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POVZETEK 

 

Za pisanje o odnosu družbe do živali sem se odločila zato, ker imam sama zelo rada živali. Zdi se 

mi, da se odnos družbe, čeprav počasi, v zadnjih letih spreminja na boljše. V mnogih primerih 

otrok že od rojstva odrašča z živaljo. Že v vrtce se živali na različne načine vključuje v program 

in neredko se zgodi, da imajo otroci v vrtcih živali na obisku oz. jih imajo tudi v skupini. V 

strokovni literaturi lahko najdemo veliko pozitivnih vplivov, ki jih ima žival na otroka.  

 

Spremembe v zadnjih letih so prinesle več vključevanja živali v človekov vsakdan. V medijih se 

več prostora namenja tudi negativnemu odnosu do živali. Menim, da je zelo pomembno, da nanj 

vedno znova opozarjamo, ker ga le-tako lahko odpravimo. Več je civilnih iniciativ, ki 

zagovarjajo pravice živali, vse bolj popularne pa postajajo tudi terapije z živalmi. 

 

V empiričnem delu naloge je predstavljen odnos vrtčevskih otrok do živali (katere ljubljenčke 

imajo, ali se jih bojijo in katere, ali mogoče uteho ob žalosti iščejo pri živalih). Zanimalo me je 

tudi, kako vzgojiteljice in pomočnice pripomorejo k razvijanju pozitivnega odnosa otrok do 

živali. 

 

Ključne besede: družba, živali, otrok, odnos, vrtec, vpliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In my diploma thesis I decided to write about relationship between society and animals, mostly 

because I love animals very much. Although slow, I think that relationship between society and 

animals is changing to better in last few years. In lots of cases a child is growing up with an 

animal since his young ages, animals are included in preschool programs in different ways, and 

not rarely children have animals on visit or even in their own group in kindergarden. Also, in 

specialized literature, we can find lots of cases of positive influence that an animal has on a 

child.  

 

Changes in last few years also brought more including of animals to man everyday life. In media 

is more talking about negative attitude towards animals, which I think is really important, 

because talking and drawing attention to the problem, is the only way to get rid of it. Nowadays, 

there is a lot of civil initiatives, which are defending animals rights, more popular are also animal 

assisted therapies. 

 

The empirical part is focused on relationship of children towards animals, therefore which 

animals do they have for pets, which are they scared of and maybe do they search consolation in 

animals when they are sad? I also wanted to know how preschool teachers help to develop 

positive relationship of children towards animals. 

 

Keywords: society, animals, child, relationship, kindergarten, influence 
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1 UVOD 

 

“Če želimo poiskati notranji mir in prinesti mir svetu, si moramo biti najprej sposobni pogledati 

v oči in v drugem prepoznati sorodno dušo ne glede na to, ali te oči pripadajo Nemcu, 

Nizozemcu, prijatelju, šimpanzu ali volku.” (Gary Kowalsky) 

Ljudem se nekatere živali zdijo ljubke, nekaterih se bojijo. Prepogosto pa si človek vzame 

pravico, da odloča o njihovem življenju in se kljub temu, da je tudi žival čuteče živo bitje,  

pogosto ne zmeni za pravice, ki jih imajo tudi živali. V zadnjih časih se na srečo več o teh 

problemih govori tudi v javnosti in mislim, da je napočil čas korenitih sprememb na področju 

odnosa družbe do živali.     

Ker se zavedam, da imajo tudi živali svoje pravice, ki pa so žal prepogosto kršene, in mi za njih 

ni vseeno, sem se odločila v svojem diplomskem delu spregovoriti o tem. Zanima me, kakšen 

status ima žival v naši družbi danes in katere so živali, ki jih imamo kot hišne ljubljenčke?  

Zanima me, kakšen je odnos vrtčevskih otrok do udomačenih živali (ljubljenčkov), katerih se 

bojijo, ali so jim kot uteha ob žalosti? 

Današnja družba nekatere živali intenzivno izkorišča - ima do njih instrumentalen odnos. To 

izkoriščanje bi lahko delili na dve ravni: ena raven je ubijanje živali v prehrambene namene, 

druga raven pa so dejanja, ki jih človek izvaja nad njimi: še vedno se jih žrtvuje v verske 

namene, izkoriščamo jih za oblačila, izkoriščamo jih za cirkuške predstave, za delo, za različne 

poskuse, spolno zlorabljanje živali, za delo, posredno pa jim jemljemo tudi življenjski prostor, 

zaradi česar bodo nekatere vrste izumrle … Večina ljudi se ne zaveda, v kakšnih pogojih živijo 

te živali in na kakšen način jih ubijajo.  

V diplomskem delu bom raziskovala, kakšen je odnos vrtčevskih otrok do živali. Za katere hišne 

ljubljenčke se najpogosteje odločajo otroci, kakšno je mnenje staršev o zdravljenju s 

terapevtskimi živalmi, in pa kako so živali predstavljene v vrtcu. Pomembno je, da živali 

postajajo vse bolj pomemben del človekovega življenja in veliko predšolskih otrok ima doma 

žival. Živali imam zelo rada, zato sem se odločila globlje raziskati vpliv živali na nas in pa odnos 
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družbe do njih. Tako bom lahko v svojem poklicu bolj strokovna na področjih, ki zajemajo tudi 

delo z živalmi. 



3 

 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ODNOS ČLOVEKA DO ŽIVALI NEKOČ 

 

V današnjem svetu imamo domače živali za nekaj samoumevnega, toda včasih v zgodovini temu 

ni bilo tako.  Ljudje so živali najprej uporabljali le za hrano, živali so se bali, nekatere so častili, 

sčasoma pa so začeli loviti in udomačevati tiste živali, ki so jih lahko uporabili tudi za delo, 

oblačila, varnost in prevoz. 

 

»Živali so imele v preteklosti ključno vlogo za življenje ljudi. Bile so pomemben vir hrane in 

predmet verskega čaščenja, kasneje pa uporabljene še za transport in pomoč pri delu. Človek je z 

njimi že zelo zgodaj vzpostavil prijateljski odnos (Ocepek, 2012: 14).« 

 

Nekateri zgodovinski viri dokazujejo povezanost človeka z živalmi. Že v jamskih poslikavah je 

moč zaslediti jelene in bizone. Iz virov je mogoče sklepati, da so imele živali veliko vlogo pri 

našem preživetju in pri naši zgodovini. Po vsem tem se zdi povsem naravno, da je človek začutil 

potrebo po vključitvi živali v naša življenja, kolikor je le-to mogoče (družba, oblačila in nekatere 

druge stvari). Iz arheoloških najdb, kot so na primer fosili, smo se veliko naučili o udomačitvi 

živali. Udomačitev živali je tesno povezana tudi s človekovo preobrazbo od lovca/nabiralca do 

kmeta. Čeprav so lovci/nabiralci uporabljali udomačene pse že dolgo, preden se je “udomačil” 

človek, so kasneje kmetje večjo korist videli v živinoreji. Ko so se ljudje začeli ukvarjati s 

kmetijstvom in se ustalili na enem mestu, jim je gojenje domačih živali ponudila udobje svežega 

mesa, kakor tudi gnoja za gnojenje pridelkov.  

 

»Najstarejši dokaz prijateljevanja človeka s psom je 12.000 let star paleolitski grob s človeškim 

in pasjim okostjem, ki so ga našli v Izraelu. Okostji sta bili tesno skupaj, človekova roka pa 

položena tako, da je objemala psa. Način pokopa jasno kaže na prijateljsko vez med človekom in 

psom (Ocepek, 2012: 14).« 
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Civilizacije po celem antičnem svetu so udomačevale živali, razlogi pa so bili različni. V 

številnih civilizacijah, kot sta na primer Stari Egipit in Rim, so imele živali tudi religijski pomen. 

Po svetu so nekoč iz različnih razlogov udomačevali različne živali. Pomembno je bilo 

predvsem, katere živali so bile na voljo in pri čem vse so jim lahko koristile. Tako so v 

jugozahodni Aziji udomačevali predvsem pse, ovce, koze in svinje, v centralni Aziji  piščance ter 

uporabljali kamele za prenašanje tovorov, v Arabiji so udomačevali kamele, na Kitajskem vodne 

bivole, svinje in pse, v Ukrajini divje konje, za katere zgodovinarji verjamejo, da so predniki 

današnjega konja, v Egiptu  osle, ker so lahko opravljali težka dela brez velike potrebe po vodi in 

rastlinju, v južni Ameriki pa so udomačevali lame in alpake. 

 

»Živali kot hišne ljubljence je poznala tudi evropska aristokracija v srednjem veku. Elita si je 

zaradi bogastva in položaja lahko prvoščila »nedelavno« žival in prijateljevanje z njo, drugim pa 

je bilo to do konca 17. stoletja prepovedano (Ocepek, 2012: 16).« 

 

 

2.1.1  Kakšen je status hišnih ljubljenčkov? 

 

Strokovnjaki so ugotovili, da se vrsta živali, ki jo udomačimo začne spreminjati. To pomeni, da 

imajo udomačene živali lahko manjše možgane, njihove senzorične sposobnosti pa so manj 

natančne. Do takih sprememb verjetno pride zato, ker udomačene živali nimajo enako razvitega 

čuta za vid in sluh in ne potrebujejo enake stopnje inteligentnosti kot prosto živeče živali, saj jim 

hrane ni potrebno loviti, prav tako pa se jim ni potrebno boriti za preživetje. Te in še nekatere 

druge spremembe pogosto povzročijo, da se udomačene živali močno razlikujejo od njihovih 

prosto živečih prednikov. Iz tega lahko sklepamo, da se živali spremenijo, ker živijo skupaj s 

človekom. 

 

Tudi ljudje sami smo se spremenili, ko smo začeli udomačevati živali. Na primer, mleko je 

spremenilo naš prebavni sistem. Pred udomačitvijo živali, so ljudje prirojeno razvili intoleranco 

laktoze, ker mleka z odraščanjem nismo potrebovali več. Danes to ne drži. Ko so ljudje začeli z 
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živinorejo, so začeli piti vedno več mleka in tako se je tudi naš prebavni sistem prilagodil na 

mleko, saj nimajo več vsi ljudje razvite intolerance na laktozo 

(http://science.howstuffworks.com/zoology/all-aboutanimals/animal-domestication.htm). 

 

Iz tega lahko sklepamo, da obstaja vzajemni vpliv, torej živali na človeka in človeka na žival. 

 

 

2.2 ODNOS ČLOVEKA DO ŽIVALI DANES 

 

Odnosi med živalmi v naravi so različni. Poznamo odnose znotraj istih vrst živali in odnose med 

različnimi vrstami živali: nekatere živali so agresivne do svojih vrstnikov, druge le do nekaterih 

vrst, tretje pa sploh ne. Seveda živali delimo tudi na mesojede in rastlinojede. Tako je le nekaj 

skupin med njimi, ki jih lahko udomačimo. Čeprav so nekatere živali v naravi zaščitniške in 

nezaupljive do drugih živali, pa je človeku z leti to uspelo spremeniti. Sčasoma so nekatere živali 

postale bolj umirjene in poslušne, čemur danes lahko rečemo udomačitev. Predvidevam, da so 

lahko udomačevali predvsem tiste živali, ki so že same v divjini bolj socialne in se družijo. Skozi 

proces udomačevanja so nekatere živali razvile čut za bivanje in interakcijo s človekom. Da 

človek lahko udomači žival je potrebna ljubezen človeka do živali, čeprav jih nekateri ljudje 

udomačujejo predvsem iz interesa, in pa pripravljenost človeka, da živali posveti veliko časa. 

Udomačitev živali ne pomeni le imeti žival doma, ker žival potrebuje nego in skrb, nekatere (npr. 

pes) pa so obenem tudi zelo socialne in zahtevajo tudi veliko časa, predanosti, denarja, največ pa 

seveda ljubezni. 

»Prijateljstvo z živaljo je podobno prijateljstvu s človekom, zato se prav tako razlikuje v 

intenzivnosti in obliki. Razlike v tipih prijateljstva so lahko del vedenjskih karakteristik človeka 

in živali, ki vzpostavita stik. Bolj kot sta si podobna socialna organizacija in komunikacijski 

sisem dveh vrst, večja je sposobnost prepoznavanja signalov drugega in sposobnost 

sporazumevanja. Človek ima zato večjo možnost, da razvije prijateljski odnos z višjimi 

vretenčarji. Psi in mačke imajo s človekom edinstven odnos, ki je zaradi popularnosti tudi najbolj 

raziskan. Tisti, ki živali nimajo, prijateljstvo z živaljo pogosto ocenjujejo kot nadomestek 

http://science.howstuffworks.com/zoology/all-aboutanimals/animal-domestication.htm
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medčloveških odnosov. Do nedavnega je prevladovalo prepričanje, da je bistven prispevek živali 

v tem, da zapolni čustvene in socialne potrebe. Vendar ta pogled drži le v izjemnih primerih, 

medtem ko za večino ne velja. Novejše raziskave so namreč pokazale, da prijateljstvo z živaljo 

izboljša človekove socialne odnose ter tudi njegovo duševno in telesno zdravje (Ocepek, 2012: 

17).« 

Če so nekoč ljudje živali predvsem izkoriščali, pa imamo danes veliko vegeterijanskih oz. 

veganskih iniciativ, ki poskušajo spremeniti pogled ljudi na prehranjevanje z živalmi, ponekod v 

vrtcih in šolah je mogoče dobiti vegeterijansko prehrano, odpirajo se restavracije, kjer ponujajo 

izključno brezmesno hrano, vse bolj razširjene pa postajajo tudi zdravstvene terapije z živalmi, 

kar sprejemam zelo pozitivno. Na žalost je še vedno preveč tistih, ki živali pretepajo in celo 

mučijo do smrti.  

Prav tako sta še vedno močno razširjeni mesna in tekstilna industrija, kjer živali odirajo iz kože 

zaradi krzna, pri čemer le-te močno trpijo. Standardni načini, ki jih uporabljajo za usmrtitev 

živali, namenjenih za krzno, so lomljenje vratov, smrt z elektrošoki, zadušitev s plinom in 

brizganje toksičnih snovi v srce. Nekaterim živalim zlomijo hrbtenico, a le-te vseeno ostanejo 

žive in trepetajo z očmi, nekaterim pa je srce bílo še 10 minut po tem 

(http://dzzz.si/sl/krzno.html). 

Naš odnos do živali pa počasi začenja urejati tudi zakonodaja. Mučenje živali je kaznivo, žival 

lahko človeku ob prijavi na VURS tudi vzamejo. Počasi se prepovedujejo cirkusi, kjer živali 

učijo trikov z elektrošoki in ostalimi nehumanimi pripomočki. Z 11. 3. 2013 je začela veljati 

popolna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih v Evropi, do 2. 11. 2013 pa so v 

različnih državah po Evropi zbrali več kot 1 000 000 podpisov za prepoved izvajanja poskusov 

na živalih. 

http://dzzz.si/sl/krzno.html
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2.2.1 Človeški in živalski strah in boj za preživetje 

Vreg (1997) pravi, da se človeku, kadar doživlja konfliktne ali nevarne situacije (preživetja 

eksplozij, poplav, potresov ali strelov), v komuniciranju zrcalita strah in tesnoba (anksioznost). 

Človek je nenehno izpostavljen stresu, ki ga povzročajo konflikti v družini ali skupini, smrt v 

družini, razveza zakona, izguba zaposlitve in socialni neuspehi. V takih situacijah se človek 

odziva refleksno, iracionalno, čustveno celo paranoično. Neverbalno in verbalno komuniciranje 

je tedaj determinirano z notranjo napetostjo, ki jo povzroči stres. Naši predniki pa so se v boju za 

preživetje na strah odzivali enako, kot se odzivajo živali. To pomeni, da so se na strah odzivali s 

fiziološkim mehanizmom povečanja koncentracije adrenalina v krvi. Tak način odzivanja je bil 

za pračloveka zelo koristen, koristi pa tudi sodobnemu človeku. Zaradi strahu se naše telo na 

stres odziva tako, da se pripravi na boj s sovražnikom. Srce nam utripa hitreje in poganja več 

krvi v možgane in mišice, ker pa se dihanje pospeši, telo dobi več kisika in s tem je pripravljeno 

na boj. 

Zanimalo me je, če se živali na stresne dogodke odzivajo enako kot človek. V Vregovi knjigi 

(1997: 37) najdemo naslednji citat: 

»Ali živali preživljajo podobna psihosomatska stanja? Ali je naš pes prav tako izpostavljen 

stresom, konfliktom med pogumom in strahom? Ali pes prav tako »pobesni«, ne sliši več našega 

klica, ne vidi nič drugega kot svojega nasprotnika in se požene v napad? Očitno sledi praklicu 

narave, ko se je moral spopadati na življenje in smrt, ali pa si priboriti plen za preživetje.«  

Ker imam psičko, sem priča dogodkom, ko psička s spremembo obnašanja pokaže, da je pod 

stresom. Takrat se ji zoožijo dihalne poti in začne loviti sapo. Navedena lastnost je značilna 

predvsem za majhne pasme s kratkim vratom. Drug primer je, ko psička pokaže strah. Vedno ko 

sliši besedo »kopati«, da rep med noge, spusti ušesa in se skoraj plazi po tleh, saj ni ravno 

ljubiteljica vode. Včasih ko smo na sprehodu in psička voha po tleh, najde nekaj njej zanimivega 

in takrat jo lahko kličeš na ukaz, a se ne odziva. Predvidevam, da je takrat nagon močnejši. V 

človekovem odnosu do živali se mi zdi pomembno, da človek razume žival in pa njeno odzivanje 

na stresne situacije oz. njene reakcije na določene dogodke. Pomembno je, da razumemo, da se 

tudi živali odzivajo na določene situacije in da pes ne beži, ker nas ne bi imel rad, ampak iz 
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razloga, ker je bodisi slišal oz. videl nekaj, kar ga je pritegnilo in tako le sledi svojemu nagonu. 

Če hočemo živali razumeti in dobro ravnati z njimi, jih moramo poznati in razumeti njihovo 

ravnanje. 

