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POMLAD – NOVA SEZONA TUDI ZA ZAJEDAVCE 
Kot že samo ime pove je zajedavec vrsta organizma, ki zajeda svojega gostitelja, torej vašo žival. 

Poznamo notranje in zunanje zajedavce, odvisno od tega ali se naselijo na koži ali v notranjosti 

organov. Oboje je potrebno redno odstranjevati, saj so lahko za živali tudi smrtno nevarne.  

KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI ZAJEDAVCI? 
KLOPI So še posebej nevarni, ker lahko prenašajo bolezni, enako kot pri ljudeh. Nevarni so 
predvsem za starejše ali manjše živali, ki so bolj občutljive in manj odporne za bolezni. Če 
je klopov veliko, postanejo živali slabokrvne.  

UKREP: ampule, ovratnice, šamponi, spreji, praški, sprotno odstranjevanje 
 

BOLHE IN UŠI  So zelo nadležne, saj živali neprestano grizejo, zaradi srbenja pa lahko živali 
postanejo razdražene. So tudi zelo trdovratne in jih je težko odstraniti, če posebej če se 
naselijo v oblazinjeno pohištvo. Bolhe v živali prinašajo tudi gliste. 

UKREP: ampule, ovratnice, šamponi, spreji, praški, čiščenje  prostora 
 

GLISTE IN TRAKULJA Naselijo se v črevesju, vidimo jih lahko v iztrebkih ali na ritnici. Živali 
so pogosto zelo suhe, v slabem stanju, njihov trebuh pa je napihnjen. Pogoste so pri 
mladičih, ki zaradi tega tudi poginejo. Okuži se lahko tudi človek, največkrat otroci.  

UKREP: tableta proti notranjem zajedavcem, doziramo 2x v razmiku 14 dni  
 

GARJE Prepoznamo jih po črni oblogi, ki se jim nabere v ušesih in po izgubljanju dlake po 
telesu, koža pa je nagrbančena. Za živali so garje srbeče in zelo boleče. Živali lahko oglušijo 
ali poginejo v velikih mukah. Garje so predvsem pogoste pri mačkah.  

UKREP: posebne ampule, injekcije pri veterinarju 
 

KAKO NAJENOSTAVNEJE ODSTRANIMO ZAJEDAVCE? 

Najpogosteje se uporabljajo ampule in kvalitetne ovratnice, ki so najbolj 

učinkovite in najenostavnejše za uporabo. Ampule nanesemo živalim na vrat, da 

si tekočine ne poližejo, ta pa se razleze po telesu. Poskrbimo tudi za dlako, ki se 

predvsem pri dolgodlakih živali rada zavozla, koža spodaj se vname, kar je za živali zelo boleče. 

Najbolje je, da živali zaščitimo preden dobijo zajedavce ter preprečimo okužbo ali bolezen. Ko 

opazimo zajedavce, jih odstranimo takoj, če so živali oslabljene, jih takoj peljemo k veterinarju.  

Muc Dolfi z garjami in po ozdravitvi ter psička Kimi, z zavozlano dlako in vneto kožo in po striženju, 

ko je postala Omica.  
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KAJ NAREDITI, ČE …  
NAJDEMO ŽIVAL? 

Obrnemo se na zavetišče za živali (v Pomurju Mala hiša) ali najbližjo veterinarsko postajo:  najditelj 

živali mora prijaviti v roku 24 ur.  

POGREŠATE  ŽIVAL?  

- pokličete v najbližje zavetišče in veterinarske postaje, 

- oddate oglase na lokalne radijske postaje, časopise, družabna omrežja (javite tudi na našo 

FB stran, da objavo delimo naprej) 

- naredite letake s fotografijo in opisom živali in jih polepite na območju, kjer je pogrešana, 

- če pogrešate mačko, pomislite kam ste šli nazadnje z avtomobilom in ali je bil kdo pri vas, 

mogoče se je skrila pod pokrov motorja. Veliko mačk se na tako odpelje v neznano okolje. 

VIDIMO MUČENJE ŽIVALI? 

Mučenje in zanemarjanje živali sta kaznivi dejanji in vsak občan je mučenje živali po zakonu dolžan 

prijaviti. Žival v stiski si sama ne more pomagati, njeno življenje/trpljenje je odvisno od nas.  

Pristojnosti ukrepanja ima inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, krajše 

UVHVVR (prej VURS), zato je najbolje, da se obrnete direktno na njih. V naši regiji:  

OU MURSKA SOBOTA, Kocljeva 10, 9000 MURSKA SOBOTA 
Kontakt: (02) 521 43 40, e-naslov: OUMurskaSobota.UVHVVR@gov.si 

 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ ŠE ZMERAJ TRAJA 

20 % popust pri ceni storitve 
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU IN V MOŠKANJCIH 

od 1. 2. do 31. 3. 2021 

Sterilizacija in kastracija sta operativna posega, ki ju opravi veterinar. Namen je preprečiti 

nezaželeno razmnoževanje, ki vodi v nezaželena legla mladičev, kar je tudi dolžnost skrbnikov. 

PREDNOSTI: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno 

vplivata na vedenje živali, predvsem pa preprečujeta nepotrebno trpljenje 

- Ni več problema kam z mladiči - ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV 

- Prepreči ali zmanjša se tveganje za bolezni (rak, spolno prenosljive bolezni) 

- Manj potepanja in pobegov, manj povoženih živali 

- Bolj umirjeni in vodljivi, lažji za vzgojo, manj markiranja in drugih nezaželenih vedenj 

- Mačke še zmeraj lovijo miši 

POMOČ: Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212. Če je strošek 

sterilizacije/kastracije vaših živali kljub akciji previsok, nas pokličite in dogovorili se bomo za rešitev.  

Za sterilizacijo/kastracijo vaše živali pokličite na najbližjo veterinarsko postajo. 

KUPON DOBITE NA VETERINARSKI POSTAJI, KJER GA TUDI IZPOLNITE.  
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