
----- Original Message -----  
From: ODPMŽ/SLCMA  
To: jana@mojpes.net  
Sent: Friday, September 19, 2014 10:56 PM 
Subject: odziv na članek 
 
Pošiljam odgovore po sklopih, kakor so bili navedeni v samem članku. Osredotočila sem se le 
na nekaj pomembnih točk. Zahtevam objavo spodnjega pojasnila na enakem mestu, kot je bil 
objavljen članek. 
 
- V posmeh Slovencem ste zagotovo vi, Jana Pahovnik. Sicer ne vem, kaj je razlog, 
dobronamernost in ljubezen do živali zagotovo ne. Z Obalnimi občinami in občani zagotovo 
ni nič narobe. Morda pa je kaj narobe z vami. 
 
- Tisti, ki dobronamerno spremljajo naše delo (naše zavetišče ima vedno odprta vrata za vse, 
trenutno od 7h do 22h, vsak dan) prav dobro vedo, da je za živali pri nas maksimalno dobro 
poskrbljeno. 
 
- Porabo proračunskih sredstev je zelo enostavno nadzirati. Stroški se mesečno izplačujejo 
izključno po zahtevkih s priloženimi računi. Brez visoke strokovne usposobljenosti, zelo 
preprosto: voda, električna energija, komunala, čiščenje greznice, veterinarske storitve 
(trenutno do dogovorjenega zneska, mesečno največ do 2.000 eur) ter tri MINIMALNE plače 
trem oskrbnikom in vodji zavetišča. 
 
- Kje so bile najdene živali iz Obalnega zavetišča je razvidno iz evidenc oz. kartoteke 
posamezne živali, enako koliko živali je poginilo in koliko je bilo evtanaziranih (ja, 
umirajočim živalim skrajšamo muke z evtanazijo. Takrat, ko jim ni več pomoči.) To pa je tudi 
edini razlog za evtanazijo v Obalnem zavetišču.  
 
- Na vsa ta vprašanja znajo odgovoriti tudi v Obalnih občinah. 
 
- Ja, brez pardona Obalne občine financirajo 4 plače, zjutraj in dopoldan sta dva oskrbnika, 
popoldan eden - 7 dni v tednu, brez plačanih dežurstev. Hitro lahko izračunate, da zmanjka za 
pokrivanje kar nekaj delovnih dni. Ne zmanjka pa niti manjših in večjih vzdrževalnih del, 
košenja travnatih površin, obrezovanja žive meje, odlova prostoživečih mačk... 
 
- Poročilo o stanju živali v zavetišču nima prav nobene zveze s stroški, temu je namenjeno 
finančno poročilo. Pomeni le to, katere živali so trenutno v Obalnem zavetišču, saj je 
zavetišče last Obalnih občin. Zagotovo je vaše poročilo zavajajoče, to lahko ugotovi prav 
vsakdo. 
 
- Stroški NE naraščajo s številom prebivalcev in velikostjo prostora, pač pa s številom 
oskrbovanih živali. In kolikor nam znese, dobro oskrbovanih živali. 
 
- Neverjetno veliko število živali, sprejetih in oddanih v Obalnem zavetišču, kar ste ugotovili 
sami, pomeni, da je poraba proračunskih sredstev precej nizka. Na zapuščanje živali, lego 
naše regije, bližino dveh meja, kar je bistveno bolj pomemben podatek, kot si morda mislite, 
ugodnih pogojev za razmnoževanje in odmetavanje lastniških mačk pa res ne more vplivati 
Odpmž. Tako dobri pa spet nismo. 
 
- Na svetu zavetišča smo si bili enotni, da pes, ki ga ponoči nekdo priveže na ograjo ne more 
biti privilegiran napram tistemu, ki ga človek, ki je v stiski, ne more več imeti in ga zato 
pripelje v zavetišče. Zato je strošek vstopa lastniškega psa v zavetišče 50 eur. Glede na našo 
živalovarstveno usmerjenost smo prepričani, da si tak pes zasluži priložnost in da v času, v 
katerem živimo, zelo malo lastnikov lahko poravna astronomske zneske stroškov vstopa v 



zavetišče. Saj vendar vemo, da se psa lahko lastnik znebi tudi drugače, kar preprečujemo. Ne 
vem, čemu je potrebno ustvarjati dvom o tem, ali je res na Obali toliko zapuščenih psov?  
 
- Da ne bo nesporazumov: oskrbe psov, oddanih v zavetišče s strani lastnikov seveda ne 
zaračunavamo nikomur, razen lastniku. 
 
