Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje,
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Priročnik za domačo pripravo hrane psom in mačkam


V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

6 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo

2. V sodelovanju z:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Veterinarstvo Trstenjak-Zajc d.o.o.

3. Besedilo:
 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta
Pomemben del odgovornega lastništva živali pomeni skrb za njihovo zdravje, kamor poleg gibanja
in preventivnih veterinarskih pregledov spada tudi hranjenje. Lastniki psov in mačk se v sodobnosti
soočajo s poplavo informacij o pravilni prehrani psov in mačk, porajajo se vedno novi trendi, ki
pogosto niso znanstveno podprti ali so celo škodljivi. Veliko marketinških izjav o prehrani je tudi
zavajajočih. Zaradi neprimerne prehrane se lahko pojavijo zdravstvene težave (zaradi pomanjkanja
ali presežka določenih hranil, neprimernega hranjenja ali prenosa povzročiteljev bolezni). Trenutno
je zelo popularno hranjenje s surovo hrano, ki je lahko zelo problematično z vidika prenosa
nekaterih bolezni na živali in preko njih tudi na ljudi. O tem lastniki pogosto niso dovolj ozaveščeni.
Lastniki psov in mačk sami izbirajo hrano svojim ljubljencem. Na tržišču je veliko različne ponudbe
in nasprotujočih mnenj, zato opažamo, da so lastniki v dvomih in se vse pogosteje odločajo sami
pripravljati hrano za svoje živali. Pri tem imajo veliko vprašanj, odgovore pa pogosto iščejo tudi v
nestrokovnih virih, običajno na internetu.
S priročnikom, v katerem smo zbrali znanstveno podprte, preverjene informacije glede prehrane
psov in mačk, želimo ozaveščati vse lastnike ter pomagati veterinarjem pri vsakdanjem delu.



Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta

Pri projektu je nastal priročnik za lastnike živali o pravilni pripravi hrane za pse in mačke v obliki eknjige (PDF). S priročnikom želimo doseči zelo širok krog lastnikov psov in mačk in jim predati
informacije o pravilni prehrani. Lastnikom želimo predati zanesljiv vir, ki mu lahko zaupajo in niso
prepuščeni iskanju nepreverjenih informacij. V priročniku smo opisali prebavni trakt psa in mačke,
opisali različne načine hranjenja psov in mačk ter razložili, kaj pomenijo različne navedbe na
embalaži. Nadalje smo povzeli tudi nekaj osnovnih receptov za vse lastnike, ki bi želeli pripravljati
kuhane obroke za svojega psa ali mačko.
Odgovorili smo tudi na najpogostejša vprašanje lastnikov psov in mačk ter predstavili rezultate
anket, ki smo jih pripravili za lastnike psov in mačk. Kot zanimivost – 80% vprašanih meni, da
pravilno hrani svojega ljubljenca.
Zadnje poglavje v publikaciji je predstavitev problematike brezdomih mačk, s katerim želimo
povečati ozaveščenost ljudi do te problematike in predati informacije o pravilnem postopanju pri
najdbi zapuščenih mačk.



Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti

S priročnikom želimo doseči, da bi bili lastniki psov in mačk bolj seznanjeni s pravilnim načinom
prehranjevanja svojih ljubljencev. Posledično bi bilo manj zdravstvenih težav psov in mačk zaradi
neprimerne prehrane in manj prenosov bolezni, ki se s prehrano psov in mačk lahko prenašajo na
ljudi ter manj zastrupitev s hrano.
Eno poglavje priročnika je namenjeno tudi nasvetom prostovoljcem o prehranjevanju prostoživečih
brezdomnih mačk, ki živijo na območju Ljubljane. Hranilnice ustvarijo kolonije nikogaršnjih mačk, ki
so velikokrat neprimerno hranjenje: z nizko kakovostno hrano, pomijami in pretečenimi živili.
Nikogaršnje mačke niso deležne dobrega nadzora, osnovna oskrba je velikokrat otežkočena ali celo
nemogoča, veterinarska oskrba je omejena na najnujnejšo. Zato je še toliko bolj pomembno, da so
mačke, ki so prepuščene same sebi in vremenskimi razmeram, hranjene pravilno in uravnoteženo
za boljšo odpornost, ohranjanja zdravja in vitalnosti. Knjižica pojasni zakaj in kako vzdrževati zdravo
prostoživečo kolonijo.

4. Priloge:
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