, da živijo živali v zelo slabih razmerah. Da je temu
res tako, dokazuje veliko virov.
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12. Zakaj misliš, da je po živalskih zavetiščih zavrženih toliko živali?
ODGOVOR
Ker se ljudje nimajo časa ukvarjati z njimi.
Ker se ljudem ne ljubi skrbeti za živali.
Čez čas se ljudje živali naveličajo.
Nimajo dovolj denarja za vzdrževanje.
Ker jih lastniki enostavno zavržejo ali jih pustijo
za cesto.
Ker so nekatere živali zelo naporne.
Drugo: ker ljudje nimajo srca, ker živali zbolijo.

ŠTEVILO
21
29
22
10
23
4
2

30
Ker se ljudje nimajo
časa ukvarjati z njimi.

25

Ker se ljudem ne ljubi
skrbeti za živali.

20

Čez čas se ljudje živali
naveličajo.
Nimajo dovolj denarja
za vzdrževanje.

15

Ker jih lastniki
enostavno zavržejo ali
jih pustijo za cesto.

10

Ker so nekatere živali
zelo naporne.

5

Drugo: ker ljudje
nimajo srca, ker živali
zbolijo.

0
Graf 12: Zakaj misliš, da je po živalskih zavetiščih zavrženih toliko živali?

Največ anketiranih je odgovorilo, da je po zavetiščih toliko živali, ker se ljudem ne ljubi
skrbeti za živali. To je res, vendar pa je glavni vzrok za prenatrpanost zavetišč ta, da se ljudje
nimajo časa ukvarjati z njimi, kar je obkrožila le tretjina vseh. Veliko anketiranih pa meni, da
so živali v zavetišču zato, ker jih lastniki zavržejo in se ne menijo več zanje. Nekateri res.
Vendar drži tudi to, da večina ob tem hitrem tempu življenja, ki smo ga vajeni dandanes, ne
najde časa za svojega štirinožca ali kakršnega koli drugega hišnega ljubljenčka.
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13. Si že obiskal/-a kakšno zavetišče?
ODGOVOR
Da.
Ne.

ŠTEVILO
19
44

45
40
35
30
25

Da.

20

Ne.

15
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Graf 13: Si že obiskal/-a kakšno zavetišče?

Več kot polovica anketiranih še ni bila nikoli v zavetišču in ne ve, kakšne so tukaj razmere.
Večina meni, da te živali živijo v neki bedi, vendar temu ni tako. V zavetiščih za živali dobro
poskrbijo. O tem sva se lahko prepričali tudi sami.
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14. Poznaš koga, ki ima doma žival iz zavetišča?
ODGOVOR
Da.
Ne.

ŠTEVILO
30
30

30
25
20
Da.
Ne.

15
10
5
0
Graf 14: Poznaš koga, ki ima doma žival iz zavetišča?

Nekateri so se imeli možnost srečati s takšnimi živalmi, spet drugi ne. Vendar pa lahko tisti,
ki so imeli bližnje srečanje z živaljo iz zavetišča, povedo, da so te živali zelo prijazne in ne bi
storile nikomur nič žalega.
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15. Če si obkrožil/-a DA, potem odgovori na naslednje vprašanje. Kako
se ta žival obnaša?
ODGOVOR
Normalno, ne kaže znakov zlorabe.
Je zelo zadržana, ustraši se vsakega
giba, premika.
Je zelo razigrana, navajena ljudi.
Ne poznam nikogar.
Drugo: je zelo prijazna, ji je lepo.

ŠTEVILO
10
15
12
25
2

25
Normalno, ne kaže znakov
zlorabe.

20

Je zelo zadržana, ustraši se
vsakega giba, premika.

15

Je zelo razigrana, navajena
ljudi.

10

Ne poznam nikogar.

Drugo: je zelo prijazna, ji je
lepo.

5
0

Graf 15: Kako se posvojena žival iz zavetišča obnaša?

20 % je mnenja, da so te živali zelo zadržane in plašne. Temu, kot sva že prej dejali, seveda ni
tako. Živali so zelo socializirane in zelo razigrane ter navajene ljudi. So zelo prijazne in ne
kažejo posebnih znakov zlorabe (razen morda kakšnih fizičnih poškodb). Veliko pa jih je
vseeno mnenja, da so te živali prijazne in miroljubne.