»Živali se podobno kot človek fiziološko odzivajo na stres (ob nevarnosti, ogroženosti, 

streljanju). Organizem takoj sproži »alarm«, tj. poziv na pripravljenost. Možgansko središče za 

uravnavanje, hipotalamus, sproži zapleteno zaporedje živčnih in biokemičnih impulzov, ki 

spravijo telo v »tek«. Kemičnega sla pošlje v hipofizo tik pod seboj, ta pa sprosti v krvi 

adrenokortikotropni hormon; hormon spodbudi skorjo nadledvic, ki spuste v kri kortikoide in 

druge biokemične snovi. Poveča se število srčnih utripov, srce poganja več krvi v možgane in 

mišice, mišice se napno in pripravijo žival na boj ali beg. Fiziološki procesi so natanko taki kot 

pri človeku. V čem je razlika med človekom in živaljo? Človek lahko oceni, ali je položaj res 

tako grozeč ali ni. Lahko pretehta druge možnosti, da bi ga obvladal. Lahko se odzove z begom 

ali bojem. Lahko pa premisli in morda spozna, da položaj ni nevaren. Pri človeku imamo »igro« 

med spoznavo in čustvenim odzivom. Pri živalih pa delujejo naravni zakoni: žival sledi nagonu 

in nima časa in sposobnosti, da bi pretehtala in premislila položaj. To ne pomeni, da se 

visokorazvite živali, zlasti primati, v različnih socialnih situacijah ne odzivajo tudi razumno, na 

temelju spoznanj, naučenih vzorcev vedenja in novih miselnih odločitev (Vreg, 1997: 37-38).« 

Sklepamo, da se tako žival kot človek na stresno situacijo odzivata fiziološko. Živalski odziv je 

zelo podoben odzivu človeka. Razlika med človekom in živaljo v stresni situaciji pa je v tem, da 

po fiziološkem odzivu, človek še vedno lahko oceni ali je situacija tako grozeča, da se mora 

podati v boj oz. beg, lahko pa spozna tudi, da situacija ni tako nevarna, živali pa sledijo 

predvsem nagonu in ne premišljujejo o situaciji, v kateri so se znašli. Pomembno je, da te razlike 

poznamo, da bi znali ravnati. 
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2.2.2 Pristnost odnosov med človekom in živaljo 

Ljudje vzpostavljamo različne vrste odnosov z vsakim človekom v našem življenju. Običajno so 

nam družinski člani bližje kot ostali ljudje. Včasih pa se veliko ljudi lažje zaupa popolnemu 

neznancu, zdravniku, učitelju, itd. 

»V primarni skupini (družina, zdravnik-bolnik, profesor-študent) vzpostavljamo diadičen odnos. 

Oče in sin, mati in hči, zdravnik-bolnik, profesor in študent so diadično povezani, se pravi, ne 

obstajajo drug brez drugega. Komunikologi ugotavljamo, da gre v primeru diadičnega odnosa 

med zdravnikom in bolnikom za še bolj pristne in interakcijske vezi, kot so običajne v družini 

kot primarni skupini. Član družine se zateče k zdravniku, ko je ogroženo njegovo zdravje ali celo 

življenje. Če zdravniku uspe vzpostaviti z bolnikom odnos popolnega zaupanja, mu ta izpove - 

podobno kot vernik duhovniku pri spovedi – vse svoje zdravstvene, telesne, duševne in socialne 

težave. Bolnik ve, da je zdravnik zavezan k molku in mu zato v polnem zaupanju pove tudi 

intimnosti, ki jih sicer ne razlaga partnerju, še manj pa otrokom (Vreg, 1997: 75).« 

To je odnos, ko zaupamo avtoriteti, ki je zavezana k temu, da nam pomaga. Če pa je zdravnik na 

primer naš oče, pa se bomo do njega obnašali kot do očeta in ne kot do zdravnika. 

Za razložitev odnosa med človekom in živaljo sem si izbrala primer iz Vregove knjige, kjer je 

opisan odnos med človekom in psom. Za ta primer sem se odločila, ker danes psa nekatere 

družine štejejo že za svojega člana, pasje življenje pa se v vsakdanu vse bolj prepleta s 

človekovim. Opažam, da je povezanost in emocionalna vez med človekom in psom res močna, in 

povsem verjamem, da je pes lahko človekov najboljši prijatelj.  

»Pri interakciji s psom gre za obliko diadičnega odnosa, v katerem je lastnik psa kognitivno in 

afektivno povezan s psom, pes pa s svojim lastnikom – vodjem krdela. Pes je socializiran v 

družino, ki zanj genetsko nadomesti krdelo. In kakor so v krdelu vzpostavljene norme in 

standardi, hierarhični odnosi in oblike vedenja, tako se to v družini v spremenjeni obliki izraža 

pri psu. Če primerjamo različne oblike diadičnih odnosov, vidimo, da gre pri diadičnem odnosu 

med zdravnikom in bolnikom za izjemno pristne interakcijske vezi. Kognitivna in emocionalna 

vez med dvema ljubečima se osebnostima je lahko zelo prvinska. V družini so odnosi manj 
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pristni, interesno usmerjeni in pogosto konfliktni. Pri interakcijskem razmerju človek – pes gre 

lahko za močno kognitivno in afektivno navezanost, vendar pri psu prevladuje emocionalna vez. 

Dolga leta se spleta med njima tesno prijateljstvo, empatično spoznavata drug drugega, 

vzpostavljata medsebojno zaupanje, izkazujeta skrb drug za drugega. Človek vidi v psu zvestega 

prijatelja, morda celo zvestejšega kot v drugih članih družine. Kadar v družini nastane konflikt, 

ki se stopnjuje v prepir ali celo v verbalne grožnje, lastnik psa v stresu zapusti hišo; je pes edino 

živo bitje, ki priteče za njim, se mu dobrika in ga skuša umiriti. V taki situaciji se človek lažje 

spopada s stresom, saj ga nekdo ob njem opozarja, da morata skupno preživeti še precej let in da 

morata voditi skupen boj za preživetje (Vreg, 1997: 75-76).« 

Čeprav ima veliko ljudi psa za najboljšega prijatelja, pa vseeno obstajajo stvari, ki nam jih pes ne 

more dati. Moja psička je moja zelo dobra prijateljica, ker je ob meni ne glede na to, ali sem 

dobre ali slabe volje, ni izdajalska, ni nehvaležna in ni izkoriščevalska. Po drugi strani pa ti pes 

ne more nuditi pogovora, ko si v stiski, prav tako pa ti ne more pomagati materialno, ne more ti 

svetovati, ne more te zares kritizirati, torej pes nam nudi omejeno paleto odnosov. Včasih pa pes 

lahko ljudem pomaga bolje kot ljudje. Tak način pomoči je opisan v poglavju o terapijah z 

živalmi. 

 

2.2.3 Človekovo prvenstvo in izkoriščanje živali 

Patterson (2011) primerja trpljenje živali in človekovo izživljanje nad njimi s holokavstom v 

Auschwitzu. Pravi, da je že Sigmund Freud leta 1917 pojasnil zgodovinsko ozadje človekovega 

prvenstva v naslednjem zapisu: »Človek si je med razvojem v duhovno omikano bitje pridobil 

premoč nad živalskimi sobitji. Vendar mu prvenstvo ni zadoščalo, od živali se je hotel ločiti tudi 

nravstveno. Zato jim je odrekel sposobnost razmišljanja in svojo dušo označil za nesmrtno, 

zatrjujoč, da je božji sin ter s tem zanikal svojo povezanost z živalstvom (2011: 21).«  

Freud je človekovo samozvano gospostvo nad vsemi prebivalci na Zemlji poimenoval 

»človekovo samopoveličevanje« (Patterson, 2011: 21). 
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»Podobno je več stoletij pred Freudom razmišljal francoski pisatelj Michel Montaigne (1533-92), 

ko je pisal o »pretiranih pravicah, ki si jih [človek] lasti nad drugimi bitji«. Montaigne je bil 

prepričan, da je človek »zbolel za izvorno naravno boleznijo«, za domišljavostjo (Patterson, 

2011: 21). 

Patterson je v svoji knjigi (2011) navedel primere izkorščanja živali. Na primer, že pred 11 000 

leti se je na starodavnem Bližnjem vzhodu začelo izkoriščanje koz, ovac, prašičev, goveje živine 

in drugih živali zaradi mesa, mleka, kože in delovne sile – olepševalno imenovano 

»udomačevanje«. Takrat so mnoge skupnosti začele spreminjati prehrano, ki je do takrat bila 

sestavljena iz nabranih plodov in ulova, v prehranjevanje z doma gojenimi rastlinami in živalmi. 

Več sto tisoč let so se naši predniki prehranjevali s hrano, ki so jo sami nabrali v divjini, torej 

divjad, ribe, nabrani plodovi, zelenjava, oreški, školjke, ličinkame in druga divja hrana. Prehod 

na pastirstvo in kmetovanje se je dogajal postopoma. Tisti, ki so lovili divje koze in ovce, so si 

določeno čredo pridobili, katera je postala »njihova«, oni pa so ji sledili in jo izkoriščali. Ker je 

bilo seveda lažje uloviti in udomačiti mladiče, so prvi pastirji najprej ubili odrasle živali, ker so 

le-te ščitile mladiče. Mladiče so tako ločili od njihovega naravnega okolja in skupnosti, kjer so 

bili in se kasneje razmnoževali. Postopno so se zaradi izkoriščanja živali zaradi mleka, delovne 

sile ter zaradi mesa in kože, pastirji naučili tudi nadzirati gibanje, prehrano in rast živali. S 

skopljanjem, povezovanjem konjevih prednjih nog, z vžiganjem znamenj, obrezovanjem ušes in 

s pomagali, kakršna so usnjen predpasnik, bič, drezalo, pa tudi veriga in komat pa so se naučili 

nadzirati tudi razmnoževanje. 

Pastirji najpogosteje skopljajo živali, kot so govedo, konji, kamele in prašiči. To storijo tako, da 

jim z nožem odprejo mošnjo in izrežejo moda. Afriški pastirji to storijo z nožem ali rezilom 

sulice, medtem ko na Novi Gvineji skopljajo prašiče z bambusovim nožem. Nekateri pastirji 

moda, ne da bi jih živali odstranimi, zmečkajo ali poškodujejo. Pogosto mošnjo z vrvjo tesno 

prevežejo nad modi, dokler se ta ne posušijo ali zakrnijo. Laponci to storijo tako, da zvežejo 

severnega jelena, mu povežejo moda s cunjo in jih potem z zobmi grizejo in žvečijo toliko časa, 

dokler niso strta. Tanzanijski Sondži kozle skopljajo, ko so stari približno šest mesecev. To 

storijo tako, da s tetivo za lok prevežejo kozlovo mošnjo nad modi in jih nato zdrobijo s 

kamnom, ki je privezan na palico. Masaji to storijo tako, da zmečkajo ovnova moda s ploščatima 
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kamnoma. Pastirji le redko uravnavajo razplod s skopljanjem samic, a vendar saharski Berberi 

včasih jezdni kameli v maternico vstavijo kamenček, ker so prepričani, da tako kamela potem 

hodi mehkeje (Patterson, 2011: 25-26). 

»Da lahko pastirji molzejo samice, so se domislili številnih zvijač, kako mladičem preprečiti 

sesanje mleka. Da samici priteče mleko, ji morajo Nueri, Tuaregi in Basuti pripeljati mladiča, ko 

pa mleko začne teči, mladiča odstavijo in samico pomolze pripadnik plemena. Če tele pogine ali 

se pastir odloči, da ga bo zaklal, ker potrebuje meso, to oteži molžo teletove matere. Zato 

nekateri pastirji teletu oderejo kožo, jo nagačijo s salamo ali travo in nagačeno tele postavijo k 

samici. Da bi tele imelo tudi vonj, ki ga mati pozna, Nueri lutko namažejo z njegovim sečem. 

Ruali včasih ubijejo kamelje tele takoj po porodu, da ga lahko pojedo, z njegovo krvjo pa 

namažejo drugo kamelje tele, ki ga privedejo k oteleni kameli. Pastirji na severu Anglije navadno 

navlečejo kožo poginulega teleta na gugalni stol, potem pa ga prislonijo k samičinemu vimenu. 

Pastirji v vzhodni Afriki vzbudijo samičin refleks izločanja mleka tako, da ji z roko masirajo 

spolovilo ali pa ji vagino napolnijo z zrakom. Pitje materinega mleka mladiču preprečijo tudi 

tako, da sesanje otežijo ali ga naredijo bolečega. Nueri privežejo na teletov gobec venec trnja, ki 

mu preprečuje sesanje pri materi, ker ga ne pusti k sebi. Nekateri pastirji teletu na glavo 

privežejo koničaste palice, ki mu preprečujejo, da bi se približal materi. Kameljemu teletu Ruali 

pod nozdrvi vstavijo oster klinček, ki bode materino vime, ali pa na kamelje vime privežejo 

mošnjo ali ga povežejo z mrežo iz kozje grive tako, da mladič ne more sesati. Laponci pa 

samičina vimena premažejo z iztrebki in tako odvračajo mladiče od sesanja (Patterson, 2011: 25-

27.« 

Saharski Berberi ali Tuaregi v zadnji del ust kameljega teleta vstavijo palico, ki jo privežejo na 

teletove roge, da ne more sesati vimena, ali pa s palico prebodejo kar teletova lica. Drugačen 

postopek uporabljajo Tuaregi pri svojem govedu: teletov nosni pretin prebodejo z viličasto 

palico, saj je tako sesanje za telo boleče. Kameljemu teletu sesanje pri materi preprečijo tudi 

tako, da mu prebodejo zgornjo ustnico in skozi luknjo porinejo korenino, ki jo zavozlajo na obeh 

straneh. Tako je sesanje neprijetno za mater, za tele pa izredno težko in boleče (Patterson, 2011: 

27). 
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Človek je v zgodovini najprej začel z rejo oz. udomačevanjem živali, kasneje pa je začel še z 

izkoriščanjem domačih živali, ki jih je imel. Danes se živali izkoriščajo v različne namene. 

Medtem ko jih v razvitem svetu izkoriščajo predvsem za hrano in oblačila, pa jih v nerazvitem 

svetu, poleg hrane in oblek, izkoriščajo tudi za različne obrede. 

 

2.2.4 Vpliv zasužnjevanja oz. udomačevanja živali na odnose med ljudmi 

»V lovsko-nabiralniški skupini se je človek neredko vedel kot sorodnik živali, zato jih je 

uporabljal na totemih in so nastopale v pripovedih o nastanku sveta, v katerih so imele glavno 

vlogo polživalskih polčloveških bitij kot stvarnikov ali praočetov človeške rase. Lovne živali so 

živele prosto, brez človekovega nadzora, dokler jih ta ni izsledil in ubil. Brž ko so bile živali 

»udomačene«, pa so pastirji in kmetje postali do živali neprizadeti, razumski, zatajevali so čustva 

do njih in iskali vsakovrstna opravičila, da se niso čustveno navezali nanje. Predvsem je človek 

prevzel stališče, da je med njim in živalmi ločnica in da jih presega v nravstvenem pogledu, torej 

je privzel odnos, ki ga Freud opisuje na začetku tega poglavja. Človekov odnos do drugih bitij je 

postal tak, kakršen je zdaj – nadvladovanje, nadzorovanje in uporabljanje za lastne potrebe – pri 

čemer zdaj človek odloča,  ali bodo »njegove« živali živele ali umrle (Patterson, 2011: 28).« 

Kot je zapisal Patterson (2011) je človek s tem, ko je vzel k sebi živali in jih hranil, z njimi 

navezal prijateljski odnos, ko pa jih je hotel ubiti, je moral zatreti nekaj občutljivosti. 

Patterson (2011) pravi, da je zasužnjevanje oz. udomačevanje živali najprej vplivalo na človekov 

odnos do ujetih živali, potem pa tudi na odnos med ljudmi. Tim Ingold trdi, da so »živali 

podložne človeku podobno, kot so družinski člani pokorni glavi družine, torej ubogajo svojega 

človeškega gospodarja«. Patterson (2011) navaja, da je človek takrat, ko je začel uravnavati 

razmnoževanje živali, vedno pogosteje uporabljal postopke, ki so vodili v surovost, povzročali 

občutek krivde in posledično čustveno otopelost. Zadrževanje živali v ujetništvu bi lahko služilo 

kot zgled za zasužnjevanje ljudi, posebej za obsežno izkoriščanje žensk za razplod in delo. 

Elisabeth Fisher je prepričana, da je bilo prav nasilje nad živalmi moškim za zgled, kako 

uveljaviti spolno premoč nad ženskami. Tak zgled je porodil visoko stopnjo zatiralskega 

nadzora, ki je značilen za patriarhalno skupnost. Moški naj bi svojo vlogo pri spočenjanju 
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življenja spoznali prav pri udomačenih živalih in prav s siljenjem živali k parjenju se jim je 

porodila zamisel o posiljevanju žensk. Da so se moški nasilnosti naučili pri zasužnjevanju živali, 

je prepričana tudi Mary O’Brien. 

»Večina raziskav o suženjstvu prezre dejstvo, da je zasužnjevanje živali spodbudilo 

zasužnjevanje ljudi in postal zgled, kako to storiti, čeprav so znane tudi mnoge izjeme. Elisabeth 

Fisher je prepričana, da je bilo udomačevanje živali zgled za spolno podrejanje žensk, ki je 

znano v vseh kulturah sveta. »Uvedbi lastništva živali je sledilo udomačevanje žensk,« pravi, »in 

takrat je začel človek nadzirati njeno razplodno sposobnost z vsiljevanjem vzdržnosti in spolnim 

zatiranjem.« Fisherjeva trdi, da je neposredno podrejanje zasužnjenih živali okrepilo človekovo 

surovost in ustvarilo podlago za suženjstvo ljudi. Nasilje nad živalmi je povzročilo nasilje med 

ljudmi (Patterson, 2011. 29).« 

 

2.2.5 Žaljenje ljudi z živalskimi nazivi  

Patterson (2011) pravi, da je Freud v isi razpravi, v kateri je pisal o človekovi želji, da bi se jasno 

ločil od živali, šel še dlje in poudaril, da se je človekovo prevzetnost nad živalmi pojavila šele v 

kasnejši, odrasli dobi človeštva, saj na primer otrokom, ko jim prebiramo pravljice, sploh ni 

čudno, da imajo živali človeške lastnosti (živali govorijo, se oblačijo, razmišljajo…). Freud je v 

razpravi zapisal, da otrok uporablja živalske nazive za žaljenje šele takrat, ko odraste. 

