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OPIS DELAVNIC/PREDAVANJ  

 

Uvodno predavanje Odnos človek – žival (dr. Maksimiljana Marinšek) 

Dr. Maksimiljana Marinšek je psihologinja, strokovnjakinja na področju preučevanja odnosa 
med ljudmi in živalmi. V predavanju bo omenila splošne pozitivne učinke živali na ljudi, 
izpostavila bo temeljne značilnosti odnosa med človekom in živaljo. Ker pri svojem delu tudi 
konkretno izvaja terapije s pomočjo različnih živali, bo z nami delila tudi zanimive izkušnje pri 
delu s posamezniki, predstavila pa bo tudi specifične lastnosti vsake domače živali. 

 
Eksperimenti z živalmi – psihološki in sociološki vidik  (dr. Barbara Debeljak Rus in Nina 
Jelić) 
 

Delavnica Eksperimenti z živalmi v psihologiji (dr. Barbara Debeljak Rus) 

Psihologi so poleg preučevanja psiholoških pojavov pri ljudeh znani tudi po preučevanju 
psiholoških pojavov pri živalih. V delavnici bodo dijaki izvedeli, katere živali so za psihologe 
najbolj zanimive, kako so potekali eksperimenti z njimi in kaj so njihovi pomembni zaključki.  

Delavnica Zaščiti živali in uporabljaj Cruelty-free! (Nina Jelić) 

Ste se kdaj vprašali, kaj pomenijo  znaki Leaping Bunny (Skakajoči zajček), Vegan, Association, 
OFC in BDIH na kozmetičnih izdelkih? Na delavnici bomo z aplikacijo Cruelty-free spoznali, 
kateri kozmetični izdelki niso bili testirani na živalih. S seboj prinesite svoje kozmetične izdelke 
in jih testirajte. 

 
Mora biti človek moralno odgovoren do živali? (dr. Tomaž Grušovnik) 
 
Do drugih ljudi se moramo vesti spoštljivo, ne smemo jim povzročati trpljenja in bolečine, če so 
v stiski, jim moramo pomagati. V kolikor ta in sorodna načela prekršimo, smo moralno 
odgovorni. Številni bi rekli, da podobno velja tudi za naš odnos do živali: le-te lahko namreč 
občutijo bolečino, pa tudi strah in trpljenje. Vendar pa naša dejanja v okviru etike živali pogosto 
ne sledijo našim načelom: živali uživamo kot hrano, še zmeraj nastopajo v cirkusih, na njih 
izvajamo smrtonosne poskuse, nosimo usnjena in krznena oblačila, včasih zanemarjamo celo 
domače ljubljenčke. Kaj lahko storimo, da bi bilo trpljenja živali na svetu manj? Smo to dolžni 
storiti? Delavnica na temo naše moralne odgovornosti do živali se bo dotaknila zgoraj omenjenih 
problemov in poskušala odgovoriti na navedeni vprašanji. 
 
 
Dr. Tomaž Grušovnik je docent in znanstveni sodelavec na Pedagoški fakulteti Univerze na 
Primorskem. Ukvarja se z okoljsko etiko, etiko živali in filozofijo vzgoje. Objavil je več knjig, 
med njimi Etika živali (2016) in Odtenki zelene (2011). Predaval je na številnih konferencah in 
univerzah v ZDA, Avstraliji, Avstriji, Španiji, na Kitajskem, Hrvaškem in Norveškem, kjer je bil 
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tudi gostujoči predavatelj na Centru za razvoj in okolje Univerze v Oslu. Leta 2009 je v sklopu 
Fulbrightove štipendije raziskovalno deloval na Univerzi Nove Mehike (ZDA), za svoje delo pa 
je l. 2011 prejel nagrado Glasnik znanosti. 
 

Kuža na obisku (Tamara Jesenovac in Jana Miklič) 

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke združuje člane, ki skupaj s 
svojimi psi obiskujemo različne ustanove. Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2007, je 
humanitarno, nepridobitno združenje fizičnih oseb in deluje v javnem interesu. Vir sredstev za 
delovanje so članarine in donacije podjetij oziroma posameznikov. Obiskujejo zelo različne 
ustanove, med drugim Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Mladinsko klimatsko 
zdravilišče Rakitna, številne domove starejših občanov, zavode (z varovanci s psihofizičnimi 
težavami), knjižnice, vrtce, osnovne in srednje šole itd. 