26

4. 2 Vprašalnik za Zonzani
1. Kakšne živali največkrat najdete oz. dobite?
Največ je psov, druga največja skupina so muce. Te bi dali v drugo kategorijo, ker so
prostoživeče živali in se razmnožujejo prosto, dokler pač niso sterilizirane, kastrirane. Psi
so tisti, ki jih ne moremo pustiti v naravi, da prosto živijo, moramo jih odvzeti oz. sprejeti
v zavetišče, da poiščemo nove lastnike. Ko muce pridejo v zavetišče, jih kastriramo in
vrnemo nazaj, od koder so pač prišle.
2. Ali so te živali v zelo slabem stanju?
Večinoma so, razen tistih, ki imajo lastnike, pa se včasih zgubijo in so kakšen dan brez
oskrbe, ampak ni zato nič narobe. Ponavadi živali niso v slabem stanju razen potepuški
psi, ki pa so ponavadi v zelo slabem stanju, ker so zavrženi.
3. Katerih živali je več: zapuščenih mačk ali psov?
Obojih je nekako 50 %, s tem da je pri psih drugače: s psi je več dela, nuditi jim je treba
boljšo oskrbo kot mucam in jih moramo v zavetišču tudi obdržati. Z mucami je drugače,
saj jih steriliziramo (to naredimo sami) in jih vrnemo nazaj v naravo.
4. Kaj storite z živalmi, ki jih najdete?
Po živali ne hodimo, če za to ni prijave. Naše zavetišče nima te koncesije, da bi živali
prosto iskali po parkih, ulicah itd., saj tega zakon ne dopušča. Po žival se gre, če kdo
prijavi. Pri psu se pogleda, če ima čip in se tako po centralnem registru psov najde
lastnika. Lastnika o tem obvestimo in je dolžan priti po psa ter kriti stroške odvzema, kar
pa je za nekatere zelo moteče. Če pa pes čipa nima, pomeni, da lastnika nima oz. je bil
lastnik nevesten, saj ga ni cepil (čip dobijo psi namreč pri cepljenju). V tem primeru žival
nastavimo v boks, ga čipiramo, cepimo proti kužnim boleznim in nato objavimo po radiu
in internetu. Lastnik ima časa 8 dni, po 8 dneh pa ima zavetišče pravico, da kužka odda
novemu lastniku.
5. Kako dolgo jih imate v zavetišču?
To je odvisno od zasedenosti. 30 dni je krito s strani občine, nadaljnji dnevi pa na stroške
zavetišča, če zasedenost ni prevelika oz. dokler je v zavetišču prostor.
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6. Ali vse živali dobijo nov dom in po kolikšnem času?
Večinoma dobijo. 2009 smo imeli 97 % oddajo, 3 % pa smo mogli na žalost evtanazirati,
nekaj pa se jih je tudi vrnilo k svojim lastnikom.
7. Kaj storite z živalmi, ki novega lastnika ne dobijo?
Če žival po 30 dneh novega lastnika ne dobi oz. če je zavetišče preveč zasedeno, živali
evtanaziramo oz. jih uspavamo.
8. Koliko je trenutno v zavetišču živali?
Zdaj jih je 90. To je do sedaj največja številka, ampak to niti ni tako moteče, saj je od tega
kar 40 pasjih mladičev, ki jih ljudje zavržejo. Ti kužki so različnih starosti: 1, 2, 3 mesece.
Tudi v občini Vojnik je bilo v gozdu, v škatli, najdenih 8 samičk, starih 1 mesec, ki še
potrebujejo mamino mleko. S temi mladiči je zato več dela kot z ostalimi.
9. Koliko živali pa je lahko naenkrat pod vašo streho?
Imamo 53 boksov. Ponekod je v boksu več živali naenkrat, še posebej tam, kjer so
mladiči. Ti se morajo med sabo dobro razumeti. Ponekod pa je v boksu tudi po en sam
pes, ker ne more biti skupaj z drugimi.
10. Ste že imeli kdaj tako krizo, da je bilo živali preveč in niste našli prostora za vse?
Da. Kriza je vedno v spomladanskem času (aprila), ko je cepljenje živali proti steklini.
Ljudje nimajo denarja za cepljenje, zato žival zapustijo, jo zavržejo in tako pride žival k
nam. Lastniki se cepljenja zelo izogibajo. In pa tudi zato, ker v zimskem času psa noče
nihče posvojiti, saj potrebuje mladič toploto in mora biti na toplem, torej v stanovanju.