»Udomačevanje živali ni bilo le zgled in navdih za zasužnjevanje ljudi in samovoljno vladanje, 

temveč je ustvarilo podlago za zahodnjaško miselnost o nadrejenosti oz. podrejenosti ter za 

evropske in ameriške rasne teorije, ki so pozivale k zasvojevanju in izkoriščanju »manjvrednih 

ras« ter jih obenem žalili z živalskimi nazivi, da se je opravičilo in podžigalo njihovo 

podjarmljanje (Patterson, 2011: 43).« 

»Evropa je afriška, azijska in ameriška ljudstva označevala za »divje živali«, »suroveže« in 

»divjake«, kar je ob srečanjih z njimi še povečevalo morilsko krvoločnost Evropejcev. Žaljenje 

ljudi z živalskimi nazivi je bilo vedno zlovešče znamenje, saj je napovedovalo njihovo 

poniževanje, izkoriščanje in ubijanje. Značilno je, recimo, da so otomanski Turki v letih, preden 
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so načrtno pomorili Armence, te naslavljali z rajo (živina). »Zlovešče je predvsem uporabljanje 

živalskih nazivov za ljudi,« pravi Neil Kressel, »saj so nacisti Jude označevali za podgane, 

Hutujci pa so o Tucijih govorili kot o žuželkah. Takšno namigovanje na manjvrednost 

sovražnika lahko napoveduje množično prelivanje krvi v bližnji prihodnosti (Patterson, 2011: 43-

44).« 

Ko človek žali drugega človeka z živalskimi nazivi, s tem poveličuje samega sebe. Verjetno prav 

zaradi človekovega samopoveličevanja, veliko ljudi za zmerljivke uporablja živalske nazive. 

 

2.2.6 Vivisekcija 

»Vivisekcija – za to besedo se skrivajo nepredstavljivo okrutna dejanja, bolj ali manj skrita za 

zidovi laboratorijev (Univerzalno življenje, 1999: 9).« 

V knjigi Univerzalno življenje je zapisano, da gre pri vivisekciji za skrajno mučne poskuse na 

živalih, ki naj bi bili namenjeni raziskavam, izvajali pa naj bi se izključno v dobrobit človeštva. 

Ker sama ne verjamem v vse, kar nam ponuja večina medijev, saj je menim, da je to le 

zaslepljevanje človeštva, in ker živali nimajo možnosti, da bi spregovorile, si vedno rada 

preberem še pogled na problem še iz druge strani (v tem primeru je konkreten problem 

vivisekcija) in njihov glas postanem jaz. Na spletu najdemo podatek, da letno v laboratorijih po 

svetu »porabi« okoli 500 milijonov (!) živali letno. Resničnega števila, nam zaradi prikrivanja 

podatkov, seveda ne bo izdal nihče, oceniti pa je tudi težko, saj se poskusi dogajajo znotraj 

zaprtih laboratorijev (Podatek o številu živalih, uporabljenih za vivisekcijo, povzet z: 

http://www.stopvivisection.eu/sl/content/kaj-so-poskusi-na-%C5%BEivalih-vpra%C5%A1anja-

odgovori).  

»Ne moremo si predstavljati strašnih muk in trpljenja živali, ki jih zlorabljajo za poskuse. V 

članku »Niti kričati ne morejo več« (Augsburger allgemeine Zeitung, 6. 6. 1983) smo našli 

odlomek o neštetih strahotah, ki so jim izpostavljene živali: »Nemočne živali »znanstveno« 

zastrupijo, zmečkajo, ožgejo, poparijo, podhladijo, strokovno v njih izzovejo bolezni, okužijo jih 

z zločestimi tumorji, jih obsevajo, odstranijo jim možgane, mesece dolgo so nepremično vpete v 

http://www.stopvivisection.eu/sl/content/kaj-so-poskusi-na-%C5%BEivalih-vpra%C5%A1anja-odgovori
http://www.stopvivisection.eu/sl/content/kaj-so-poskusi-na-%C5%BEivalih-vpra%C5%A1anja-odgovori
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aparaturah ali pa jih obdelujejo z elektrošoki. Nenehno pod prisilo vdihujejo cigaretni dim, 

požirajo alkohol, kemikalije in zdravila. Pustijo jih, da trpijo žejo in lakoto, na drsnikih z vso 

hitrostjo trčijo ob betonsko steno. V oči jim kapljajo kemične substance, prerežejo jim 

hrbtenjačo, operirajo jih pri polni zavesti, povezujejo jim gobčke, da ne morejo več kričati 

(Univerzalno življenje, 1999: 9).« 

Sedaj se stanje zahvaljujoč zakonodaji in zbiranju podpisov počasi spreminja. Evropski 

državljani lahko od 1. aprila 2012 z 1 milijonom podpisov sodelujejo v zakonodajnem postopku 

odločanja Evropske unije. S tem novim instrumentom je Evropska komisija dolžna preučiti 

zahteve državljanov v roku treh mesecev od vložitve podpisov podpore. Evropska komisija je 

zato državljanskemu odboru dolžna omogočiti predstavitev na javni obravnavi in kasneje objaviti 

komunikacijo ter podati ukrepe, ki jih namerava sprejeti kot odziv na državljansko pobudo. 

Zahvaljujoč temu zakonu, je bilo za prepoved vivisekcije, 2. novembra 2013, zbrano 1.326.807 

podpisov (http://www.stopvivisection.eu/sl). 

Pet področij naše družbe, kjer se uporablja vivisekcija: 

- smrt za lepoto – poskusi na živalih v kozmetični industriji; 

»Ali se zavedamo, da je veliko mazil, krem in kozmetičnih pripomočkov, ki jih vsak dan 

uporabljamo, plačanih s strahotnim mučenjem živali? Skoraj vsak lepotilni proizvod za hišo in 

človekovo telo, kot tudi veliko pralnih sredstev, so poizkušali na »zverinski« način. Na tisoče 

tragedij živali je skritih v lepotilnih lončkih. Če bi si morali ogledati trpljenje, na osnovi katerega 

so lepotilna stredstva nastajala in bila preizkušena, bi se verjetno večina med nami zgroženo 

umaknila, in jih ne bi kupila (Univerzalno življenje, 1999: 10).« 

 

- od ubijanja živali do ubijanja človeka – poskusi na živalih v oboroževalni industriji; 

»Drugo področje, kjer živali odvratno mučijo in pobijajo, je oboroževalna industrija. Tu na 

filogenetsko višje razvitih živalih temeljito preizkušajo atomsko, kemično in biološko orožje. Z 

radioaktivnimi žarki obsevajo opice – pod nadzorom videokamere – dokler živali ne bruhajo, 

trzajo, se ne začnejo daviti in se jim ne začnejo tvoriti razjede. Po dolgih tednih mučenja končno 

poginejo v svojih kletkah. Na t.i. malih prašičkih preizkušajo eksplozivnost granat, vendar svinj 

ne smejo zdraviti, da lahko opazujejo posledice – zato te tulijo dneve in noči. Živali poparijo 
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zaradi proučevanja opeklin. Opice od nog do glave ovijejo z mavčno oblogo (NASA) in jih s 

sondami in elektrodami v možganih pošiljajo v vesolje. Poročajo tudi, da v nemški obrambni 

vojski živali zastrupljajo s kemičnimi bojnimi strupi, jih izpostavljajo radioaktivnemu sevanju ali 

pa vanje streljajo in tako preizkusajo delovanje novega streliva. Izpostavljajo jih grmenju topov, 

da lahko ugotavljajo, po kolikšnem času jim kanonada razcefra živce in sluhovode … 

(Univerzalno življenje, 1999: 10-11).« 

 

- sadistična zabava – poskusi na živalih v biologiji; 

Poročilo očividca Michaela Briera, ki je prek 20 let služboval kot inženir fizike in elektrotehnike 

na oddelku za biologijo v osrednjem raziskovalnem centru Saclay: »Raziskave so temeljile 

predvsem na hranjenju živali z različnimi radioaktivnimi substancami. Vbrizgavali so jim jih z 

injekcijskimi brizgami, da so lahko ugotavljali v kakšnih deležih se substanca spet pokaže v 

različnih organih ali izločkih … Včasih so bile živali pod narkozo. Toda samo takrat, kadar bi 

njihovo cepetanje motilo eksperiment, v nobenem primeru pa iz moralnih razlogov ali zato, da bi 

jim bilo prihranjeno trpljenje. V nekaterih primerih so živali po poskusu umrle, njihova trupla pa 

so preprosto zmetali v smetnjak. V drugih primerih so jih žive razrezali, da so jim vzeli določene 

organe za kasnejšo analizo.  

Pogosto sem lahko videl naslednje: kako so odpirali trebuhe živim kuncem ali podganam s 

škarjami oz. skalpelom (zanimivi organi: drobovje, jetra, ledvice, itd.) in se niti najmanj niso 

ozirali na trpljenje živali, na krik v smrtni stiski, ko so jih žive razrezali, kako so uničevali oči 

živim živalim z iglo ali s stekleno cevko za odvzemanje krvi ali očesnih tekočin, kako so žagali 

žive živali z žago ali rezkarjem – podobno kot mesar reže šunko, kako so mleli žive piščance v 

stroju za mletje mesa in še mnogo drugega. Potrdim lahko, da biologi teh nalog na splošno niso 

opravljali z odporom, temveč nasprotno, bilo jim je v čast sodelovati, podpirati in opravljati 

poskuse brez najmanjšega sočutja. Njihovemu skupnemu institucionalnemu duhu primerno je 

bila vsaka rahločutnost znak duhovne nemoči ali poklicne nestrokovnosti … Spominjam se 

nekega gospoda, mednarodno priznanega profesorja. Zanj je bilo mučenje poskusnih živali ne le 

opazovanje, ampak rafinirano mučenje, vir sadistične zabave … Na splošno se mi zdi, da so bile 

biologinje še bolj brezčutne in so v svoji hladni okrutnosti prekašale celo svoje najboljše moške 

kolege. Ko sem zrl v njihove male ženske roke in njihovo ledeno, ravnodušno smehljajoče se 
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obličje ob strašni žalosti, ki so jo povzročale, sem si dejal, da se za nič na svetu ne bi poročil, s 

katero izmed njih (Univerzalno življenje, 1999: 12-13).« 

 

- (ne) zdravila – poskusi na živalih v farmacevtski industriji; 

»Veliko poskusov na živalih podpira farmacevtska industrija. Tako za preizkušanje in izdelavo 

enega samega zdravila umre blizu 100.000 živali, ki morajo prej prestati grozovite muke. Letno 

se svetovni trg poveča za 2000 novih kemičnih proizvodov. Po oceni Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) je naprodaj približno 150.000 zdravil – izmed teh jih je le 100 

nepogrešljivih. Število živali, ki so potrebne za to, da izdelajo vsa ta zdravila je nepredstavljivo. 

Toda ali ima vsa ta poplava zdravil resnično pozitiven vpliv na zdravje? Ob nenehnem 

naraščanju številnih t.i. civilizacijskih bolezni je to zelo vprašljivo. Prišlo je celo do tega, da 

prihaja do vedno več obolenj prav zaradi zdravljenja z zdravili. Zaradi dovoljenih zdravil umre 

letno celo 30.000 oseb! Po zapisu s kongresa internistov v Wiesbadnu leta 1977 povzemamo 

ugotovitve, da so zdravila, preizkušena na živalih vzrok za: 

- 6 % vseh obolenj s smrtnim izidom, 

- 25 % vseh organskih obolenj, 

- 61 % vseh anomalij in 

- 88 % mrtvorojenih. 

 

Veliko poskusov na živalih je povsem odveč. Kadar mora na primer v nekem nemškem farmacevtskem 

laboratoriju 1000 živali umreti za »novo« zdravilo, ki je v Združenih državah Amerike že zdavnaj v 

prosti prodaji, je to vredno razmišljanja. Saj končno to blaznost plačujemo vsi davkoplačevalci. 

In konec koncev smo tudi za tveganje in škodo odgovorni vsi.  

 

Zakaj sploh delati poskuse na živalih? Odgovor: pokusi so alibi. Raziskovalci in proizvajalci se 

želijo zaščititi v primerih, če bi se kasnejša uporaba zdravil izkazala za nevarno. In kaj se skriva 

za tem? Velikanski gospodarski interesi. Človek gre brezvestno prek stotisočev grozotno 

mučenih živali, skriva pa se pod plaščem navideznega služenja človeštvu. V resnici pa mu gre 

večinoma za dobiček (nekateri raziskovalci morda hočejo najti novo zdravilo) in za 

zadovoljevanje svojih pretiranih želja. Celo kadar bi bil motiv za tovrstne poskuse napredek 
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človeštva, bi bilo to etično neupravičeno: Namen ne posvečuje sredstev (Univerzalno življenje, 

1999: 13-14).« 

 

Koliko časa bomo še podpirali to sramoto, ki jo velikodušno omogočajo politiki s svojo nejasno 

zakonodajo in z uradi, ki največkrat sploh ne izvajajo veljavnih predpisov? Kdaj bo tega v resnici 

konec? S tem v zvezi je potrebno omeniti še eno tragično poglavje: metodo LD-50. LD pomeni 

letalna doza oziroma smrtna količina. 50 pomeni 50 %, torej polovico. Zdravila in kemikalije 

živalim vbrizgavajo, vsiljujejo s hrano oz. dovajajo prek dihalnih poti tako, da jih polovica umre. 

Ure – da, celo več dni – se poskusne živali bojujejo s smrtjo. Zvijajo se v krčih, trzajo od 

bolečin, hromijo, nenehno jim je slabo, imajo vročino oz. mrzlico, preden preminejo ali preživijo 

(Univerzalno življenje, 1999: 15).« 

 

- brezvestna znanost – poskusi na živalih v medicine; 

Ubijanje živali za poskuse je tudi na univerzah. Povsem običajno je, da pri pouku na visokih 

šolah študentje opravljajo eksperimente. Take poskuse ponavljajo iz leta v leto, uporabo video 

posnetkov pa večinoma odklanjajo (Univerzalno življenje, 1999: 15). 

 

»Naslednje dejstvo je tudi, da vsako tretje doktorsko delo na medicinskem področju v Nemčiji še 

vedno tradicionalno temelji na poskusih na živalih, čeprav je znanstven pomen teh disertacij 

zanemarljiv. Delo obleži nekje v arhivih univerze, mrtve živali pa v smeteh. S poskusi na živalih 

obremenjene disertacije v velikih količinah zbirajo v strokovnih knjižnicah. Nihče več jih ne 

bere, toda omogočile so zaželeni doktorat. 

 

Izmed več tisočev obstoječih načinov izvajanja poskusov naj jih omenimo le nekaj: draženje 

razgaljenih živčnih mest v možganih neomamljenih živali s kemikalijami in z električnim tokom; 

dve ali več živali sešijejo skupaj, temu sledi pohabljanje, zastrupljanje, radioaktivno obsevanje, 

namerno povzročanje obolenj; presajanje organov in delov teles drugih živali na poskusno žival; 

živali odirajo, sežigajo, zastrupljajo, opijajo, davijo in zastrupljajo s plinom itd. S tega stališča je 

vsekakor razumljivo, da je profesor Laurent (Pariz) vivisekcijo označil kot »šolo sadizma«. 

(Univerzalno življenje, 1999: 15-16).« 
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2.2.7 Nerazumnost in nevarnost izvajanja poskusov na živalih  

V knjigi Univerzalno življenje si avtor zastavi isto vprašanje, kot si ga velikokrat zastavim tudi 

sama, in sicer komu sploh služijo poskusi na živalih? Znano je, da imajo nekatera zdravila 

popolnoma drugačen vpliv na človeka kot na žival in pa seveda tudi obratno. Mislim, da glede na 

podatke objavljene v knjigah in na spletu, o različnosti delovanja zdravil in človeka, je potrebno 

najti alternativo, ki bo dala zanesljive informacije. Namreč, dokazano je, da vsa zdravila ne 

vplivajo enako na žival in na človeka, torej se na testiranja na živalih ne moremo popolnoma 

zanesti in kot taka so nesmiselna. Znana je katastrofa z zdravilom contergan, ki je obenem tudi 

najbolj pretresljiv dokaz. Contergan je bil kriv za 10.000 pohabljenih otrok, pri testiranju na 

podganah pa se je izkazal za človeku neškodljivo zdravilo. Po drugi strani pa aspirin človeku ne 

škodi, po rezultatih testiranja izvedenega na živalih pa bi ga morali prepovedati. Drug primer so 

opice morske prašičke in kure. Te živali prenašajo strihnin v velikih količinah, ki pa je za 

človeka že smrtna. Prav tako pes in kura prenašata opij in to celo v visokih odmerkih. Naslednji 

primer je metilni alkohol. Ljudje ob njegovem uživanju oslepijo, živalim pa ne škoduje. Ovce 

prav tako brez posledic prenašajo, človeku smrtonosni strup, arzen. Po drugi strani pa, če bi 

penicilin preizkusili na zajcih in morskih prašičkih, nikoli ne bi prišel v uporabo, saj na obe vrsti 

živali deluje smrtno (Univerzalno življenje, 1999: 17). 