- Brez skrbi, Pahovnikova. S posvojninami nismo obogateli. Trenutno z njimi komajda 
hranimo cca. 50 mačjih mladičev. Aktivni smo na terenu z osveščanjem prebivalstva. 
Skorajda ni večje prireditve na Obali, kjer ne bi bili prisotni s stojnico. Da niti ne naštevamo 
podpore vseh Obalnih medijev, preko katerih prav v tem trenutku poteka ozaveščanje o 
kastraciji in sterilizaciji živali. 
 
- Tekst povzet iz FB junija 2014 je napisala naša prostovoljka. Prav dobro vemo, kaj je 
prostovoljstvo. Ko se izteče moj 8-urni delavnik še vedno delam, pa četudi to ni 
prostovoljstvo, lahko uporabimo pač kakšno drugo terminologijo (npr. delo, ki nikoli ni bilo 
in nikoli ne bo plačano). Ja, poleg 4 zaposlenih deluje v Obalnem zavetišču veliko število 
prostovoljcev. Ljudi dobre volje, ki vlagajo svoj čas, znanje, energijo in finančna sredstva v 
boljši vsakdan živali. Skrajno neumestno je mešanje zaposlenih v zavetišču s prostovoljci. 
 
- No, saj verjamem, da vse navedeno Pahovnikova prav dobro razume in kolikor mi je znano, 
osebno zelo dobro ve, koliko je potrebno, da zavetišče funkcionira v dobrobit živali. Če se 
slučajno motim, pa, kot sem že napisala, vabljena v Obalno zavetišče, dela pri nas ne 
zmanjka. Je pa seveda težje delati, kot sedeti pred računalnikom in pljuvati vse tiste, ki se 
trudimo. A mi gremo samo naprej, kljub polenom pod nogami. Z nami obalni prebivalci in 
naši podporniki iz celotne Slovenije. Ob strani nam stojijo tudi živalovarstveniki iz sosednje 
Italije. 
 
Zaradi vseh, ki kakorkoli pomagajo, smo uspešni in našim živalim ni treba skrbeti za jutrišnji 
dan. Zato smo tukaj mi. 
 
Sporočam vam , da bom v naslednjih dneh o vašem večletnem in po mojem mnenju namerno 
pristranskem in za nas škodljivem pisanju obvestila občine in jih seznanila z vsemi ozadji, ki 
so mi znana in ki so podlaga za vaše nenehno "ukvarjanje" z našim zavetiščem.  
 
Andrea Bogataj Krivec 
 
--  
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----- Original Message -----  
From: ODPMŽ/SLCMA  
To: jana@mojpes.net  
Sent: Sunday, September 21, 2014 9:25 PM 
Subject: POPRAVEK 
 
Ponovno vas pozivam k objavi odgovora oz. popravka, ki sem ga iz naslova 
obalno.dpmz@gmail.com poslala 19.9.2014. 
Nanaša se na tale članek: http://www.mojpes.net/modules/pomoc/article.php?storyid=338 

Naj vas spoomnim na Zakon o medijih, ki pravi, da se mora popravek objaviti brez sprememb 
in dopolnitev. Dopustni so samo pravopisni popravki pod pogojem, da je o njih prizadeti 
obveščen in se z njimi strinja. Popravek mora biti objavljen v roku 48 ur po prejemu 
popravka. Popravek mora biti objavljen v taki obliki in na takem mestu, da ima njegova 
objava enako vrednost kot članek ali prispevek, na katerega se nanaša. V tem primeru na 
izpostavljem mestu mojpes.net in na Facebook strani mojpes.net. V roku 24 ur po prejemu 
popravka ste me bili dolžni naslov obvestiti, kdaj bo objavljen zahtevani popravek, česar niste 
storili. 

Pozivam vas, da popravek nemudoma objavite na vseh mestih, kjer je bil objavljen vaš 
članek. 
 
Andrea Bogataj Krivec 
 
 
--  
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----- Original Message -----  
From: Jana  
To: ODPMŽ/SLCMA  
Sent: Monday, September 22, 2014 6:03 AM 
Subject: Re: POPRAVEK 
 
Pozdravljeni, 
 
ne vidim razloga, da bi objavila karkoli na podlagi vase zahteve ali vasega poziva, saj niste v poziciji, 
da bi od mene lahko kaj zahtevali ali me k cemu pozivali, vsekakor ne na podlagi Zakona o medijih. 
Lahko poskusite s kaksnim drugim zakonom.  
 
Vseeno bom samo vam osebno napisala nekaj pojasnil. Sprejmite to kot moj znak dobre volje, v 
upanju, da bova s tem najino osebno korespondenco zakljucili in se posvetili vsaka svojim 
obveznostim, vi tudi tistim dokumentom, ki mi jih po zakonu morate zagotoviti. 
 