11. Ali menite, da bi država morala bolj poskrbeti za ukrepe proti tistim, ki živali
mučijo oz. jih zavržejo iz malomarnosti?
Da. Čipe, ki so predpisani od leta 2004, bi danes morali imeti vsi psi. Tako bi lahko našli
lastnika vsakega zavrženega psa. Če pes ni bil cepljen proti steklini, nima čipa, saj se tega
dobi pri cepljenju. To pomeni, da je tudi lastnik nevesten. Takšna dejanja bi moral
preverjati inšpektorat, po vaseh pa bi morala, kot je bilo to že pred leti, biti kontrola
cepljenja. Država pa na tem nič ne naredi.
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12. Kaj bi bila po vašem mnenju najustreznejša kazen za vršilce teh dejanj?
Kazen bi vsekakor morala biti finančna, saj bi se ta ljudi zagotovo dotaknila in ljudje bi
bili bolj obveščeni.
13. Kaj menite, da so najpogostejši vzroki za neprimerno ravnanje z živalmi?
Ko je kuža majhen, si ga v prvi vrsti želijo otroci, ki niso dovolj skrbni, da bi zanj skrbeli.
To nato preide na starše, ki so časovno in finančno obremenjeni. Tudi mi, ko pride družina
po mladička, vedno predlagamo, naj psa ne kupujejo otroku, saj bo slej ali prej postal
njihova skrb.
14. Se zgodi, da pridejo po žival njeni pravi lastniki, ker se je žival resnično izgubila
oz. je pobegnila od doma?
Ja, tudi to se zgodi. Nekateri lastniki so nevestni in psa pustijo kje na ulici. Ravno danes je
bil primer, ko smo v okolici Celja pobrali kužka, ki je bil čipiran in smo tako našli tudi
lastnico, ki pa nas je potem ozmerjala, češ da smo ji psa ukradli in zakaj mora sedaj ona
plačevati stroške, da njenega psa ne smemo fotografirati in podobno. Skratka, povedala
nam je, da sploh ni vesela, da smo psa našli. Je pa tudi 30 % tistih, ki so zelo veseli, če
najdemo njihovega ljubljenčka in bi bili vedno pripravljeni priti ponj.
15. Vgrajeni večnamenski čipi bodo na nek način pomagali živalim. Kako?
Kot je že bilo povedano, ni problem najti lastnika, če ima pes čip. Lahko pa pride do tega,
da psa ne moreš več imeti in ga daš drugemu lastniku. Pri tem zavetišče opozarja: NE
POZABITE NAREDITI PREPISA! Lahko se namreč zgodi, da se psu, ki ni bil
prepisan, pri drugem lastniku kaj zgodi. V tem primeru je za izginotje kriv njegov
primarni lastnik in mora kriti stroške.
16. Se bo tudi zakonodaja v zvezi s tem prilagodila označevanju živali?
Se je že. Pri treh mesecih je potrebno psa primerno označiti, cepiti proti steklini in
kužnim boleznim. Ljudje, ki pridejo k nam, dobijo čipiranega kužka, za kar poskrbimo
mi. Za to plačate 53 evrov, kuža dobi potni list, je cepljen in s tem dobi tudi
identifikacijsko številko. Ko ljudje najdejo zapuščeno žival, je primerno, da jo nahranijo
in nudijo osnovno nego. Če pa je žival huje poškodovana, pokličejo v zavetišče, ki je
dolžno priti ponjo v roku 4 ur, če pa je nepoškodovana pa 24 ur.
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17. Kako pa kaže statistika? Se število zapuščenih oz. trpinčenih živali z leti povečuje
ali zmanjšuje?
Število zapuščenih živali se zmanjšuje, ker so ljudje bolj osveščeni z ravnanjem živali kot
pred 10 leti.
18. Kako pa se te živali obnašajo, ko jih dobite in potem ko jih oddate ? Se njihovo
obnašanje v času bivanja v zavetišču spremeni?
Njihovo obnašanje se bistveno spremeni na bolje. Tisti kužki, ki so prišli k nam
izgubljeni, prestrašeni, se tukaj socializirajo. Prostovoljci jih vsak dan sprehajajo, se z
njimi igrajo in podobno. Z vsemi se ne moremo toliko ukvarjati, ker primanjkuje
prostovoljcev. Nekatere živali so preveč divje in napadalne ali pa ne marajo povodcev.