»Velika večina gnusnih poskusov na živalih služi predvsem tistim eksperimentatorjem, ki so – 

večinoma na račun davkoplačevalcev – s poskusi zelo dobro zaslužili in pogosto ob tem dobili še 

priznanja. Komercialni poskusi na živalih v klinično-farmacevtski industriji so za njihove 

uporabnike postali donosna dejavnost. Z njimi zaslužijo ogromne vsote. Celotna industrija je 

zgrajena na osnovi okrutnega mučenja in ubijanja. Da je to strahovito mučenje živali že v osnovi 

nesmiselno, dokazuje dejstvo, da rezultati, dobljeni pri poskusih na živalih, niso prenosljivi na 

človeka. O tem imamo veliko dokazov. Neprenosljivost in »neuspešnost« poskusov na živalih ni 

nikjer tako jasna kot pri raziskavah rakavih obolenj. »Današnje raziskave rakavih obolenj so 

najbolj sramotno in žalostno poglavje tega stoletja, saj je človek eksperimentiral že z več kot 

300.000 snovmi. 6000 zdravil za rakava obolenja so uspešno preizkusili na živalih – toda pri 

človeku so vsa odpovedala,« je razložil dr. med. H. Stiller (specialist za psihiatrijo in 

psihoterapijo, Hannover) (Univerzalno življenje, 1999: 17-19). 
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 »Podobno lahko pričakujemo pri aidsu. Že zdaj primanjkuje šimpanzov, ker jih tako veliko 

»porabijo« za poskuse. Kljub dejstvu, da se živalski organizem odziva drugače kot človeški, še 

vedno prihajajo na trg nova zdravila, ki so že vnaprej odvečna in katerih škodljivi oz. smrtonosni 

stranski učinki se pokažejo šele pri človeku. Kako neodgovorno, brezvestno ravnanje! Človek 

gre – zaradi častihlepnosti in dobička – ne samo preko milijonov do okrutne smrti mučenih 

živali, ampak tudi prek človeškega življenja (Univerzalno življenje, 1999: 17-19).« 

 

2.2.8 Povezava med zlorabo živali in nasiljem nad ljudmi  

Številne študije so razkrile povezavo med zlorabo živali in nasiljem nad ljudmi. Raziskava, v 

kateri so ugotavljali, kako napadalni so zaporniki, izvedli pa so jo v večih zveznih kaznilnicah v 

ZDA oddelkih v Chicagu, je pokazala presenetljivo nagnjenost zločincev, ki so bili obsojeni za 

zlorabo živali, k nasilju nad ljudmi. Kar 70 % najbolj nasilnih zapornikov, v primerjavi s 6 % 

neagresivnih zapornikov zaprtih v istih objektih, je v otroštvu zlorabljalo živali 

(http://www.psychologytoday.com/blog/why-the-wild-things-are/201302/do-mass-killers-start-

out-harming-pets). 

Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so v otroštvu zlorabljali živali, storili več kriminalnih 

dejanj kot ljudje, ki živali niso zlorabljali. Raziskava izvedena med psihiatričnimi bolniki je 

pokazala, da so tisti, ki so zlorabljali mačke in pse, kazali visoko stopnjo nagnjenosti k nasilju 

nad ljudmi. Časopis New South Wales navaja, da je policijska raziskava v Avstraliji razkrila, da 

so prav vsi prestopniki, ki so žrtev spolno zlorabili in ubili v preteklosti mučili živali. Ressler 

(FBI) pravi, da so to otroci, ki jih niso nikoli naučili, da se mladičkom živali ne izbija očes. Tako 

ne vedo, kaj je prav in kaj narobe ter ravnajo po svojem občutku. 

http://www.psychologytoday.com/blog/why-the-wild-things-are/201302/do-mass-killers-start-out-harming-pets
http://www.psychologytoday.com/blog/why-the-wild-things-are/201302/do-mass-killers-start-out-harming-pets
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2.2.9 Povezava med zlorabo živali in družinskim nasiljem  

Ker nasilniki vedno zlorabljajo nemočne, gredo nasilje nad živalmi, zakoncem, otroki in 

starejšimi, z roko v roki. Otroci, ki zlorabljajo živali, lahko ponavljajo vzorec, ki ga vidijo doma 

od staršev. Tako kot starši tudi otroci reagirajo na jezo ali frustracijo z nasiljem. Njihovo nasilje 

je tako usmerjeno v edinega posameznika v družini, ki je bolj ranjljiv kot on sam, na primer: 

živali. Profesor Frank R. Ascione z visoke šole za socialno delo na univerzi v Denverju pravi, da 

je iz raziskav precej jasno, da obstaja povezava med zlorabo živali in družinskim nasiljem ter 

zlorabo otrok. Starši, ki zanemarjajo ali zlorabljajo živali, pogosto izpostavljajo otroke podobnim 

stiskam. Prebivalca Indiane, Jade M. Jonas in Michael R. Smith, sta se soočila z obtožbami o 

zanemarju svojih dveh otrok in treh psov, ki so živeli v nemogočih razmerah v umazanem domu. 

Kot so navajali viri v novicah, so ob obisku najprej našli privezanega psa, brez hrane in vode, ki 

je bil pred hišo. Ob vstopu v prebivališče zakoncev pa so preiskovalci našli trimesečnega dečka, 

ki je ležal v bližini kupa blata, smeti in gnile hrane. Prav tako so v hiši našli na pol oblečenega 

dojenčka in še dva psa. V drugem primeru so oblasti pri Johnu Morrisu v Illinoisu našle 40 psov, 

ki so pokriti s paraziti ležali v svojih iztrebkih. Psi so bili bolni in shujšani, pretreslo pa jih je, ko 

so na isti posesti našli tri otroke (3, 10 in 15 let), ki so prav tako živeli v grozljivih razmerah 

(http://www.peta.org/issues/companion-animal-issues/companion-animals-factsheets/animal-

abuse-human-abuse-partners-crime/). 

V šestletni študiji opravljeni v enajstih metropolah po svetu, so ugotovili, da je zloraba živali 

eden od štirih pokazateljev partnerskega nasilja v družini. Raziskovalci so ugotovili, da je med 

71 % in 83 % žensk, ki so se zatekle v varne hiše, poročale, da so njihovi partnerji zlorabili oz. 

ubili hišnega ljubljenčka. Druga študija je razkrila, da je bilo v 88 % družin, ki so bile pod 

nadzorom zaradi fizične zlorabe nad otroci, prisotno sočasno zlorabljanje živali 

(http://www.peta.org/issues/companion-animal-issues/companion-animals-factsheets/animal-

abuse-human-abuse-partners-crime/).  
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2.2.10 Serijski morilci, ki so v otroštvu zlorabljali živali  

V zgodovini je kar nekaj serijskih morilcev, katerih nasilna nagnjenja so bila najprej usmerjena 

na živali. Albert DeSalvo (Bostonski davitelj), ki je ubil 13 žensk, je v svoji mladosti lovil mačke 

in pse ter jih skozi okenca streljal s puščicami. Serijski morilec Jeffrey Dahmer je v otroštvu na 

palice natikal glave žab, mačk in psov. Dennis Rader (BTK – bind, torture and kill – morilec),  ki 

je teroriziral ljudi v Kansasu je v otroštvu obesil psa in mačko. Lee Boyd Malvo je bil obsojeni 

ostrostrelec, pri katerem je v času sojenja na sodišču pričal profesor psihologije in razkril, da je 

obsojeni kot najstnik ubil 10 ljudi s puško, ter pri svojih 14 letih streljal – in verjetno ubil – s 

frnikolami in fračo številne mačke (http://www.peta.org/issues/companion-animal-

issues/companion-animals-factsheets/animal-abuse-human-abuse-partners-crime/).  

Mlajši otroci večkrat potegnejo mačko ali psa za rep iz čiste radovednosti oz. otroške 

razigranosti. Take trenutke lahko starši oz. ostali odrasli ljudje izrabijo, da bi otroka naučili 

empatije s tem, ko izpostavijo živalska čustva in potrebe. Vendar, ko otroci vseh starosti začnejo 

kazati kakršnokoli namerno krutost do živali, ki se ponavlja, pri tem pa ne kažejo nobenega 

obžalovanja, moramo dejanje jemati zelo resno. Bistvenega pomena ni, da živali morajo biti 

varne, temveč to, da tako otroško nasilje nad živalmi, kot je opisano zgoraj, vodi v druge oblike 

nasilja in psihopatologije. Otrok, ki zlorablja živali, zahteva takojšnje ukrepanje in zdravljenje. 

Zloraba živali je pogosto prvi znak resne čustvene krize, ki lahko preraste v hude oblike nasilje 

kot je na primer množični pokol. 

Veliko večja verjetnost zlorabe živali se pojavlja pri otrocih, ki so problematični. Medtem ko je 

po ocenah manj kot 5 % ameriških otrok, ki bi namerno poškodovali živali, se ta številka na 

klinikah za duševno zdravje otrok močno zviša, saj je takih otrok kar med 10 – 25 %. Profesor 

Frank Ascione z univerze v Denverju in profesor Arnold Arluke z Northeastern univerze 

ocenjujeta, da je eden od štirih otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami nagnjen k 

zlorabljanju živali. Otroci, ki so bili fizično zlorabljeni in izpostavljeni nasilju v družini pa 

predstavljajo še višje tveganje. Po ocenah profesorja Ascione je med 1433 zlorabljenimi otroki 

starih od 6 do 12 let kar 60 % takih, ki so kasneje zlorabili živali. 

http://www.peta.org/issues/companion-animal-issues/companion-animals-factsheets/animal-abuse-human-abuse-partners-crime/
http://www.peta.org/issues/companion-animal-issues/companion-animals-factsheets/animal-abuse-human-abuse-partners-crime/
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Zloraba živali je pogosto prvi znak resnih motenj pri mladostnikih in odraslih morilcih. Tragedija 

na osnovni šoli Sandy Hook se je pridružila dolgem seznamu množičnih streljanj, pri katerih je 

bil scenarij skoraj identičen: vznemirjen najstnik, ki ubije otroke, odrasle, nenazadnje pa tudi 

sebe. Po prvotnem šoku, pa preiskovalci opazijo opozorilne znake, ki so jih do krvavega 

dogodka vsi spregledali. Čeprav lahkega odgovora na dogodke ni, pa je zloraba živali prav tako 

eden izmed opozorilnih znakov.  

1. oktobra, leta 1997, je Luke Woodham zabodel svojo mater do smrti, odšel na Pearl High 

School (Mississippi) ter z lovsko puško začel streljati na sošolce. Ubil je dve dekleti in ranil 

sedem drugih učencev. Preiskovalci so kasneje ugotovili, da je Woodham mučil in ubil svojega 

psa in umor živali opisal kot svoj »prvi umor«. 21. maja, leta 1998, je petnajst letni Kip Kinkel 

ustrelil svoje starše, preden se je podal na svoj morilski pohod na Thurston High School 

(Oregon), kjer je eno osebo ubil, 26 pa ranil. Kip se je v šoli pogosto hvalil sošolcem, kako je 

mučil živali (http://www.psychologytoday.com/blog/why-the-wild-things-are/201302/do-mass-

killers-start-out-harming-pets). 

Dr. Harold S. Koplewicz, direktor študijskega centra otrok na univerzi v New Yorku pravi, da 

imajo vsa streljanja v zadnjih letih nekaj skupnega, in sicer, da so bili vsi strelci kot otroci nasilni 

do sovrstnikov in živali, pošiljali pa so tudi ostala pomembna opozorila, ki so jih šole ignorirale. 

Nažalost veliko otrok, ki zlorabljajo živali, ostane nepreiskanih, dokler se njihovo nasilje ne 

usmeri na človeka (http://www.peta.org/issues/companion-animal-issues/companion-animals 

factsheets/animal-abuse-human-abuse-partners-crime/). 

V sedmih streljanjih na šolah, ki so se zgodila po vsej državi med letoma 1997 in 2001, pa so bili 

morilci fantje, ki so bili v preteklosti nasilni nad živalmi 

(http://www.humanesociety.org/issues/abuse_neglect/qa/cruelty_violence_connection_faq.html#.

UoNGC-JVU7Q). 

 

Iz tega se lahko naučimo, da moramo vsakemu mučenju živali posvetiti pozornost, se pogovoriti 

z otrokom in poiskati primerno strokovno pomoč. Mučenje živali v otroštvu je lahko velik 

pokazatelj otrokovih težav in zato ga nikakor ne smemo ignorirati. 

http://www.psychologytoday.com/blog/why-the-wild-things-are/201302/do-mass-killers-start-out-harming-pets
http://www.psychologytoday.com/blog/why-the-wild-things-are/201302/do-mass-killers-start-out-harming-pets
http://www.peta.org/issues/companion-animal-issues/companion-animals%20factsheets/animal-abuse-human-abuse-partners-crime/
http://www.peta.org/issues/companion-animal-issues/companion-animals%20factsheets/animal-abuse-human-abuse-partners-crime/
http://www.humanesociety.org/issues/abuse_neglect/qa/cruelty_violence_connection_faq.html#.UoNGC-JVU7Q
http://www.humanesociety.org/issues/abuse_neglect/qa/cruelty_violence_connection_faq.html#.UoNGC-JVU7Q
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2.3 »INTELIGENTNE« ŽIVALI 

»Inteligenca v človeškem pomenu je sposobnost samostojnega razmišljanja in delovanja, je 

sposobnost vračanja posameznikove izkušnje na samega sebe (refleksivnost), je oblika 

samozavedanja. Inteligenca je sposobnost spreminjanja okolja, raziskovanja in učenja; je 

odsevanje socialne aktivnosti, zavestne interakcije in kooperacije v razvojnem spreminjanju 

družbe. Tako pojmovane inteligence nimajo primati, šimpanzi, še manj psi. V kontekstu 

biološkega vedenja razumemo inteligenco kot razumno odzivanje na okolje, kot proces učenja in 

prilagajanje novim razmeram življenja v naravi. Procesi evolucije terjajo »ustvarjanje« novih 

vzorcev vedenja v boju za preživetje, ustvarjanja kompleksnih oblik socialnega življenja, 

kooperativnost in delitev dela v socialnih »državah« živali (Vreg, 1997: 191).« 

Ko so prvič testirali slone, so jim položili hrano izven njihovega dosega, dali pa so jim palice, da 

bi preverili, če bodo sloni palice uporabili, da bi prišli do hrane. Poskus je spodletel. Sloni so 

sicer vedeli, kje je hrana in nekateri tudi zagrabili palico, niso pa je uporabili, da bi z njo prišli do 

hrane. Ker je slon z rilcem zagrabil palico, ga je le-ta ovirala tako, da ni mogel vohati in tipati, 

ravno voh in tip pa sta čutili, na kateri se slon zanaša veliko bolj kot na vid. Zato so raziskovalci 

poskusili spremeniti eksperiment in namesto palice slonu ponudili škatlo. Rezultat? Sloni so 

škatlo brcali toliko časa, da so lahko na njo stopili in dosegli hrano. To je samo en preprost 

primer med mnogimi. To pomeni, da so živali inteligentne, čeprav jim ne uspe rešiti nalog na 

način, kakor bi jih rešil človek, kar pa ne pomeni, da ga ne rešijo po svoje 

(http://phys.org/news/2013-10-animals-smart-dumb.html). 

Vreg se (1997) sprašuje, če imajo živali miselno življenje, ki je podobno človekovemu, ali pa se 

odzivajo le s prirojenimi vzorci delovanja, torej brez zavestnega delovanja. Znanstveniki so 

dolgo trdili, da žival ločuje od človeka dvoje bistvenih značilnosti vedenja: prva je, da je človek 

razvil sposobnost uporabljati orodje in z njim stopati v delovni proces, druga pa, da je človek v 

evoluciji razvil sposobnost govora in ustvaril jezik kot sredstvo simbolno posredovane 

interakcije med ljudmi. Novejša spoznanja v prvo značilnost dvomijo, saj tudi druga živa bitja, 

zlasti primati, kažejo sposobnost uporabe orodja pri prehranjevanju in pri interakciji s sovrstniki 

in sovražniki. Druga pomembna značilnost človeka je jezik, ki je ločnica med človekom in 

živalmi. Že anatomska struktura človekovih glasovnih organov (grla, mišic grla, glasilk, 

http://phys.org/news/2013-10-animals-smart-dumb.html
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glasilkinega razporka, jezika, zob, neba in ustnic) se povsem razlikuje od živalskih, anatomsko 

drugače razvitih glasovnih organov, ki premorejo le živalsko artikulacijo vokalnih gest. 

Vreg (1997) zapiše, da lahko pri mnogih živalih opazimo sposobnost »razmišljanja« oz. 

nadarjenost za reševanje »problemov«, za razumno dojemanje izzivov okolja in za senzitivno 

odzivanje na okolje. Sposobnost izvajanja »notranjega preskusa« svojih prihodnjih dejanj, 

sposobnost predvidevanja reakcij tekmecev ali plena in načrtnega delovanja v skladu s temi 

spoznanji imajo primati in psi. Ker imajo primati dober spomin in sposobnost asociativnega 

učenja na podlagi izkušenj, ki jih imajo iz preteklosti pa tudi povezovanja novih informacij z 

informacijami iz spomina, jim vse navedeno omogoča izbiranje med odločitvami. Zlasti nekateri 

primati kažejo izjemno razvito osebnost. Razvoj osebnosti je zlasti opazen pri živalih, ki žive v 

socialnem stiku z ljudmi. Žival ne razvija osebnostni »jaz« samo pri komuniciranju z drugimi 

živalmi, marveč zlasti v komuniciranju z ljudmi. Okolje v katerem živijo domače živali, je 

socialno okolje človekove družine oz. življenja v živalskih vrtovih ali rezervatih, kar omogoča 

procese učenja in razvijanje inteligence. 

David L. Rice (2011) navaja primer dveh šimpanzov, Shermana in Austina, ki so ju znanstveniki 

naučili znakovnega jezika. Šimpanza sta poznala pomene za več kot stotih znakov, ki so 

ponazarjali angleške besede, kasneje pa so ju te znake naučili uporabljati tudi na računalniški 

tipkovnici, na kateri so bili narisani. Znanstvenike je zanimalo, če se bosta šimpanza znala 

sporazumevati s pomočjo znakov. Postavili so ju vsakega v svojo sobo, kjer sta imela 

računalniški zaslon in tipkovnico. Medtem ko je bil Austin drugje, so vpričo Shermana nekaj 

hrane skrili v zaboj in ga zaklenili. Ta zaboj so dali v Shermanovo sobo, ključ pa v Austinovo. 

