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NA KAJ VSE BI BILO KORISTNO POMISLITI PREDEN SE ODLOČIMO ZA
HIŠNEGA LJUBLJENCA
V naših domovih prebiva tudi vse več različnih živali, zlasti psov in mačk, malih glodalcev, sobnih ptic,
akvarijskih rib pa tudi drugih. Hišne živali nas razvedrijo in pomirjajo, sproščajo nam pozitivna čustva
in na svoj način lepšajo življenje. Še posebej psi so idealni družabniki otrok in starejših ljudi, pomagajo
tudi telesno prizadetim in imajo nemalokrat status pravih družinskih članov. Že od nekdaj je poznano,
da nam domače živali, ki jih imamo za družbo, ohranjajo in krepijo zdravje, pomagajo celo ozdraviti
nekatere bolezni, predvsem pa nam - njihovim skrbnikom - prinašajo zabavo, veselje in zadovoljstvo.

Žal pa se nekateri lastniki ne zavedajo, da živo bitje prinaša tudi marsikatero obveznost in dolžnost.
Domače živali imajo namreč svoje življenjske potrebe in zahteve in so popolnoma odvisne od svojih
lastnikov. Ti odločajo o vsem - tudi o njihovem življenju, sploh pa o njihovem zdravju in počutju.
Odločiti se za domačo žival, pomeni sprejeti večletno, predvsem pa vsakodnevno obveznost.
Veterinarji vse prevečkrat opažamo, da pride žival k hiši zaradi ne dovolj premišljene odločitve, včasih
tudi zaradi napačnih razlogov in napačnih pričakovanj in zato postane kaj kmalu prenekateremu
lastniku veliko breme.
Živali se ni dopustno enostavno naveličati, ji kar tako vzeti življenje ali pa jo brezbrižno spustiti na
cesto. S tem, ko se odločimo zanjo, postanemo njen skrbnik in prevzemamo odgovornost za ustrezno
nastanitev, ustrezno prehrano, zadostno gibanje, primerno nego in seveda tudi skrb za njeno zdravje.
Hkrati bomo morali poskrbeti, da bodo živali ustrezno vzgojene in socializirane, da bodo prilagojene
življenju v naši družbi in ne bodo kazale znakov napadalnega vedenja. Kot dobri skrbniki bomo dolžni
preprečiti njihovo nekontrolirano in nezaželjeno razmnoževanje, v primeru bolezni in poškodb
pravočasno zahtevati veterinarsko oskrbo, v primeru neozdravljivih bolezni in poškodb hujše stopnje
pa omogočiti humano - neboleče uspavanje in jim s tem skrajšati trpljenje. Že na samem začetku se je
dobro zavedati tudi, da se živali starajo precej hitreje od nas in da je tudi njihovo življenje minljivo.

Nekatere dodatne obveznosti imetnikov živali izhajajo tudi iz odlokov lokalnih skupnosti, zlasti kar se
tiče motenja tuje posesti, pobiranja iztrebkov, uporabe povodcev, nošenja nagobčnikov ipd.
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Ko se odločamo o vrsti in pasmi živali, je zaželjeno še posebej dobro pretehtati količino našega
prostega časa kajti naša žival ga bo zahtevala najprej. In na koncu koncev je dobro vedeti, da žival
tudi stane oz. predstavlja določeno finančno breme. Res je, da niso vse živali enako zahtevne in da ni
vsaka žival za vsakogar, zato je še toliko bolj pomembno, da izberemo tisto za nas “najbolj ta pravo”.
Pred to pomembno odločitvijo se je koristno posvetovati s kinologi, pasemskimi klubi, veterinarji in z
drugimi izkušenimi lastniki živali. Več kot bomo imeli informacij, lažje bomo predvideli v kaj se
spuščamo, bolj bomo razumeli svojo žival in bolje si bomo lahko organizirali svoje novo življenje.

Nakup živali je torej v prvi vrsti povezan z odgovornostjo in odnosom do živega bitja zato živali ne
kupujmo zaradi prestiža oz. zato, ker jo imajo drugi ali predvsem zato, ker si jo želijo otroci. Med
prazničnimi darili se prepogosto znajde tudi kakšen pasji mladič ali katera druga žival in tovrstno darilo
se ponavadi ne pokaže kot najbolj primerno.
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