4. 3 Zakon o zaščiti živali
Povzetek celotnega zakona so predvsem naslednji odstavki:
43/07, UPB-2
-

ODGOVORNOST ljudi za zaščito življenja, zdravja in dobrega počutja živali,

-

PRAVILA za dobro ravnanje z živalmi,

-

kaj se šteje in obravnava kot MUČENJE živali,

-

katera ravnanja in posegi so na živalih PREPOVEDANI.

Velja za vse živali, ki imajo razvita čutila za sprejem zunanjih dražljajev in imajo živčni
sistem, da boleče zunanje vplive čutijo.
Zaščita za živali je torej:
DOLŽNOST VSAKE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE, KI JE V KAKRŠNEM KOLI
ODNOSU DO ŽIVALI.
Besedilo: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200743&stevilka=2354
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4. ČLEN: Mučenje živali
DEFINICIJA:
-

vsako naklepno dejanje, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče
trpljenje, ki lahko škodi zdravstvenemu stanju živali,

-

naklepna opustitev,

-

neprimerna in nepotrebna usmrtitev živali.

Kdo je skrbnik živali?
Skrbnik je oseba, ki ima žival v lasti ali oskrbi in odgovarja za ustrezno rejo, ravnanje, oskrbo
in prevoz živali ter je imetnik objektov za vzrejo, trženje, prevoz, nego in zakol živali.
Skrbnik odgovarja tudi za delo in ravnanje oskrbovalcev svojih živali ali ostalih živali, ki jih
ima v oskrbi.
Besedilo:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=126ad44c362b3f92&mt=ap
plication%2Fvnd.mspowerpoint&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26ik%3Db
669909fd0%26view%3Datt%26th%3D126ad44c362b3f92%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd
%26realattid%3Df_g5f5sopz0%26zw&sig=AHIEtbRVcAOsyQiG9juTSpGLuS_jCffMig
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5 POTRJEVANJE HIPOTEZ
1. Število ljudi, ki zanemarjajo svoje hišne ljubljenčke, se z leti zmanjšuje.
Ugotovili sva, da se je število zanemarjenih živali in s tem nevestnih lastnikov po 10 letih
precej zmanjšalo. Lastniki so bolj vestni in tudi zakonodaja se spreminja živalim v prid.
Stanje živali se res izboljšuje, a se še vedno najdejo kakšne izjeme, ki se do živali obnašajo,
kot da ne bi imeli srca.
2. Na živalih svoje izdelke testira 50 % podjetij, ki se ukvarjajo s kozmetiko.
Na živalih svoje izdelke testira manj kot 50 % podjetij, ki se ukvarjajo s kozmetiko. To naju
je kar malo presenetilo, saj sva bili prepričani, da je teh podjetij več. Upava lahko, da se bodo
te številke v prihodnje še zmanjšale oz. ne bodo narasle. Obstaja pa tudi kar 75 % podjetij, ki
izdelke kupujejo od tistih, ki opravljajo poskuse na živalih. Od vseh podjetij, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo kozmetičnih izdelkov, je nekaj svetovno priznanih, ki izdelujejo zelo kvalitetne
izdelke brez vseh nepotrebnih muk za živali.
3. Med odiranjem kože za krzno je žival mrtva.
To v večini primerov morda res drži. Ampak najdemo ogromno primerov, ko je žival še pri
čisti zavesti in jo odrejo, pri čemer doživlja strašanske muke, ki si jih človek ne more
predstavljati.
4. 90 % zavrženih živali po 2 mesecih bivanja v zavetišču dobi novega lastnika.
Novega lastnika dobi 97 % vseh živali, vendar morajo nekatere v zavetišču ostati dlje časa,
nekatere živali pa imajo srečo in novega lastnika dobijo zelo kmalu. To so predvsem pasji
mladiči. Razveseljiv je podatek, da večina živali najde nove lastnike.
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5. Večina ljudi, ki kupuje kozmetične izdelke, se pred nakupom le-teh pozanima o