Ko se je Austin vrnil, mu je Sherman s pomočjo tipkovnice na zaslon odtipkal sporočilo: 

PROSIM AUSTIN DAJ KLJUČ. Ta je sporočilo prebral, poiskal ključ in ga dal Shermanu. S 

ključem je Sherman zaboj odklenil in dal pol hrane Austinu (Rice, 2011: 26). 

»Dva ribiča, ki sta lovila ribe skozi luknjo v ledu, je opazoval vran. Ribiško vrvico sta napeljala 

tako, da se je vsakokrat, ko je riba zagrabila za trnek, dvignila rdeča zastavica. Ribiča sta lahko 

medtem čakala v avtomobilu, na toplem, ko se je zastavica dvignila, pa sta odšla po ribo, ki se je 

ujela, na trnek pa nataknila novo vabo. Vran je njuno početje nekaj časa opazoval, potem pa je 
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sklenil, da bo še sam poizkusil. Ko se je zastava naslednjič postavila pokonci, je zletel k luknji, s 

kljunom zagrabil za vrvico in jo začel vleči. Vran je vrvico povlekel, stopil nanjo, spet povlekel, 

jo podržal s kremplji in tako dalje, dokler ni izvlekel ribe. Ribiča sta brez besed obsedela v 

avtomobilu in gledala, kako se premetena ptica masti z njunim ulovom (Rice, 2011: 24).« 

»Iz živalskega vrta v Bronxu je neke noči pobegnila opica vrste rezus. Ulovili so jo v bližnjem 

parku, a šele nekaj dni kasneje. Oskrbniki v živalskem vrtu so skrbno pregledali opičjo kletko, 

vendar niso mogli ugotoviti, kako je opici uspelo pobegniti. Prepričani, da se kaj takega ne bo 

več ponovilo, so opico spustili nazaj v njeno kletko. In naslednje jutro je ni bilo več! Spet so jo 

ulovili, pregledali kletko in jo vrnili v živalski vrt. Ker jim ni bilo jasno, kako se opici uspe 

izmuzniti na svobodo, je eden od oskrbnikov sklenil, da jo bo vso noč opazoval. Noč je bila 

dolgočasna, saj je opica vso noč spala. Ko se je začelo daniti pa je opica vzela banano, ki jo je od 

prejšnjega dne skrila in se odpravila k prekopu, ki je opičjo kletko ločeval od losovih pašnikov. Z 

banana je pomahala velikemu losu, ki je stal na bregu prekopa. Los je kmalu priplaval k njej. 

Opica mu je dala banano, skočila na njegov hrbet in se mu pustila prepeljati na drugi breg, od 

koder je bilo čisto lahko pobegniti na prosto (Rice, 2011: 25).« 

Iz napisanega lahko sklepamo, da je merjenje inteligentnosti pri živalih težje kot pri človeku. 

Medtem ko ljudje lahko rešimo test, ki naj bi ocenil stopnjo naše inteligentnosti, pa je pri živalih 

stvar malo težja. Velikokrat lahko na televiziji zasledimo, katero izmed oddaj na živalskih 

programih, kjer nam s posnetki oz. pričanji ljudi kažejo, kako inteligentne so nekatere živali. 

Kakorkoli le redko katere živali so na testih, ki si jih je izmislil človek, bile dejansko uspešne. V 

večini primerov živali problem ne rešijo na tak način, kot bi ga rešil človek, kar pa ne pomeni, da 

ne najdejo svojega načina, da bi se lotili problema in ga rešili. Inteligentnost živali je pomembna, 

saj ljudje lahko to inteligentnost uporabimo kot argument, ko razpravljamo o odnosu ljudi in 

živali. Ljudje smo tako lahko prepričani, da nas naši ljubljenčki res poslušajo in razumejo, ko se 

z njimi pogovarjamo. S tem mislim na razumevanje čustev in ne na razumevanje besed oz. 

jezika. 
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2.4 VPLIV ŽIVALI NA ČLOVEKA 

 

2.4.1. Vpliv živali na otroka 

»Psihoterapevt Boris M. Levinson je leta 1960 – potem ko kljub enomesečni terapiji ni uspel 

spodbuditi pogovora z dečkom, ki je imel hude težave pri vzpostavljanju socialnih stikov – po 

naključju spoznal, kako močan vpliv ima lahko žival na otroke. Levinson je imel psa, ki ga je 

pred prihodom pacientov odstranil iz prostora. Nekega dne je deček prišel prej in se srečal z 

živaljo. Na Levinsonovo začudenje je otrok v kratkem času vzpostavil stik s psom in se začel 

pogovarjati z njim. Levinsonova izkušnja je spodbudila tudi druge raziskovalce in rezultati 

številnih kasnejših raziskav so le še potrdili ugoden vpliv na otrokov razvoj. Na otroke zelo 

ugodno deluje navezanost, nikakor pa ne samo posedovanje živali (Ocepek, 2012: 26).« 

V Družinskem psihološkem priročniku je zapisano, da je domača žival zelo koristna za skladen 

razvoj otroka, saj ga obvaruje večjih razvojnih ali vedenjskih motenj. V mnogih primerih je 

odnos z živaljo sinonim za obojestransko veselje in vsakodnevno dobro počutje (Družinski 

psihološki priročnik, 2005: 450). 

»Otroku je nedvomno težko psa iz dneva v dan hraniti, voditi na sprehod in zanj skrbeti, obenem 

pa ga vse to tudi obogati. S tem ko prevzame skrb za svojo žival, lahko razvija občutek 

odgovornosti in spoštovanje do življenja, obenem pa se ob skrbi za žival med njima splete 

čustvena vez. Otrok se igra in obenem uči z živaljo, ki se odziva na njegove spodbude. V stiku z 

njo otrok odkrije, da v resničnem svetu z živim bitjem ne more početi vsega tako, kot z neživo 

igračo. Za otroka se ta izmenjava odvija v nekem posebnem živem sodelovanju, ki mu omogoča, 

da izraža in preizkuša vsa mogoča čustva in občutenja. Ko otrok zaradi različnih prepovedi 

doživi frustracijo, mu žival pogosto služi kot zatočišče. Že v najnežnejših letih ga spodbuja v 

njegovem čutnem in motoričnem razvoju (Družinski psihološki priročnik, 2005: 453).« 

V raziskavi, ki so jo izvedli na Biotehniški fakulteti so predšolske otroke in otroke osnovnošolce 

spraševali, s kom bi bili najraje skupaj, kadar jim je hudo in prišli do naslednjih ugotovitev 

(Ocepek, 2012: 29): 
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- predšolski otroci: 

 9,05 % otrok bi v stiski iskali tolažbo pri prijateljih; 

 14,7 % otrok bi v stiski iskali tolažbo pri psih; 

 18,8 % otrok bi v stiski iskali tolažbo pri mačkah in 

 57,45 % otrok bi v stiski iskali tolažbo pri starših. 

- osnovnošolski otroci: 

 26,7 % otrok bi v stiski iskali tolažbo pri prijateljih; 

 32,5 % otrok bi v stiski iskali tolažbo pri psih; 

 12,4 % otrok bi v stiski iskali tolažbo pri mačkah in 

 28,4 % otrok bi v stiski iskali tolažbo pri starših. 

Raziskava nam pokaže, da bi predšolski otroci tolažbo najprej iskali pri starših, nazadnje pa pri 

prijateljih, osnovnošolski otroci pa bi tolažbo najprej iskali pri psih, nazadnje pa pri mačkah. 

Menim, da je temu tako, ker se osnovnošolski otroci bolj zavedajo problemov, ki jih imajo starši 

med seboj. Kadar se starši med seboj prepirajo, otroci zaveznika najdejo pri živali. 

V nekaterih primerih je prav smrt hišnega ljubljenčka prva izguba, s katero se sreča otrok. 

»Izgubo živalskega ljubljenčka je treba jemati tako resno, kot če bi umrl človek. Otroku nikoli ne 

lažite. Izgubili boste njegovo zaupanje. Povejte mu, kar mu lahko razložite o življenju in smrti 

živali. Vzpodbudite otroka, da se bo razbremenil potrtosti in jeze, ker je izgubil ljubljenega 

prijatelja. Dajte mu čas za žalovanje, preden v hišo pripeljete novo žival. Pomembno je, da se 

otrok zave izgube in ljubezni, ki jo je posvečal živali. Spet je treba otroku razložiti, ali je žival 

poginila v nesreči ali naravne smrti; pričakujte, da se bo otrok čutil za izgubo osebno 

odgovornega (Čustveni in vedenjski razvoj vašega otroka, 1999: 341).« 

Iz tega lahko sklepamo, da ima lahko žival na otroka velik vpliv. Otrok lahko, s tem ko prevzame 

skrb za žival, razvija občutek odgovornosti in spoštovanja življenja. Prav tako se ob skrbi za 

žival med njima splete tudi čustvena vez. Otrok se lahko z živaljo tudi igra in ob tem odkriva, da 
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v resničnem svetu z živim bitjem ne more početi vsega kar lahko počne z igračo. Žival lahko 

otroku, ob različnih frustracijah, ki jih doživlja, služi tudi kot zatočišče. 

 

2.4.2 Vpliv živali na družinske in ostale socialne odnose  

»Različne raziskave so pokazale, da prisotnost živali poveča pogostnost in kvaliteto socialnih 

stikov med ljudmi. Raziskovalca Mugford in M’Comisky, ki sta o tem pisala leta 1975, sta 

uporabila termin »socialno mazilo«. Ko v družino pride žival, družinski člani sodelujejo pri njeni 

oskrbi in preživijo več časa skupaj. S tem se poveča količina socialnih stikov, pa tudi družinska 

povezanost, sreča in veselje. V družinah, v katerih imajo manj otrok, imajo navadno več živali. 

Edinci uporabijo živali za izživljanje tistega, kar ostalim otrokom omogoči odnos s sestrami in 

brati. Živali lahko igrajo posebej pomembno vlogo v življenju otrok, ki imajo neprimerno 

družinsko in socialno okolje. Takšni otroci lahko v stiski poiščejo socialno podporo pri živalih. Z 

raziskavami so tudi ugotovili, da živali povečajo pogostnost in kvaliteto socialnih stikov izven 

družine ter da privlačnost in zanimivost živali lahko poveča privlačnost in zanimivost njenega 

lastnika. Sprehajalci s psom zato hitreje navežejo stik z ostalimi sprehajalci. Psu se mimoidoči 

pogosto nasmehnejo, se ustavijo ter nagovorijo najprej psa in šele potem lastnika (Ocepek, 2012: 

30). 

Kot v svoji knjigi pravi Ocepek (2012), mislim, da ima vključevanje živali v družinsko življenje 

pozitiven pomen. Otroci, ki so iz takih ali drugačnih razlogov edinci, imajo tako prijatelja lahko 

tudi v psu oz. kateri izmed drugih domačih živali, kar pa mu lahko pomaga v stiski ter pri 

izražanju čustev, kar je podrobneje opisano v poglavju Vpliv prisotnosti živali v vrtcu in šoli. 

 

2.4.3 Vpliv živali na človekovo počutje in zdravje 

V 10 mesečni študiji so preučevali spremembe v obnašanju in zdravju 71 odraslih ljudi po 

pridobitvi novega hišnega ljubljenčka. Ustvarili so 2 skupini. V eni so bilo lastniki mačk v drugi 

pa lastniki psov. V enakem obdobju so za primerjavo preučevali tudi skupino 26 ljudi brez 
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hišnega ljubljenčka. Obe skupini, kjer so bile živali, sta poročali o zelo občutnem znižanju 

manjših zdravstvenih težav v prvem mesecu preučevanja. Pri skupini, kjer so bili lastniki psov, 

pa se je vpliv živali ohranjal cel čas preučevanja, torej 10 mesecev. V obeh skupinah z živalmi se 

je prav tako pokazal napredek pri 30 elementih »General Health Questionnaire-a« (GHO je 

vprašalnik za oceno splošnega počutja in stiske) v prvih 6 mesecih, pri lastnikih psov pa se je 

izboljšanje ohranilo kar 10 mesecev. Poleg tega so lastniki psov imeli, zaradi sprehodov s 

svojimi psi bistveno več telesne vadbe kot udeleženci v drugih dveh skupinah. Učinek se je 

nadaljeval skozi celoten čas preučevanja. Skupina brez hišnih ljubljenčkov ni imela nobenih 

statistično pomembnih sprememb na področju zdravja ali vedenja, z izjemo manjšega povečanja 

rekreativne hoje. Rezultati dokazujejo, da imajo lahko hišni ljubljenčki pozitivne učinke na 

zdravje in vedenje ljudi in da so v nekaterih primerih ti učinki relativno dolgoročni 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1295517/). 

»Blagodejen vpliv živali na človeka so poznali že stari Kitajci. Eden njihovih cesarjev se je po 

napornem dnevu umirjal s poslušanjem petja cvrčka. V spalnico ga je odnesel zaprtega v majhni 

kletki iz spletenega rastlinja (Ocepek, 2012: 32).« 

Ocepek (2012) navaja, da so pri raziskovanju socialnih in psiholoških razlogov za nastanek ter 

napredovanje kroničnih bolezni, ki so najpogostejši vzrok smrti v sodobni družbi, raziskovalci 

ugotavljali tudi koristi, ki jih prinese stik z živalmi. Študije so pokazale, da živali ugodno 

vplivajo na splošno zdravje, olajšajo stisko ob izgubi ljubljene osebe in izboljšajo emocionalno 

zdravje. Pri ljudeh, ki so imeli doma ptice, so ugotovili izboljšave v socialni in psihološki 

kondiciji, pri lastnikih mačk in psov pa izboljšave v fizični kondiciji, zmanjšanju strahu ter v 

dvigu samospoštovanja. Izboljšava fizične kondicije izhaja iz tega, ker pes potrebuje gibanje 

nekajkrat dnevno in zahteva sprehode. Vpliv različnih vrst živali na človekovo zdravje je odvisen 

od kvalitete odnosa, ki ga človek vzpostavi z njimi. Živali ne moremo jemati kot zdravilo za vse 

bolezni in ne moremo jih jemati kot zdravilo samo, kadar smo bolni. 

Ocepek (2012) navaja, da so življenje in ugodnosti s spremljajočo živaljo povezane tudi z 

odgovornostjo. Obenem nam skrb za žival lahko prinese dodatne koristi ali celo spremembo 

življenjskega stila, kar običajno poveča zdravje in kvaliteto življenja. Za otroke skrb za žival 
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pomeni pripravo za sprejemanje drugih vrst odgovornosti, starejšim osamljenim ljudem pa žival 

da strukturo v življenju in občutek, da niso sami. Že sama prisotnost prijazne živali lahko 

zmanjša strah in spremeni odnos do vira stresa, kar omili fiziološke odzive, ki se pojavijo v 

stresnih situacijah. Namreč pri lastnikih živali so izmerili nižji krvni tlak, pa tudi manj 

holesterola v krvi. Najnižji krvni tlak in srčni utrip so imeli testiranci takrat, ko so žival božali in 

ljubkovali brez besed. Zanimivo pa je, da ni bilo razlik v srčno-žilnem odzivu med tistimi ljudmi, 

ki so pred eksperimentom izjavili, da imajo radi žival, ki so jo božali, in tistimi, ki so izrazili 

nevtralen odnos do živali, ki so jo božali. 

Prav tako so pozitivne stvari ugotovili v raziskavi o učinkih akvarija na opazovalca. 

»Opazovanje rib v akvariju vpliva na zmanjšanje krvnega tlaka in tudi na zmanjšanje 

zaskrbljenosti. Doseženi učinki so bili podobni učinkom pri relaksacijski terapiji, transcedentalni 

meditaciji ali »biofeedbacku«. S primerjalno študijo učinka dveh posod, z ribo in brez nje, so 

dokazali, da ugodne posledice za zdravje pušča predvsem opazovanje ribe, manj pa opazovanje 

rastlin, brbotanja vode ter ostalega dogajanja v akvariju. Prav tako je bilo potrjeno, da je zelo 

priporočljivo opazovanje rib tik pred stresno izkušnjo. Opazovanje ribjega plavanja pred zobno 

operacijo je na učinkovit način povečalo pripravljenost pacientov za sodelovanje in zmanjšalo 

zaznavanje bolečine med operativnim posegom. Učinki opazovanja rib so podobni učinkom 

hipnoze. Opazovanje rib je lahko tudi enostavna in hkrati odlična metoda za zmanjševanje 

zaskrbljenosti pri obolelih na srcu (Ocepek, 2012: 35).« 

Zanimivo je, da čeprav ne gre za interakcijo, imajo tudi ribe pozitiven vpliv na človeka. Namreč, 

ker se ribe ne zmenijo za nas, tu ne gre za interakcijo, ampak samo za opazovanje drugega 

živega bitja. 

 

2.4.4 Vpliv prisotnosti živali v vrtcu in šoli 

Živali imajo ugoden vpliv na nemirne in osamljene učence. Namreč kot navaja Ocepek (2012) se 

je že večkrat izkazalo, da učenci s pomočjo živali bolj mirno preživljajo odmore, zato je manj 

divjanja, kričanja, prepiranja in pretepanja. Zanimivi so odzivi tistih učencev, ki so navadno 
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nemirni, sedaj pa so v vsakem trenutku na voljo imeli žival. Tudi nemirni učenci se zavedajo, da 

se morajo pri živalih umiriti, ne smejo kričati ali skakati. Iz tega lahko sklepamo, da učenci ob 

živalih lažje kontrolirajo svoje vedenje in krotijo nemirnost. 

Prav tako Ocepek (2012) navaja, da imajo živali ugoden vpliv na občutek skupinske pripadnosti. 

Medtem ko otroci sedijo na tleh in med njih položimo žival, ni več pomembno, kdo se je s kom 

prerekal ter če recimo ob njih sedi njihov najboljši prijatelj ali ne. Otroci se ob živalih 

pogovarjajo, smejijo, se opozarjajo, da jim živali ne uide, da jo kdo ne pohodi, delajo načrte, 

kako jim bodo uredili kletko, kdo bo prinesel hrano… Ko na obisk v razred želijo priti učenci 

drugih razredov ter se živali dotikati, pa jim vedno razlagajo, kaj vse oni o tej živali že vedo. Iz 

tega lahko ugotovimo, da prisotnost živali omogoča večjo povezanost učencev. 

