
 

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali Pomurja 

 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 

do 40 % popust pri ceni storitve 

V MOŠKANJCIH, SV. TOMAŽU IN NA NEKATERIH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU 

Akcija traja od 01. 04. do 30. 04. 2015 

Priložen kupon odrežite in unovčite na najbližji veterinarski postaji. 

 

Zakaj sterilizirati oz. kastrirati? 
 
Prvi in najpomembnejši razlog je zagotovo ta, ker za vse živali ni dovolj domov. Živali, ki se skotijo kot nezaželene 
pogosto pristanejo na cesti, v zavetiščih (po 30 dneh bivanja v zavetišču se žival po zakonu lahko usmrti) ali 
zanemarjene v slabih domovih.  

Ubijanje mladičev je protizakonito in kaznivo (globa znaša med 800 in 1.200€)! Skrbnik živali je odgovoren tudi za 
potomstvo svoje živali – s 1. 1. 2015 je ob vpisu psa v register potrebno navesti tudi izvor psa. 

Sterilizirane in kastrirane živali so tudi bolj sprejemljive za okolico in obvladljivejše za skrbnike, saj je manj 
pobegov, pretepov in označevanja teritorija, hkrati pa se živali bolj držijo doma. Živali so prav tako varne pred spolno 
prenosljivimi boleznimi, nekaterimi oblikami raka in drugimi boleznimi. Mačke še vedno lovijo miši in psi varujejo svojo 
družino in posest. 
 

Če se vaše živali ne pustijo prijeti, nas pokličite. 

Društvo za zaščito živali Pomurja, Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota. 

Tel.: 070/879-212, 040/736-313, e-naslov: dzzpom@gmail.com, www.dzzpomurja.si 
 

KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH: 

 
1. VETERINARSKA AMBULANTA VERNIK d.o.o., Moškanjci 79, 2272 Gorišnica (02/743-03-00) in podružnica 

Sveti Tomaž 15e, 2258 Sveti Tomaž (02/719-55-88) - 40% popust pri ceni storitve 
2. VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658) - 40% 

popust pri ceni storitve 
3. VETERINARSK AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925) - 40% popust pri ceni 

storitve 
4. VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90) - 20% 

popust pri ceni storitve 
 

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

KUPON: 
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  

 
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite): 
 

Ime in priimek: _________________________________________________ 

Naslov: _______________________________________________________ 

Občina: ___________________________________ 

Tel.št./e-naslov:  ____________________________  

Pes (vpiši število pri posameznem spolu):  Ž: ________ M: ____________  

Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _________ M: __________ 
 

P O M E M B N O !  
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!  
 

Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO 

POSTAJO) 
 

AKCIJA S/K 2015 
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