testiranju na živalih in izdelkov, ki so testirani na njih, ne kupi.
Večina anketiranih ne preverja preizkušanja izdelka na živalih. Večina tistih, ki pa se o
izdelku pozanimajo, izberejo drug izdelek, takšnega, ki ne preizkuša svojih izdelkov na
živalih. Tudi tega, da ljudje vzamejo drug izdelek, sva se zelo razveselili. Če bomo vsi skupaj
stopili proti podjetjem, ki se takole izživljajo nad ubogimi in nedolžnimi živalmi in ne bomo
kupovali njihovih izdelkov, lahko še marsikaj spremenimo, kar bi bilo seveda zelo
dobrodošlo.
6. Priče dejanj, kot so pretepanje, mučenje živali ali kakršna koli druga nezakonita
dejanja, takoj prijavijo policiji.
Nihče od anketiranih ni prijavil takšnega dejanja ali pa si ni upal, čeprav mu je bil priča.
Je pa res, da nekateri ne vedo, kam bi morali takšna dejanja prijaviti. Z raziskovalno nalogo
sva hoteli opozoriti tudi na ta pojav.
7. Živali, ki pridejo iz zavetišča, ne kažejo posebnih znakov zlorabljanja ali
zanemarjanja.
V zavetišču se živali socializirajo in ne kažejo posebnih znakov zlorabe, čeprav v zavetišče
ponavadi pridejo preplašene in zbegane. Ponavadi postanejo tudi prijaznejše in bolj družabne.
Ko sva bili v zavetišču med psi, so bili vsi zelo razigrani in veseli vsakega prijaznega pogleda.
8. 40 % anketiranih misli, da so živali v zavetišču, ker se ljudje nimajo časa ukvarjati z
njimi.
Ta hipoteza popolnoma drži, saj natančno 40 % anketiranih meni, da so živali v zavetišču
zaradi zgoraj navedenega vzroka. Večina ljudi, ki ima hišnega ljubljenčka, na primer psa, se
živali ob njenem prihodu v nov okoliš zelo razveseli. Čez nekaj mesecev pa se ljudje živali
naveličajo in jo začnejo počasi zanemarjati. Ne ukvarjajo se več toliko z njim, ne vozijo ga na
sprehode, ker za to nimajo časa ali pa imajo druge obveznosti.
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6 RAZPRAVA
O mučenju živali kroži po spletu ogromno zgodb. Veliko izmed njih se dogaja prav v
Sloveniji, ki naj bi bila prijazna do vsakega živega bitja posebej. Pa je res?
Tudi v našem okrožju je tega veliko. Pa naj navedeva nekaj primerov iz naše občine: skotene
mladiče so v škatli odvrgli v gozdu. S spreji so barvali kokoši, mačke so metali po zraku,
metali pirotehniko v bližino živali, se vozili s kolesi čez živali, jih polivali z bencinom in še bi
lahko naštevali.
Na žalost se drugod po Sloveniji dogajajo še hujše stvari: pred nekaj leti se je v Tržiču zgodil
zloglasen primer mučenja mačk, in sicer so 3 dvajsetletniki mačke privezali na avtomobil in
jih tako vlekli v smrt. Blizu Trstenika so mačku v zadnjično odprtino vstavili epruveto, v
kateri je bila petarda. V Seničnem so mačko priklopili na električno napeljavo. Dogajalo se je
še ogromno podobnih primerov, ki jih ne moreva vseh navesti, vendar je nanje vseeno
potrebno opozoriti. Te primere naštevava zato, ker bi se tega zagotovo manj dogajalo, če bi za
to skrbeli pristojni organi. Ti premalo nadzorujejo dogajanje. Marsikaj bi lahko preprečili tudi
z višjimi in strožjimi kazni za vse kršitelje zakona o zaščiti živali. Marsikdo dobi za zgoraj
navedene primere zelo milo kazen. Tudi naša vlada ne bi smela dovoliti farm za krzno (v
Sloveniji sta namreč kar 2), saj ne živimo na mrzlem območju, kjer bi bilo krzno potrebno
zaradi mraza. Razlog, da je krzno v modi, tega nikakor ne opravičuje. Mar je res moderno
nositi mrtve živali? Ali svet res vse to sprejema? Glede na najine ugotovitve in glede na
podatke, ki že obstajajo, očitno res.
Takšna dejanja se morajo končati!