Živali so se odlično izkazale tudi kot motivacijsko sredstvo za delo. Ocepek navaja, da so v 

nekem razredu imeli deguje. Učenec, ki je imel težave pri pisanju domačih nalog, je nekega dne 

povedal, da domače naloge že cel teden piše sam, ker so mu starši obljubili, da bo v primeru, če 

bo domače naloge pisal samoiniciativno, med počitnicami lahko domov odnesel deguje, ki so jih 

imeli v razredu. S tem, ko je otrok redno pisal domače naloge se je izboljšal tudi njegov uspeh, 

česar so se razveselili prav vsi: učenec, starši in učiteljica. Izboljšala se je tudi otrokova 

samozavest, saj si je dokazal, da zmore domače delo opraviti sam. 

Ugoden vpliv pa imajo živali tudi na otroke, ki imajo težave z motoriko. »V razredu sem imela 

tudi učenca, ki je imel težave z motoriko. Ta se je odražala predvsem pri pisanju in v slabši 

kontroli gibov. Pri degujih je to predstavljalo velik problem, kajti učenec ni zmogel prijema, ki bi 

bil za deguje še prijeten. Pogosto je prehitro prišel do kletke in so se mu zato vsi poskrili. Ko pa 

jih je želel prijeti, jih je preveč stisnil. Zdelo se mi ji pomembno, da učenca zato ne obsojamo, 

ampak mu pomagamo. Ko sva večkrat ostala sama pri kletki, sva vadila, kako naj jim najprej 

nastavi roko, počaka, da degu pride nanjo, potem pa nežno prime živalco. Večkrat je obupal, saj 

je bil prepričan, da tega ne zmore. Z vztrajnostjo sva premostila tudi to težavo. Za lepo izkušnjo 

je bil nadvse hvaležen. To mu je pomagalo, da je k živalim pristopal neobremenjen z mislijo, da 

mu ne bo uspelo. Ko je dobro opravil nalogo, za katero sva se zmenila, je lahko odšel po deguja 

in ga vzel iz kletke. To je bila zanj največja nagrada (Ocepek, 2012: 55).« 
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Iz tega sledi, da imajo živali lahko pozitiven vpliv na otroke v šolah in vrtcih. Če imajo v skupini 

neko žival, in jo bo vzgojitelj primerno vpeljal v skupino, bodo otroci manj kričali, divjali in 

skakali, prav iz tega razloga pa se tudi nemirni otroci ob živali umirijo, saj vedo, da se pri živalih 

morajo obnašati mirno. Tu je pomembna tudi usposobljenost vzgojiteljic, da otrokom pomagajo 

razviti primeren odnos do živali. Če se otroci prerekajo oz. se delijo po skupinah, se njihovo 

obnašanje spremeni, ko med njih položimo žival. Potem ni več pomembno, kdo je čigav prijatelj 

in kdo se s kom ne pogovarja, saj ob živali teče spontana komunikacija, npr. otroci se, če vsaj 

nekateri izmed njih vedo, kako je treba ravnati, opozarjajo kako živali držati, opozarjajo se, da 

jim ne sme uiti in pa da okoli živali morajo spremeniti obnašanje ter biti mirni. Žival lahko 

staršem služi tudi kot motivacija pri delu, saj otrokom lahko obljubijo, da bodo v primeru 

doseženega cilja, za nagrado dobili določeno žival. 

 

2.5 ALI IMAJO ŽIVALI ENAKA ČUSTVA KOT ČLOVEK? 

Če verjamemo dejstvu, da živali čutijo, se lahko vprašamo, v kolikšni meri doživljajo čustva? 

Zbrala sem nekaj znanih primerov živali, ki so pokazale svoja čustva: 

- sočutje; 

»Mlada starša iz Chicaga sta se odločila, da svojega triletnega sina odpeljeta na družinski izlet v 

brookfieldski živalski vrt. Ko starša nista bila pozorna, je njun živahni sinček splezal čez ograjo, 

padel v goriljo ogrado dve nadstropji nižje in se močno udaril v glavo. Mlada gorilja samica 

Binti je nezavestnega in potolčenega fantka pobrala in ga začela zibati v naročju. Nato ga je 

odnesla do vrat ograde in ga nežno položila na tla, od koder so ga lahko rešili čuvaji. Otroka so 

še nezavestnega odpeljali v bolnišnico, kjer je po štrih dneh povsem okreval. Če ne bi bilo Binti, 

morda ne bi imel tolikšne sreče. Brookfieldski živalski vrt je po tem dogodku obiskalo že na 

tisoče ljudi samo zato, da bi videli sočutno gorilo (Rice, 2011: 5).« 
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- zvestoba; 

»Labodji par, ki je potoval na prezimovanje v tople kraje, se je ponoči ustavil pri reki Detroit. 

Ponoči je voda zamrznila in samica je bila zjutraj ujeta v ledu. Samec, ki se je ledenega objema 

uspel rešiti, je ni zapustil. Samico so po nekaj dneh rešili ljudje. Bila je bolna in slabotna. Njeni 

rešitelji so jo mesec dni negovali, da se ji je povrnilo zdravje. Samec se je ves ta čas zadrževal v 

bližini, na zamrznjeni reki, in čakal na vrnitev svoje družice. Ko je končno spet imela dovolj 

moči za letenje, se je parček veselo ponovno našel in nadaljeval pot na jug. Labodi so le ena 

izmed ptičjih vrst, za katere je značilno, da par ostane skupaj za vse življenje (Rice, 2011: 7).« 

- žalost; 

»Ko je osemletnemu šimpanzu umrla mama, je še dolge ure posedal ob njenem truplu. Za hrano 

ali igro se sploh ni več zanimal. Tri dni kasneje je splezal na drevo in z njega opazoval prostor, 

kjer sta prej spala skupaj z mamo. Mesec dni kasneje je še sam umrl, morda zaradi strtega srca 

(Rice, 2011: 8).« 

- starševska predanost; 

»Če je treba bežati, lahko žirafe, ki imajo izredno dolge noge, tečejo zelo hitro, celo hitreje kot 

56 km na uro. Žirafjo čredo je nekoč napadel lev. Med njimi je bil tudi mladič, ki še ni mogel 

hitro teči. Mama mu je skušala pomagati in ga je z nosom porivala naprej, ampak hitreje ni 

mogel. Samica se je zato ustavila in se pogumno soočila z levom. Kadar koli jo je skušal lev 

obiti, da bi prišel do mladiča, je s svojimi prednjimi nogami silovito brcala. Uro kasneje je lev 

obupal in sklenil, da si bo večerjo poiskal drugje (Rice, 2011: 13).« 

- zaljubljenost; 

»Pari cesarskih pingvinov večino leta preživijo narazen. Ko se enkrat na leto vrnejo na svoj 

zimski dom na Antarktiki, je prva naloga para, da se med tisoč drugimi pingvini spet najdeta. 

Ljudem, se zdijo vsi pingvini enaki, pingvinji pari pa se prepoznajo po prepevanju. Vsak pingvin 

ima svojo posebno pesem. Ko pingvin zasliši znano pesem, še sam povzame partnerjevo 
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melodijo in utreta si pot skozi gnečo. Ko se nazadnje najdeta, se postavita drug proti drugemu, 

sklonita glavi in se nato naslonita skupaj. Tako tiho »objeta«, lahko ostaneta skupaj tudi več ur 

(Rice, 2011: 15).« 

- maščevalnost; 

»Lastovičji par je ravno zgradil svoje gnezdo, ko je vanj priletel vrabček. Lastovici sta ga skušali 

pregnati, vendar se vsiljivec ni pustil motiti, saj je hotel njuno gnezdo zavzeti zase. Lastovici sta 

nazadnje odleteli, a ne za dolgo. Vrnili sta se s celo jato lastovic, ki so s kljuni, polnimi blata, 

zamašile vhod v gnezdo. Ukradeno gnezdo je tako postal vrabčev grob (Rice, 2011: 17).« 

- veselje in 

»Aljaški bizoni se radi drsajo po zamrznjenih jezerih. Eden za drugim se poganjajo po bregovih, 

naravnost na ledeno ploskev. Z okorno iztegnjenimi nogami in plapolajočimi repi se vrtijo in 

vijugajo po ledu. Ko se končno ustavijo, od veselja glasno zatulijo. Potem se, znova poženejo v 

igro (Rice, 2011: 19).« 

- ustrežljivost. 

»Nekega biologa sta presenetili dve podgani, ki sta hodili tako, da je ena vodila, druga pa jo je 

držala za rep. Ugotovil je, da je bila druga podgana slepa. Drugi znanstveniki so poročali tudi o 

miših, ovcah in celo ribah, ki so svojim slepim tovarišicam pomagale priti do hrane in vode 

(Rice, 2011: 20).« 

Iz napisanega lahko sklepamo, da imajo tudi nekatere živali čustva. Vsakič, ko pridem domov, 

me pred vrati veselo pričaka moja psička. Ni pomembno, če se ne vidiva 5 minut ali pa celo uro, 

vedno maha z repom, skače in spušča glasove. Vsa ta dejstva mi velikokrat dajo misliti, da ima 

tudi moja psička čustva in ob mojem prihodu resnično čuti veselje. Živalska čustva so 

zakomplicirano področje in čeprav se tehtnica vedno bolj nagiba k dejstvu, da živali dejansko 

čutijo, še vedno obstajajo skeptiki, ki to teorijo zavračajo. To da imajo živali čustva in 

inteligenco, pa nam dokazuje, da nekatere živali le niso tako različne od ljudi. Ker imajo živali 

čustva, je pomembno kako se do njih vedemo, saj jih lahko prizadanemo. 
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2.6 TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI  

 

2.6.1 Definicija pojma »terapija s pomočjo živali« in nekaj primerov terapije 

Pri terapiji z živalmi gre za ciljno usmerjeno pomoč, pri kateri je žival, ki mora ustrezati 

specifičnim kriterijem, bistven del procesa zdravljenja. Terapija je vodena s strani in jo izvaja 

strokovnjak s področja zdravstva oz. socialnega dela, ki ima potrebno strokovno znanje ter 

izkušnje s področja svoje zaposlitve. Zasnovana je tako, da pospešuje izboljšanje človeških 

fizičnih, socialnih, emocionalnih in kognitivnih funkcij (kognitivne funkcije se nanašajo na 

mišljenje ter intelektualne sposobnosti). Izvaja se na različnih področjih in lahko poteka v 

skupini ali individualno. Potek obiska se dokumentira in oceni (http://ambasadorji-

nasmeha.si/terapija-s-pomocjo-zivali). 

Poglavitni značilnosti terapije sta:  

- točno določen namen in cilj za vsakega posameznika ter 

- napredek je merjen. 

Cilji programa terapije z živalmi pa so: 

- fizični: 

 izboljšanje fine motorike; 

 izboljšanje upravljanja invalidskega vozička in 

 izboljšanje ravnotežja pri stoji. 

- mentalni: 

 povečanje medsebojne komunikacije med člani skupin; 

 povečanje pozornosti (npr. pozorno poslušanje, vztrajanje pri nalogi …); 

 razvoj sprostitvenih in razvredilnih spretnosti; 

 izboljšanje samopodobe; 

 zmanjševanje strahu, zaskrbljenosti in 

http://ambasadorji-nasmeha.si/terapija-s-pomocjo-zivali
http://ambasadorji-nasmeha.si/terapija-s-pomocjo-zivali
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 zmanjševanje osamljenosti. 

- izobraževalni: 

 povečanje besednega zaklada, pomoč pri dolgo- in kratkoročnem spominu ter 

 izboljšanje poznavanja pojmov, kot so velikost, barva … 

- motivacijski: 

 izboljšanje pripravljenosti za sodelovanje v skupinskih aktivnostih; 

 izboljšanje medsebojne interakcije; 

 izboljšanje interakcije z osebjem in 

 povečanje vadbe. 

Nekaj primerov terapije s pomočjo živali: 

Prostovoljec pripelje svojo mačko v rehabilitacijski center, kjer skupaj z delovnim terapevtom 

pomagata otroku, ki s težavo opravlja naloge fine motorike. Za izboljšanje uporabnikove fine 

motorike si terapevt pomaga z zaponkami na povodcu, ovratnici in transporterju. Otrok prav tako 

odpre posodo s priboljški in daje majhne koščke hrane mački. Pri terapiji, kjer želimo izboljšati 

uporabnikovo sposobnost razvrščanja zaporedja dogodkov, terapevt uči uporabnika terapije, 

kako skrtačiti psa. Na primer:  

- Vzemi krtačo iz torbe. 

- Ukaži psu naj »čaka«. 

- Skrtači psa. 

- Pohvali psa »priden«. 

S tem, ko je uporabnik motiviran, da bo sam skrtačil psa, se lažje spomni zaporedja dejanj. 

Terapevt ga pri tem spodbuja, da pred vsakim dejanjem naglas ponovi, kaj bo naredil. 

Ženska, ki okreva po kapi, ima težave s stanjem in hojo. Fizioterapevt uporabi prisotnost psa kot 

motivacijo, in sicer tako, da ga postavi na mizo, nato pa prosi uporabnika, da stoje poleg mize 
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psa skrtači ali boža po glavi in hrbtu. Za izboljšanje gibalnih sposobnosti uporabnika le-ta 

sprehodi psa po ustanovi ali zunaj nje (vodnik psa vedno uporablja dvojni povodec in hodi poleg 

psa ter uporabnika terapije) (http://ambasadorji-nasmeha.si/terapija-s-pomocjo-zivali). 

 

2.6.2 Zgodovina terapije s pomočjo živali 

1961. je dr. Boris Levinson, na letnem srečanju ameriškega psihološkega združenja, predstavil 

dokument o zdravljenju, katerega uspeh je v veliki meri pripisal posredovanju psa. Dr. Levinson, 

psihoanalitično usposobljeni psiholog, ki je učil na Univerzi Yeshiva v New Yorku. Povsem 

slučajno je odkril terapevtsko sposobnost svojega psa Jinglesa, ki je bistveno pomagal hudo 

motenemu in nekomunikativnemu otroku med povsem drugo terapijo. Psa je z otrokom pustil 

samega le nekaj minut, ko pa se je vrnil v sobo, se je otrok pogovarjal s psom. Kasneje je dr. 

Levinson ugotovil, da je veliko osamljenih in psihično motenih otrok prav tako pozitivno 

reagiralo na prisotnost psa v sobi med samo terapijo. Nekatere zdravniki so o njegovih odkritjih 

podvomili in kljub temu, da je dr. Levinson njihove kritike sprejemal, je terapijo s pomočjo 

živali zagovarjal v številnih nadaljnih javnih objavah, nekateri drugi zdravstveni delavci pa so 

začeli kazati zanimanje za tovrstne edinstvene terapije. Kasnejša naključna raziskava 435 

psihoterapevtov (približno polovica članov kliničnega oddelka za psihološko združenje v New 

Yorku) pa je celo pokazala, da je skoraj tretjina od 319 anketirancev, že uporabila žival v svojih 

terapijah, več kot 90 % teh terapevtov pa je ugotovilo, da so bile živali v teh terapijah zelo v 

pomoč (Altschiller, 2011: 3).  

Iz tega sledi, da so živali pri terapijah zelo uspešne. Vedno več zdravstvenih delavcev kaže 

zanimanje za tovrstne edinstvene terapije. Prav tako se za zdravljenje z živalmi odločajo tudi 

psihoterapevti, ki prav tako ugotavljajo, da so jim živali v teh terapijah zelo v pomoč. 

http://ambasadorji-nasmeha.si/terapija-s-pomocjo-zivali
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na odnos celotne družbe do živali, v 

empiričnem delu pa sem se osredotočila na vzgojiteljice ter pomočnice in otroke v vrtcih 

jeseniške občine. Zanimalo me je, kako lahko vrtec spodbuja pozitivni odnos do živali in pa kako 

vključujejo živali v področja kurikuluma.  

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Z empiričnim delom diplomskega dela sem želela ugotoviti, katere živali izbirajo otroci, kako 

vzgojiteljice pripomorejo k pozitivnemu odnosu otroka do živali in pa, kako so živali 

predstavljene v vrtcu. Glede na omenjen problem raziskovanja, sem si zastavila naslednje cilje 

diplomskega dela: 

- ugotoviti, če imajo otroci radi živali, katere živali imajo najpogosteje za hišne 

ljubljenčke, kakšno mesto imajo živali v njihovem življenju in kaj otroci počnejo z njimi; 

 

 

- ugotoviti, katerih živali se otroci najpogosteje bojijo in zakaj je temu tako, ter kakšen je 

njihov pogled na odnos odraslih do živali in 

 

 

- ugotoviti, kako so živali zastopane v kurikulumu, ter z anketo pri vzgojiteljicah 

povprašati, kako same pripomorejo k pozitivnemu odnosu otroka do živali. 
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3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Na podlagi zastavljenih ciljev postavljam naslednje hipoteze: 

- H1: Otroci imajo živali radi, doma imajo najpogosteje psa, sledi mu maček, z njimi se 

predvsem igrajo, imajo jih za družbo, za živali pa skrbijo predvsem starši. 

 

- H2: Otroci se najbolj pogosto bojijo kač in pajkov, morda zaradi opozoril odraslih, 

predvidevam pa, da so razlike, katerih živali se bojijo, tudi v starosti. Na odnos odraslih 

do živali pa otroci gledajo pozitivno. 

 

- H3: Živali so v vrtcu predstavljene skozi pravljico, opazujejo jih tudi na sprehodih in pa v 

knjigah, ki so otrokom na voljo. 
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3.4 METODOLOGIJA 

Podatke sem pridobila s pomočjo intervjujev, izvedenih v vrtcu, z otroki starimi od pet do šest 

let. Intervjuje sem izvedla v vrtcih jeseniške občine, in sicer v petih skupinah. 

3.4.1 Raziskovalni vzorec 

Vzorec raziskave je bil neslučajnostni – namenski. Vanj je bilo vključenih 100 otrok in 

vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljic anketiranih skupin jeseniških vrtcev. 