 
Obiskali nas bosta Tamara Jesenovac in Jana Miklič. Na začetku bosta predstavili svojega kuža 
ter povedali kakšno zanimivost in anekdoto o svojem delu. Tamara Jesenovac bo predstavila 
poklice, kjer lahko pri delu uporabljaš psa. Jana Miklič bo predstavila zgodovino odnosa med 
psom in človekom ter nastanek pasem. 
 
Dijaki se po 45 minutah zamenjajo, tako da so vsi prisotni pri obeh terapevtskih parih. 
 

 

Sem Jana Miklič in sem vodnica 
terapevtskega psa Olija pri društvu Tačke 
pomagačke  že 4 leta. 

Z Olijem obiskujem dom starejših 
občanov, osnovne šole in rehabilitacijski 
center Soča. Oli je najdenček, mešanec z 
zlatim prinašalcem, star 6 let. Kot vsi 
prinašalci zelo crkljiv, obožuje plavanje, 
sneg in žogice. 
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Mojemu psu je ime Henrik in je nemška 
doga, star 4 leta. V terapevtski proces sva 
vključena skoraj 3 leta. Najpogosteje 
hodiva na obisk v osnovne šole (1. triada), 
dom upokojencev, vzgojno varstveni center 
ter izvajava program Beremo s tačkami v 
knjižnici (kjer otrok bere psu). Pes je zelo 
velik, umirjen, stabilen in dostojanstven.  

 

Tamara Jesenovec 

 

 

Društvo za zaščito živali Ljubljana  

Prostovoljka Maša Cerjak Kastelic iz Društva za zaščito živali Ljubljana bo predstavila delo in 
poslanstvo društva. Kot zastopnica in varuhinja dobrobiti živali bo pojasnila, kje in kako je 
dobrobit ta največkrat prezrta. Teme bodo tako zelo različne, od domačih do divjih in rejnih 
živali, zavetišča za živali, testiranje na živalih in mnogo več.  
 
 

Človek, ki pomaga živali, in žival, ki pomaga človeku (Zavetišče za živali Horjul in Društvo 
za zaščito hrtov) 

Jernej je prostovoljec v zavetišču za živali Horjul, kjer vsakodnevno skrbi za zapuščene pse in 
mačke. Urška je veterinarka in lastnica prisrčnega hrta Wallyja. Svoj poklic 
združuje s prostovoljstvom. Je članica Društva za pomoč hrtom, katerega cilj je informirati 
javnost o tragičnih usodah angleških in španskih hrtov. 
 
Na delavnici bosta Jernej in Urška predstavila društvi in svoji osebni izkušnji s prostovoljstvom 
v društvu. Spoznali bomo, kako močne prijateljske vezi se spletejo med človekom in živaljo ter 
kako je pomoč velikokrat obojestranska. 
 
Obiskal pa nas bo tudi hrt Wally. 

 

Le kaj storiti z moškimi piščančki, ki ne nesejo jajc? (mag. Sofija Baškarad) 

Češki pisatelj Milan Kundera je v svojem romanu Neznosna lahkost bivanja zapisal, da se 
resnična človeška dobrota lahko razodene le v odnosu do bitja, ki ne premore moči. Edino pravo 
moralno preizkušnjo prestaja človeštvo v odnosu do bitij, ki so nam izrečena na milost in 
nemilost: v odnosu do živali. Tu pa je človek po njegovem mnenju doživel temeljit polom. 
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Današnja družba nekatere  živali močno izkorišča, letno človek ubije 50 do 60 milijard živali v 
prehrambne namene. Le kaj nam to pove o odnosu človek – žival?  Ali je moralno biti 
mesojedec?  

Ogledali si bomo nekaj odlomkov iz dokumentarnega  filma Kruh naš vsakdanji (Our Daily 
Bread) in igrali igro vlog z naslovom  Vegetarijanski dan v  Strasbourgu. 
 