Slika 8 in 9: Živali čutijo človeško toplino
Foto: Urša Siter in Špela Medved
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7 ZAKLJUČEK
Ko sva se odločali o temi najine raziskovalne naloge, sva se zavedali, da ta ne sme biti že
večkrat uporabljena. Med najinimi predlogi je bila tudi ta tema mučenje živali. Najprej sva se
pozanimali, če imava dovolj virov. Nato sva iskali podatke po spletu in našli neprijetna
dejstva o mučenju živali.
Naredili sva anketo za devetošolce in ugotovili, da večina najstnikov kupuje kozmetične
izdelke, ki so testirani na živalih. Prav tako naju je presenetilo, da se jih samo četrtina
pozanima o preizkušnji izdelka, če pa je to bilo izvedeno, ga skoraj polovica vzame.
Iz ankete sva tudi razbrali, da priče dejanj, kot so pretepanje, kričanje ali druga dejanja, ne
prijavijo pristojnim organom. Več kot šestina pa si dejanja ne upa prijaviti iz določenih
razlogov, nekateri (teh je skoraj polovica) pa ne vedo, kam bi se v takem primeru obrnili.
Nekaj vprašanj se je nanašalo tudi na cirkuške živali. Zelo veliko jih meni, da cirkuške živali
ne trpijo in da živijo v dobrih razmerah. To sploh ni res, saj sva se lahko prepričali tudi na
lastne oči. Pred leti sva že bili na cirkuški predstavi in nehote ugotovili, kaj se z živalmi
dogaja. Z njimi ravnajo zelo žaljivo in kruto.
Na tem področju bi se lahko še raziskalo kaj o bdenju pristojnih nad zakonom o zaščiti živali,
saj meniva, da se to nadzorovanje dogaja bolj redko.
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9 PRILOGE:
- anketni vprašalnik za sošolce.
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ANKETNI VPRAŠALNIK

Januar, 2010

Sva učenki 9. B in pripravljava raziskovalno nalogo na temo mučenja živali. Meniva, da
je tudi med vami veliko ljubiteljev živali, zato te prosiva, če lahko odgovoriš na nekaj
naslednjih vprašanj. Odgovore bova uporabili izključno pri tej raziskovalni nalogi.
Anketa je anonimna.
ŠPELA MEDVED,
URŠA SITER.

1. Ali misliš, da se mučenje živali pogosto dogaja?
a) Da.
b) Ne.
2. Katero kozmetiko uporabljaš?
a) Max-Factor.
b) Nivea.
c) Maybeline.
d) Oriflame.
e) L´oreal..
f) Garnier.
g) Ne uporabljam kozmetike.
h) Drugo: _______________.
3. Ali se pred uporabo ličil pozanimaš, če je bil izdelek testiran na živalih?
a) Da.
b) Ne.
c) Ne uporabljam kozmetike.
4. Kaj narediš, če je bil izdelek testiran na živali?
a) Vzamem ga.
b) Izberem drug izdelek.
c) Drugo: _______________.
5. Si že bil priča kakšnemu zlorabljanju živali?
a) Da.
b) Ne.
6. Če da, kakšno dejanje je to bilo?
a) Pretepanje.
b) Kričanje na žival.
c) Takšnemu dogodku še nisem bil priča.
d) Drugo: _______________.
7. Ali si že kdaj prijavil tako dejanje?
a) Da.
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b) Ne.
c) Si nisem upal.
8. Ali veš, na koga se moraš v takem primeru obrniti in kam takšno dejanje
prijaviti?
a) Da.
b) Ne.
9. Si že bil na cirkuški predstavi?
a) Da.
b) Ne.
10. S čim po tvojem mnenju pripravijo živali do takšnih dejanj?
a) Na lep in prijazen način (z nagradami, prijazen odnos do cirkuških živali …)
b) Na okruten način (pretepanje, nesramnost do živali …)
c) Ne vem.
d) Še nisem bil na cirkuški predstavi.
e) Drugo: _______________.
11. V kakšnih razmerah po tvojem mnenju živijo te živali?
a) V dobrih razmerah.
b) Ni jim prijetno.
c) V zelo slabih razmerah.
12. Zakaj, misliš, je po živalskih zavetiščih toliko zavrženih živali?
a) Ker se ljudje nimajo časa ukvarjati z njimi.
b) Ker se ljudem ne ljubi skrbeti za živali.
c) Čez čas se ljudje živali naveličajo.
d) Nimajo dovolj denarja za vzdrževanje.
e) Ker jih lastniki enostavno zavržejo ali jih pustijo za cesto.
f) Ker so nekatere živali zelo naporne.
g) Drugo: _______________.
13. Si že obiskal kako zavetišče?
a) Da.
b) Ne.
14. Poznaš koga, ki ima doma žival iz zavetišča?
a) Da.
b) Ne.
15. Če da, kako se ta žival obnaša?
a) Normalno, ne kaže znakov zlorabe.
b) Je zelo zadržana, ustraši se vsakega giba, premika.
c) Je zelo razigrana, navajena ljudi.
d) Ne poznam nikogar.
e) Drugo: _______________.
Hvala za odgovore na najina vprašanja.

39