 

Graf 1: Število otrok, ki je sodelovalo v anketi 

 

 Dečki Deklice Skupaj 

5-letniki 34 27 61 

6-letniki 21 18 39 

Tabela 1: Število otrok, ki je sodelovalo v anketi 

 

3.4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila sama s pomočjo 

mentorja. Po predhodnem dogovoru sem šla v skupine in izvedla ankete z otroki in 

vzgojiteljicami. Ankete sem zaradi lažjega zbiranja podatkov izvajala individualno. Vzgojiteljice 
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so anketo reševale same, otroci pa so individualno hodili k mizi, kjer sem sedela, in so 

odgovarjali na moja vprašanja. 

 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Ker je bil intervju prepisan dobesedno, je bila analiza kvalitativna. Odgovore sem kvalificirala 

tako, da sem ločila dečke in deklice in s tem ugotovila morebitno razliko med dečki in deklicami 

v določenem starostnem obdobju ter morebitne razlike med obema starostnima obdobjima otrok. 

Zbrane podatke sem nato statistično obdelala ter rezultate prikazala s tabelami oz. grafi. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Vse odgovore posameznega vprašanja sem pregledala, uredila ter predstavila z grafom. Rezultate 

sem na koncu vsakega prikaza tudi interpretirala. 

 

4.1  Ali imaš rad(a) živali? 

 

Graf 2: Prikaz razlike med dečki in deklicami, pri vprašanju, če imajo radi živali  

 

Med spoloma se ne pojavlja toliko razlik. Med 5 letnimi dečki je bil le eden, ki nima rad živali, 

prav tako med 5 letnimi deklicami. Pri 6 letnikih, pa je samo ena deklica odgovorila, da nima 

rada živali, med dečki pa se negativen odgovor ni pojavljal (Graf 2). 



45 

 

 

Graf 3: Prikaz razlike med 5 in 6 letniki, pri vprašanju, če imajo radi živali 

 

Rezultati vprašanja v Grafu 3 me niso presenetili. Kar 96,72 % 5 letnikov je odgovorilo, da 

imajo radi živali, med 6 letniki pa ima 97,44 % otrok radi živali. Torej, hipotezo, ki pravi, da 

imajo otroci radi živali, lahko potrdimo. 
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4.2 Ali rad(a) poslušaš pravljice o živalih? 
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5 letni dečki 5 letne deklice 6 letni dečki 6 letne deklice
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0%

Da Ne

 

Graf 4: Odstotek dečkov in deklic pri vprašanju, če radi poslušajo pravljice 

   

Otroci radi poslušajo pravljice, kar sklepam iz Grafa 4. Največ takih otrok, ki radi poslušajo 

pravljice o živalih, je med 6 letnimi deklicami, saj so vse odgovorile z da (100 %). Sledijo jim 6 

letni dečki s 95,24 %, nato pa 5 letne deklice z 92,6 % in na koncu z 91,18 % še 5 letni dečki. 

Rezultati so me malo presenetili, saj sem na drugem mestu pričakovala 5 letne deklice in ne 6 

letne dečke. Tak rezultat sem pričakovala zato, ker sem bila iz dosedanjega dela v vrtcu 

navajena, da so deklice več časa preživele ob branju knjig kot dečki. Deklice so se vedno 

zanimale za knjige in gospodinjske stvari, dečki pa bolj za orodja, avtomobile… Vseeno pa so 

razlike tako majhne, da presenečenje ni bilo veliko. 
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Graf 5: Prikaz razlike med 5 in 6 letniki v branju pravljic o živalih 

Tudi rezultat iz Grafa 5 me je presenetil, saj sem pričakovala, da pravljice o živalih radi 

poslušajo predvsem mlajši otroci, v moji anketi pa se je izkazalo ravno nasprotno. Namreč, 8,20 

% petletnikov (5 otrok) ne poslušajo radi pravljic o živalih, medtem ko je bil med šestletniki le 

2,56 % takih otrok (1 otrok). Znova razlike niso tako velike. 
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4.3 Ali nas živali razumejo, ko se z njimi pogovarjamo? 

 

Graf 6: Razlika v odstotkih med odgovori deklic in dečkov v različnem starostnem obdobju 

Medtem ko je pri 5 letnih dečkih polovica (17) odgovorila, da nas živali ne razumejo, je druga 

polovica 5 letnikov trdila, da nas živali razumejo. Rezultat se mi je zdel zanimiv, saj nisem 

pričakovala, da bo izenačen. Med 5 letnimi deklicami je bilo 70 % takih, ki mislijo, da nas živali 

ne razumejo, kar me je presenetilo, saj sem pričakovala, da bodo ravno deklice odgovorile 

drugače, zaradi visokega procenta deklic, ki rade berejo knjige o živalih, saj se v knjigah ljudje 

velikokrat pogovarjajo z živalmi. Odgovori 6 letnikov sem pričakovala, da bodo taki, saj so ti 

otroci že starejši. Enako kot me je presenetil odgovor petletnih deklic, me je presenetil tudi visok 

odstotek pri deklicah, ki trdijo, da nas živali ne razumejo, saj se je izkazalo, da vse 6 letne 

deklice rade poslušajo pravljice o živalih. Zato sem pričakovala, da bo več deklic odgovorilo, da 

nas živali razumejo, saj se v pravljicah živali velikokrat pogovarjajo med seboj in z ljudmi. To 

morda priča, da otrokovo dojemanje pravljic ni tako naivno (Graf 6). 
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Graf 7: Prikaz razlike med odgovori 5 in 6 letnikov 

Rezultati iz Grafa 7 me pri tem vprašanju niso presenetili, saj sem pričakovala, da bodo mlajši 

otroci odgovarjali, da nas živali razumejo. Pri šestletnikih je bilo več takih otrok, ki imajo 

domačo žival doma in mogoče so zato mnenja, da nas živali ne razumejo. Petletnikov, ki imajo 

doma žival, je bilo manj in mogoče je zato ta odgovor tak. Ker nimajo doma živali, jih mogoče 

poznajo samo preko pravljic in risank, kjer pa živali običajno komunicirajo z ljudmi. Več 

šestletnikov ima žival doma, kar pomeni, da jih lahko opazujejo in si tako ustvarijo svoje mnenje 

o tem ali nas razumejo ali ne. 
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4.4 Ali imaš doma hišnega ljubljenčka? Če da, katerega? Če ne, bi ga rad imel in 

katero žival bi rad imel? 

 

Graf 8: Odstotek otrok, ki imajo oz. nimajo domače živali 

Dobljenih rezultatoviz Grafa 8  nisem pričakovala, saj sem mislila, da bo več takih otrok, ki 

imajo žival, kot takih, ki je nimajo. Taka pričakovanja sem imela zato, ker se mi zdi, da ima že 

veliko družin domače živali in ker na sprehodih opazim veliko otrok z živalmi. Le 6 letnih deklic 

je več takih, ki imajo domačo žival, kot takih, ki je nimajo. V odgovor DA, sta bila vključena 

tudi dečka, ki sta za domačo žival označila plišastega medvedka. Deček, ki je za domačo žival 

označil mamico, v odgovor DA ni bil vključen, saj se mi to za mojo raziskavo ni zdelo smiselno. 

Tudi, ko sem ga vprašala, če je mamica domača žival tako kot pes, maček, hrček, zajček ipd. je 

prikimal in suvereno odgovarjal naprej. Deček je bil star 5 let. Primerne razlage za tako trditev 

nimam. Mogoče se deček s svojo mamico igra domišljijske igre, kjer mamica velikokrat 

predstavlja neko žival. 
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Graf 9: Primerjava med 5 in 6 letniki, ki imajo domačo žival 

Vprašanih 5 letnikov je bilo 61, od tega jih ima domačo žival le 19 (31,15 %). 6 letnikov je bilo 

vprašanih 39, domačo žival pa ima 19 otrok (48,7 %). Pričakovala sem (Graf 9), da bo več 6 

letnikov, ki imajo domače živali, saj so starejši in mogoče bolj odgovorni. Moja pričakovanja so 

se izpolnila. 
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4.5 Katero domačo žival imaš? 

 

Graf 10: Katere domače živali imajo otroci najpogosteje (5 in 6 letniki) 

Največ otrok, (kar 20 od 39, ki imajo žival) ima psa. 13 otrok ima mačka, 5 otrok papagaja, 3 

otroci ribe, 2 otroka plišasto igračo, podgane, in hrčka, po en otrok pa ima veverico in želvo. 

Zanimiv odgovor je bil odgovor 5 letnega dečka, ki je vztrajal, da je njegova domača žival 

mamica. Čeprav je vztrajal, da je mamica žival, kot je žival pes, maček, hrček, ipd. ga nisem 

vključila v grafični prikaz. Izmed 39 vprašanih otrok jih ima 28 eno žival, 9 otrok ima dve živali 

in 2 otroka imata kar štiri živali (Graf 10). Ker je pes na prvem mestu po pogostosti in maček na 

drugem, lahko potrdim hipotezo, ki pravi, da sta ti dve živali najpogostejši živali, ki ju imajo 

otroci doma. 
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Graf 11: Prikaz otrok, ki nimajo živali, a bi si jo želeli ter katero 

Otrokom, ki nimajo nobene živali, sem zastavila vprašanje, če bi si jo želeli, ter katero bi si 

želeli. Kar 38 od 40 vprašanih 5 letnih otrok in 16 od 21 vprašanih 6 letnih otrok bi si doma 

želeli žival. Na prvem mestu je znova pes, saj si ga želi kar 18 pet in šestletnikov. Sledi mu 

maček, ki si ga želi 15 otrok, zajec, ki si ga želi 8 otrok, hrčka si želi 5 otrok, papagaja si želita 2 

otroka, po 1 otrok pa si želi želvo, konja, srno, kravo, ribo in tigra (Graf 11). Ti odgovori me niso 

presenetili, saj zunaj vidim veliko psov, zato se mi zdi, da so psi priljubljena domača žival. Med 

5 letniki sta bila le dva dečka, ki živali nimata in si je sploh ne želita, med 6 letniki pa dva dečka 

in dve deklici. Kar se tiče povezave med vrsto živali in spoloma, se ne pojavljajo bistvene 

razlike. Vprašanih dečkov je bilo 32, kar deset pa si jih želi psa (31,25 %), na drugem mestu pa 

je maček, ki si ga želi 7 dečkov (21,87 %). Od 29 vprašanih deklic si jih 8 želi psa (27,59 %), 

prav tako si jih 8 želi mačka (27,59 %). 
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4.6 Kaj rad počneš s svojim ljubljenčkom? 

 

Graf 12: Prikaz dejavnosti, ki jih otroci izvajajo s svojimi ljubljenčki 

Najpogostejša dejavnost (Graf 12), ki jo otroci izvajajo s svojimi ljubljenčki, je igra, saj ima 

ljubljenčke za igro kar 12 petletnikov in 13 šestletnikov. Za “crkljanje” ima svoje ljubljenčke 5 

petletnih otrok in 4 šestletnih otrok. Sledita hranjenje in sprehajanje, ki pa ju z živalmi uporablja 

malo otrok. Ker sem otrokom kasneje zastavila tudi vprašanje, kdo skrbi za njihove ljubljenčke, 

in je bil večinski odgovor starši, sem lažje interpretirala dejstvo, da otroci ne hranijo in ne peljejo 

živali na sprehod. Na začetku me je presenetilo, da več otrok živali ne hrani in ne pelje na 

sprehod, a sem si s kasnejšimi odgovori lažje intepretirala ta odgovor. Ker je bil najpogostejši 

odgovor, da se otroci s svojimi ljubljenčki igrajo, lahko svojo zastavljeno hipotezo potrdim. 
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4.7 Kdo skrbi za tvojega ljubljenčka? 

 

Graf 13: Prikaz skrbnikov domačih ljubljenčkov, ki jih imajo otroci 

Pri rezultatih iz Grafa 13 me je presenetilo, da tako malo otrok samih skrbi za svojega 

ljubljenčka. Pričakovala sem, da bodo starši najpogostejši odgovor, za tem odgovorom pa sem 

pričakovala odgovor, da otroci skrbijo sami. Med petletnimi dečki le trije sami skrbijo za svoje 

živali, med petletnimi deklicami pa niti ena ne skrbi sama za svojo žival. Med šestletnimi dečki 

trije skrbijo za svojo žival, deklica pa prav tako nobena. Ta podatek me je presenetil, saj deklice 

stereotipno veljajo za bolj skrbne od dečkov.  
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4.8 Ali te tvoj ljubljenček lahko potolaži, ko si žalosten/na? Kako? 

 

Graf 14: Prikaz odgovorov na vprašanje, če otroka lahko njegov ljubljenček potolaži 

Pri tem vprašanju sem pričakovala malce drugačne odgovore. Pri petletnih deklicah sem 

pričakovala, da bo več takih, ki menijo, da jih živali lahko potolažijo (Graf 14). Kot sem že 

omenila, stereotipno veljajo deklice za bolj čustvene, zato sem pričakovala drugačne odgovore. 

Le 2 deklici od 6 vprašanih sta menili, da ju njuna žival lahko potolaži. Med dečki pa je bilo od 

14 vprašanih kar 10 takih, ki so menili, da jih njihova žival lahko potolaži. Pri šestletnikih pa je 

bilo malo drugače. Med vprašanimi devetimi dečki je bilo kar 5 takih, ki so menili, da jih njihova 

žival lahko potolaži, in od vprašanih 10 deklic je bilo kar 8 takih, ki so menile, da jih žival lahko 

potolaži. Tako mi je bila zanimiva primerjava med 5 in 6 letnimi deklicami, saj so bila mnenja 

precej različna. 
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Graf 15: Prikaz načinov, kako otroka žival lahko potolaži 

Pri tem vprašanju sem odgovore 5 in 6 letnikov združila skupaj (Graf 15). Otrok, ki menijo, da 

jih žival lahko potolaži, je bilo 25 (12 petletnikov in 13 šestletnikov). 10 otrok žival potolaži 

tako, da jih poliže, prav tako 10 otrok žival potolaži tako, da se stisne k njim. Pet otrok pa žival 

potolaži tako, da se oglaša. 
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4.9 Katere živali se bojiš in zakaj? 

Ker je bilo to vprašanje obsežno, sem se odločila, da združim odgovore 5 letnikov in jih 

predstavim ter prav tako združim odgovore 6 letnikov in jih predstavim posebej.  

 

Graf 16: Prikaz živali, ki se jih bojijo petletniki 

Pri tem vprašanju me je najbolj presenetilo (Graf 16), da se kar tretjina petletnih otrok ne boji 

nobene živali. Med živali, ki se jih najbolj bojijo petletniki sta se na prvo mesto uvrstila pes in 

kača. Na drugem mestu je volk, na tretjem pa tiger, lev in pajek. Razloga, zakaj se najpogosteje 

bojijo kače, sta bila, da kača grize in je strupena. Psa se bojijo, ker grize, praska in skače, volka 

se bojijo, ker grize, ima velike zobe, jih lahko poje in je grozen, tigra se otroci bojijo, ker je 

velik, jih lahko poje in je prav tako grozen. Leva se otroci bojijo, ker rjovi, ima kremplje in je 
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hiter, pajka pa, ker je strupen, grd in plete mrežo. Ti strahovi me niso toliko presenetili, 

presenetilo me je le, da si pes deli prvo mesto s kačo. Toliko bolj me je presenetila izbira psa, ker 

je bil pes prav tako na prvem mestu živali, ki jih imajo otroci najpogosteje doma. Moja hipoteza 

drži le polovično, saj pravi, da se otroci bojijo kače, sledi pa ji pajek.  

 

Graf 17: Prikaz živali, ki se jih bojijo šestletniki 

Tudi pri šestletnikih me je presenetil visok procent otrok, ki se ne bojijo živali (Graf 17). Tudi na 

prvem mestu sta med živalmi, ki se jih šestletniki najbolj bojijo, kača in pes. Razlogi, zakaj se 

šestletniki teh živali bojijo, so enaki kot pri petletnikih. Tudi tukaj moja hipoteza drži le 
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polovično, saj pravi, da se otroci bojijo kače, sledi pa ji pajek. Razlike med 5 in 6 letniki skorajda 

ni, saj sta bila pri obeh starostnih obdobjih na prvem mestu kača in pajek, le drugo in tretje mesto 

sta se zamenjala. Pri petletnikih je na drugem mestu volk, pri šestletnikih pajek, na tretjem mestu 

so pri petletnikih tiger, lev in pajek, pri šestletnikih pa sta na tretjem mestu volk in tiger. Tako 

pridemo do rezultata, da so bili pri obeh starostnih obdobjih najpogostejši odgovor pes, kača, 

volk, tiger, lev in pajek, le odstotki otrok, ki se jih bojijo so drugačni. Pri primerjavi dečkov in 

deklic se pojavlja nekaj razlik. Na prvem mestu sta tiger in kača, ki se ju boji po šest dečkov (po 

16,22 %), na drugem mestu je volk, ki se ga bojijo 4 dečki (10,81 %), na tretjem mestu pa je lev, 

ki se ga bojijo 3 dečki (8,11 %). Pri deklicah je na prvem mestu pes, ki se ga boji 6 deklic (18,75 

%), na drugem mestu je pajek, ki se ga bojijo 4 deklice (12,5 %), na tretjem mestu pa so volk, lev 

in medved, ki so jih izbrale 3 deklice (vsak po 9,38 %). 
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4.10 Se ti zdi prav, da ljudje živali tepejo? Zakaj? 

 

Graf 18: Prikaz primerjave odgovorov med 5 in 6 letnimi otroci 

Med odgovori na vprašanje, zakaj se živali ne tepe, je bilo kar nekaj razlik med starostnima 

obdobjima (Graf 18). Največ petletnikov je odgovorilo, da živali ne tepemo, ker nas lahko 

napadejo. Največ šestletnikov je odgovorilo, da živali ne tepemo, ker jih to boli. Iz tega lahko 

sklepam, da imajo šestletniki več sočutja za živali kot petletniki, saj je bil tudi njihov drugi 

najpogostejši odgovor, da živali ne tepemo, ker lahko umrejo. Drugi najpogostejši odgovor 

petletnikov je bil, da živali ne tepemo, ker to ni lepo. Predvidevam, da tako razlago največkrat 

slišijo v vrtcu oz. doma, saj tam preživijo največ časa. Všeč mi je bilo, da niti en otrok ni 

odgovoril, da je prav, če živali tepemo.  
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4.11 Ali misliš, da živali v cirkusih in živalskih vrtovih včasih tudi trpijo/se slabo 

počutijo? Zakaj? 