Do danes nisem prejela odgovora na formalno vprasanje, ki sem vam ga kot drzavljanka te drzave 
poslala lansko poletje in ki je imelo zakonsko podlago, zato se na vas neformalno ne zelim obracati in 
imeti z vami opravka. Verjamem, da brez tezav vse, kar imate javnosti za povedati, objavite na uradni 
spletni strani zavetisca, zacensi z uradnimi podatki o delovanju zavetisca in o zivalih v njem, s tem pa 
lahko moje zadnje pisanje v celoti demantirate brez moje pomoci.  
 
Glede omenjanja mojega imena ali mojega spletnega portala v javnosti vam predlagam, da se pred 
morebitno objavo posvetujete s pravnikom. 
 
Moj tekst o porabi obcinskih sredstev za oskrbo zapuscenih zivali v slovenskih zavetiscih je moj peti iz 
te serije v treh letih in v teh prispevkih se lotevam razlicnih problematik slovenskih zavetisc za zivali, 
podobno kot se jih na podlagi svojih lastnih mnenj in informacij nekateri drugi posamezniki, skupine, 
portali, drustva, vodje zavetisc ..., tudi mediji in celo parlamentarni odbori, zato boste zelo tezko komu 
uradno razlozili, da sem se spravila na zavetisce, ki ga vodite ali da se 'nenehno' ukvarjam z 
njim/vami, saj boste potem morala to tudi dokazati. Lahko pa poskusite, seveda. O slovenskih 
zavetiscih je bilo namrec v zadnjih letih v javnosti objavljenih mnogo raznih prispevkov, tabel, izjav, slik 
..., vemo pa tudi vsi, kdo je kaj napisal ali povedal. Za to, kar zelim jaz objaviti o kateremkoli 
slovenskem zavetiscu, mi ni treba vprasati vas za dovoljenje, kot vam ni treba sprasevati mene. Do 
svojega lastnega mnenja imam enako pravico, kot jo imate vi ali kdo drug, tudi vasi podporniki ali 
podporniki drugih zavetisc. Obe imava tudi pravico do izrazanja svojega mnenja, poleg tega pa se 
nekaj drugih pravic in dolznosti, ki nama jih zagotavlja in nalaga najina skupna ustava.  
 
Veseli me, da boste obcine, za katere drustvo, ki mu predsedujete, opravlja javno sluzbo, ki jo vodite, 
obvestila o tem, kaj mislijo o zavetiscu nekateri drugi ljudje v tej drzavi. Upam, da ne boste obvescala 
samo za sodelovanje z zavetiscem pooblascenih obcinskih uradnikov, temvec vse tri zupane in vse 
obcinske svetnike vseh treh obalnih obcin. Lahko pa to kadarkoli storim tudi jaz. 
 
Kot clanica Strokovnega sveta za zascito zivali in vodja enega od slovenskih zavetisc za zivali ste 
zagotovo seznanjeni z dejstvom, da nekaj drugih vodij zavetisc za zivali v svojih zavetiscih tudi zivi in 
nekateri med njimi delajo 24/7/365, tudi dezurstva z nocnimi odlovi psov in mack in tudi s skrbjo za 50 
ali vec mack (med njimi tudi za vecje stevilo sesnih mladicev), zato me z navedbami o obsegu in 
pomembnosti vasega dela ne morete impresionirati. Ce je dela za vas prevec ali je pretezko, lahko 
kadarkoli podate odpoved in odstopite s svojih funkcij. Me je pa impresioniralo vase netransparentno 
porocanje obcinam, izogibanje zakonskim dolznostim in neodzivnost na pozive inspekcijskih sluzb. 
 
Se vedno pricakujem odlocbo st. 2013/1, ki mi jo je Obalno drustvo proti mucenju zivali po 
informacijah Urada informacijske pooblascenke in Upravnega inspektorata izdalo 27. 9. 2013 na 
podlagi mojega zakonitega zahtevka za posredovanje informacij javnega znacaja, vendar mi je nikoli 
niste poslali ali kako drugace vrocili.  
Pocasi se izteka tudi zakonski rok za odziv na moj zahtevek za ponovno uporabo informacij javnega 
znacaja, ki sem vam ga poslala 27. 8. 2014.  
To je pa tudi vse. Od vas zasebno ne zelim in ne pricakujem drugih informacij kot tiste, katerih 
pridobitev mi omogoca zakonodaja. 
 
Lep pozdrav, 
Jana Pahovnik 
 