 

Graf 19: Prikaz razlike med 5 in 6 letniki 

Če je bilo med petletniki prepričljivo več otrok, ki pravijo, da se živali v cirkusih in živalskih 

vrtovih ne počutijo slabo, pa šestletniki razmišljajo drugače. Tako kot me je v Grafu 19 

presenetila visoka številka negativnih odgovorov pri petletnikih, me je presenetila visoka številka 

pozitivnih odgovorov pri šestletnikih. Pri petletnikih prepričljivo prevladuje mišljenje, da se 

imajo živali v cirkusu in v živalskem vrtu lepo, medtem ko je skoraj polovica vprašanih 

šestletnikov odgovorila, da tam živali včasih tudi trpijo oz. se slabo počutijo. Podatka, če so že 

kdaj obiskali cirkus ali živalski vrt nimam. To pomeni, da so nekateri otroci morda odgovarjali 

na podlagi lastnih izkušenj, nekateri pa na podlagi tega kar so se naučili v vrtcu, doma, na 

televiziji, v knjigah… 



63 

 

 

Graf 20: Prikaz primerjave odgovorov otrok na vprašanje, zakaj se imajo živali v živalskem vrtu in cirkusu lepo 

Med petletniki prevladuje mišljenje, da se živali v živalskem vrtu in cirkusu ne počutijo slabo, 

ker je tam lepo. Predvidevam, da je bilo otrokom ob obisku cirkusa oz. živalskega vrta lepo in da 

so zato takega mnenja. Najpogostejši odgovor med šestletniki pa je bil, da se imajo živali lepo, 

ker so na soncu. Najbližje so si bili z odgovorom, da se imajo živali lepo, ker jih ljudje 

obiskujemo. Otroci so to mogoče povezali s tem, da ko obiskujejo sorodnike ali prijateljce v 

bolnišnicah, se tudi oni dobro počutijo (Graf 20). 
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Graf 21: Prikaz primerjave odgovorov otrok, na vprašanje, zakaj se živali v cirkusu in živalskem vrtu včasih 

počutijo slabo 

Pri tem vprašanju so si bili otroci že bolj enotni (Graf 21). Tako pet kot šestletniki menijo, da se 

živali tam počutijo slabo, ker so zaprte. Ti odgovori me niso presenetili, saj so mi nekatere 

vzgojiteljice povedale, da se v vrtcu pogovarjajo tudi o negativnih stvareh cirkusa in živalskega 

vrta. Zanimivo se mi je zdelo, da so nekateri otroci menili, da se živali počutijo slabo, ker “jih vsi 

gledamo” nekaterim pa se je obiskovanje živali zdel razlog, da se imajo živali lepo. 
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4.12 Ali misliš, da odrasli ljudje lepo skrbimo za živali? 

 

Graf 22: Prikaz primerjave odgovorov otrok, na vprašanje, če ljudje lepo skrbimo za živali 

Med obema starostnima obdobjima je občutno več otrok, ki menijo, da ljudje lepo skrbimo za 

živali, kot tistih, ki menijo, da ljudje ne skrbijo lepo za živali (Graf 22). Pri petletnikih sem take 

odgovore pričakovala, na kar je nakazovalo že prejšnje vprašanje, kjer je večina trdila, da se 

imajo živali v živalskem vrtu in cirkusu lepo. Med šestletniki sem, zlasti po prejšnjem vprašanju, 

pričakovala več otrok, ki bodo menili, da ljudje ne skrbimo lepo za živali. Iz tega vprašanja je 

razvidno, da imajo otroci pozitiven pogled na odnos odraslih do živali, tako da lahko hipotezo, ki 

pravi, da imajo otroci pozitiven pogled na odnos odraslih do živali, potrdim. Sama se ne bi 

mogla ravno odločiti, če je eno leto razlike pomembno, zlasti zato, ker so otroci v isti skupini, a 

moja pričakovanja sem ustvarila na podlagi prejšnjega vprašanja, če se živali v cirkusu in 

živalskem vrtu kdaj tudi slabo počutijo. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV 

VZGOJITELJIC IN POMOČNIC 

Vse odgovore posameznega vprašanja sem pregledala, uredila ter predstavila z grafom. Rezultate 

sem na koncu vsakega prikaza tudi interpretirala. Vse vzgojiteljice in pomočnice so bile iz 

jeseniških vrtcov. Sodelovali so štirje vrtci, ankete pa so izpolnjevale vzgojiteljice in pomočnice 

tistih skupin, kjer sem ankete izvajala z otroki.  

 

5.1Ali izvajate dejavnosti s področja gibanja, kjer so omenjene živali? Če da, katere 

dejavnosti izvajate z otroki? 

 

 

Graf 23: Prikaz dejavnosti s področja gibanja, ki jih vzgojiteljice izvajajo z otroki 

 

Anketo je izpolnjevalo 13 vzgojiteljic in pomočnic. Prav vse so na vprašanje odgovorile 

pritrdilno, kar pomeni, da 100 % vzgojiteljic in pomočnic (Graf 23), izvaja dejavnosti s področja 

gibanja, kjer so omenjene živali.  Več kot polovica vprašanih izvaja dejavnosti, kjer posnemajo 

gibanje živali, npr. ples, pantomima, 39 % pa izvaja dejavnosti kot so igre “Ptički v gnezda”, 

“Muhe letajo” ipd. 
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5.2 Ali izvajate dejavnosti s področja jezika, kjer so omenjene živali? Če da, katere 

dejavnosti izvajate z otroki? 

 

 

Graf 24: Prikaz dejavnosti s področja jezika, ki jih vzgojiteljice izvajajo z otroki 

 

Od trinajstih anketirancev je vseh 13 odgovorilo, da izvajajo dejavnosti s področja jezika, kjer so 

omenjene živali. Največ vzgojiteljic, in sicer kar 46% z otroki bere knjige o živalih, nato si zelo 

blizu sledijo uganke o živalih, opisovanje živali in deklamacije o živalih, na zadnjem mestu pa je 

dejavnost deklamacije o živalih (Graf 24). 
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5.3 Ali izvajate dejavnosti s področja umetnosti, kjer so omenjene živali? 

 

 

Graf 25: Prikaz dejavnosti s področja umetnosti, ki jih vzgojiteljice izvajajo z otroki 

 

Vse vprašane vzgojiteljice in pomočnice so odgovorile z DA. Najpogostejša dejavnost, ki jo 

vzgojiteljice in pomočnice izvajajo, je risanje živali. Sledita ji ples in petje in na koncu še 

oblikovanje živali iz različnih materialov kot sta plastelin, slano testo itd. Kar 6 vzgojiteljic in 

pomočnic je risanje postavilo na prvo mesto, kar ni presenetljiv rezultat, saj otroci velikokrat v 

vrtcu po prebrani knjigi narišejo, kar so prebrali, in ker je bilo branje knjig na prvem mestu pri 

dejavnostih s področja jezika, me ta rezultat iz Grafa 25 ni presenetil. 
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5.4 Ali izvajate dejavnosti s področja družbe, kjer so omenjene živali? Če da, katere 

dejavnosti z otroki? 

 

 

Graf 26: Prikaz dejavnosti s področja družbe, ki jih vzgojiteljice izvajajo z otroki 

 

Vse vprašane vzgojiteljice in pomočnice so odgovorile z DA (Graf 26). Skoraj polovica 

vprašanih je na prvo mesto postavila skrb za živali v vrtcu. Pod to dejavnost spada skrb za živali 

pozimi, npr. otroci postavijo hiško ptičkom, jih hranijo ter tako skrbijo za njih. Nekatere skupine 

imajo v skupini tudi ribe, za katere skrbijo otroci sami. Prav tako otroci lahko v vrtec pripeljejo 

svoje domače živali in tako jih vsi skupaj opazujejo. Na drugem mestu se nahaja dejavnost obisk 

okoliških kmetij, kamor otroci odidejo z vzgojiteljicami ter ravno tako opazujejo živali. Pri 

spodbujanju stika z živaljo, ki je na tretjem mestu, pa vzgojiteljice otroke spodbujajo, da se živali 

dotaknejo in da se jih ne bojijo. Sem bi lahko uvrstili tudi previdnost pri ravnanju z živalmi, a v 

anketah ni bilo takega odgovora. 
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5.5 Ali izvajate dejavnosti s področja narave, kjer so omenjene živali? Če da, katere 

dejavnosti izvajate z otroki? 

 

 

Graf 27: Prikaz dejavnosti s področja narave, ki jih vzgojiteljice izvajajo z otroki 

 

Tudi tukaj so vse vprašane vzgojiteljice in pomočnice odgovorile z DA (Graf 27). Kar 77 % 

vzgojiteljic in pomočnic pri področju narave živali vključuje tako, da z otroki opazujejo živali v 

naravi. Ker se otroci z vzgojiteljicami in pomočnicami veliko zunaj na sprehodih, me tak izid ni 

presenetil. Manjše živali, npr. hroščke, mravlje, pajke, si včasih ogledujejo tudi pod lupami, da 

jih otrokom še bolj približajo. Pri pogovoru o življenju živali, pa se z otroki pogovarjajo o 

celotnem ciklusu živalskega življenja, torej od rojstva do smrti. Prav tako zajamejo tudi 

prehrano, zgradbo in ostale stvari, ki se jim zdijo pomembne. 
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5.6 Ali vključujete živali v program na kakšen drug način? Če da, kako? 

 

 

Graf 28: Prikaz drugih načinov vključevanja živali v program 

 

Večina vzgojiteljic in pomočnic, živali tudi na druge načine vključuje v program. Le dve 

vprašani od 13 sta odgovorili z NE. Največ vzgojiteljic in pomočnic v skupino sprejmejo hišne 

ljubljenčke, ki jih imajo otroci doma (Graf 28). Ker sem tudi sama v vrtec prinesla svojo psičko 

vem, da je tak način vključevanja živali v program otrokom zelo všeč, saj so bili ob prihodu 

psičke v skupino navdušeni. Vsi so jo hoteli božati, nahraniti, ji dati vodo in se igrati z njo. 

Nekatere živali vključujejo tudi prek IKT tehnologije, kar pomeni, da jih vključujejo prek revij, 

člankov, knjig, računalnikov itd. 
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5.7 Ali lahko kot vzgojiteljica oz. pomočnica pripomorete k otrokovemu 

pozitivnemu odnosu do živali ter na kakšen način? 

 

 

Graf 29: Prikaz načinov, kako lahko vzgojiteljice oz. pomočnice pripomorejo k pozitivnemu odnosu otrok do živali? 

 

Vse vprašane vzgojiteljice in pomočnice se strinjajo (Graf 29), da se otroku pozitiven odnos do 

živali privzgaja tako, da so same pozitiven zgled otroku. To pomeni, da imajo do vseh živali 

enak odnos in razbijajo nepotrebne predsodke o strahovih otrok do živali. Na primer, pomembno 

je, da otrok ve, da ne bo ugriznil vsak kuža in da pajki, ki živijo v Sloveniji, niso strupeni. Prav 

je, da se otroka nauči, da se ne dotika živali, ki je ne pozna, naj ne boža psa, če mu lastnik ne 

dovoli, naj se ne dotika kač, če jih sreča ipd. Če na primer v skupino prileti čebela ali se od 

nekod pojavi pajek, je zelo pomembno, da vzgojiteljica oz. pomočnica ohrani mirno kri, ter žival 

mirno odstrani iz skupine. S takim načinom, lahko razbijemo predsodke o strahovih živali do 

pajkov in žuželk. Tudi s spodbujanjem otrok k petju o živalih in risanju živali veliko 

pripomoremo, saj otroci skozi pesmice in risbice lahko spoznavajo živali. Tako je bilo mnenje 

vzgojiteljic in pomočnic. Odgovorile so tudi, da na ta isti način, spodbujajo tudi pozitiven odnos 

otrok do živali. Torej, same morajo biti otroku dober zgled in tako jih bo otrok posnemal. 
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6 SKLEP 

 

Preden sem se lotila pisanja diplomskega dela s tem naslovom, sem se najbolj veselila 

empiričnega dela, saj me je zelo zanimalo, kakšen bo pogled otrok na odnos do živali. Po 

natančnem pregledu anketnih vprašalnikov, sem vesela, da so otroci podajali take odgovore. 

Otroci z vprašanji večinoma niso imeli težav, saj so vsako vprašanje razumeli. Zanimivo je bilo 

opazovati reakcije otrok na vprašanje, če mislijo, da je prav, da ljudje živali tepejo. Nekateri 

otroci so me čudno pogledali in že iz njihovega pogleda je bilo moč sklepati, da je to 

nesprejemljivo, nekateri pa so me pogledali in vprašali: “Kaj?” Tako sem vedela, da predvsem 

mlajši otroci sploh ne poznajo slabih strani našega odnosa do živali. Pri vprašanju, kjer so 

izražali svoje mnenje o živalih v cirkusu in živalskem vrtu, je bilo zanimivo, kako so nekateri 

otroci na vprašanje odgovorili s pogleda živali ter izrazili nasprotovanje živalskim vrtovom in 

cirkusom s tem, ko so obsojali dejstva, da so živali tam zaprte/niso svobodne, da nimajo dovolj 

hrane in vode ipd. Zanimivo se mi je zdelo tudi, da so nekateri otroci odgovorili, da  se živali v 

cirkusu in živalskem vrtu slabo počutijo, ker jih vedno nekdo “gleda”, drugi otroci pa so na naše 

obiskovanje živali gledali s povsem druge perspektive in odgovarjali, da se živali tam ravno 

zaradi našega obiskovanja ne počutijo slabo. Pri zadnjem vprašanju me je zanimalo mnenje otrok 

o odnosu odraslih do živali. Najbolj se mi je v spomin vtisnil odgovor dečka, ki je na moje 

vprašanje odgovoril tako: “Ne, ne, sploh ne.” Ko sem dečka vprašala, zakaj se mu zdi, da odrasli 

ljudje ne skrbijo lepo za živali, pa je odgovoril: “Pa saj veš, kako je to. Nekdo misli, da ima 

kužka rad in si ga kupi, potem mu pa naenkrat ni več všeč in ga dajo v zavetišče. Tam je pa že 

toliko psov, da sem kar žalosten.” Mogoče bi bilo dobro izvesti tudi anketo med starši in tako 

primerjati odgovore staršev in otrok.  

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so odgovarjale povsem po mojih pričakovanjih. Glede na 

to, da sem tudi sama delala v vrtcu, sem vedela, kakšne dejavnosti se izvajajo na določenem 

področju kurikuluma. Lepo bi bilo, če bi se lahko vzgojiteljice in pomočnice bolj strokovno 

izobrazile na področju odnosa do živali in živali še bolj vključevale v program. To pa zato, ker 

menim, da živali postajajo vse bolj pomemben del človekovega vsakdana, saj se vse več ljudi 

zavzema za njihove pravice, podpisujejo se peticije za živali, veliko več je zavzemanja zanje tudi 
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v medijih. Kot pravi Margaret Mead, je ena najbolj nevarnih stvari, ki se lahko pripetijo otroku, 

umor ali mučenje živali, ki ostane nekaznovano, zato mislim, da je zelo pomembno, da se vrtec 

že zgodaj vključi v spodbujanje otrokovega pozitivnega pogleda na živali. Menim, da je 

pomembno, da otroke naučimo, da so tudi živali enakopravne in da ni potrebe, da imamo do njih 

zaničevalen odnos. Tukaj imajo prav vzgojiteljice in pomočnice pomembno vlogo, ker otrok 

veliko časa preživi v vrtcu. 

Pri nekaj odgovorih otrok, je možno razbrati, da bodisi vzgojiteljice in pomočnice ali starši, res 

gojijo pozitiven odnos otroka do živali. Če na primer poskusim povezati odgovore otrok in 

vzgojiteljic, prav vse vzgojiteljice so odgovorile, da spodbujajo otrokov pozitiven odnos do 

živali. Prav vsi otroci so na vprašanje, če je prav, da tepemo živali, odgovorili NE. Pri vprašanju, 

kjer so izrazili svoje mnenje, če odrasli lepo skrbimo za živali, je bilo veliko odgovorov DA. 

Prav tako so skoraj vsi otroci, od stotih vprašanih, rekli, da imajo radi živali (razen treh). Te vse 

odgovore lahko povežem z odgovorom vzgojiteljic in pomočnic, kjer so prav vse odgovorile, da 

spodbujajo pozitiven odnos otrok do živali.  

Če empirični del poskusim povezati s teoretičnim delom, mislim, da vrtec dobro usmerja otroke 

k pozitivni naravnanosti do živali. Kot sem že omenila, bi bilo po mojem mnenju, lahko več 

vključevanja živali v skupine. Vsaka skupina bi lahko imela v skupini na primer ribice, za katere 

bi otroci skrbeli sami. Tako bi se morda naučili skrbi in odgovornosti, ki jo zahteva žival. Lahko 

bi večkrat obiskali živalske vrtove in se mogoče potem v skupinah pogovarjali o tem, kako se 

živali tam počutijo. Bolj pogosti bi bili lahko tudi obiski različnih živali v skupinah. Dovolj je 

tudi bolj pogosto izobraževanje prek IKT tehnologije, ki je mogoče celo najbolj dostopna 

možnost. 

V celotnem diplomskem delu mi je bil najbolj všeč pogovor z otroki, saj sem bila res vesela, ko 

sem videla, kako so otroci sposobni empatije. Za veliko otrok, so živali naši prijatelji in veliko 

otrok se živali sploh ne boji. Zanimivo bi bilo te iste otroke vprašati ista vprašanja čez nekaj let 

in tako ugotoviti, če in kako se je njihovo mnenje z leti spremenilo. 
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