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4.1.2014 KANAL RI Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Nadglasajmo petarde svojim potpisima

Sadržaj: Nadglasajmo petarde svojim potpisima, naziv je peticije koju pokreće udruga Prijatelj životinja. 
Buka pucanja prestravljuje pse, mačke, ptice i druge kućne i gradske životinje koje 
proživljavaju strah i traumu, a one koje se nađu u neposrednoj blizini eksplozivnog sredstva 

Autor: Ljiljana Vidmar Erjavac

Rubrika, Emisija: Vijesti Kanal RI Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

7.1.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Udruga Prijatelji životinja odlučila je prikupiti potpise na peticiju kojom trži izmjene Zakona o 

Sadržaj: Vatromet i petarde su iza nas, srećom, rekli bi vlasnici kućnih ljubimaca, koji u doba slavlja i 
dočeka žive u strahu zbog buke. Većina životinja tako reagira i nikad se ne može znati što će 
u strahu učiniti. Često pobjegnu, mogu podletjeti pod auto, a neki umiru od srčanog udara 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

8.1.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 18:20:00 Hrvatska

Naslov: U državama članicama Europske unije smanjuje se uporaba plastičnih vrećica.

Sadržaj: U državama članicama Europske unije smanjuje se uporaba plastičnih vrećica. Luka Oman iz 
Udruge prijatelja životinja govorio je o štetnosti plastičnih vrećica na koje životinje nailaze u 
prirodi, te ih često zamjenjuju za hranu ili se zapetljaju u njih. Izjave dali: Luka Oman, Prijatelji 

Autor: Snježana Babić

Rubrika, Emisija: Eko zona Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

18.1.2014 RTL Stranica/Termin: 18:30:00 Hrvatska

Naslov: O smanjenju uporabe jednokratnih plastičnih vrećica.

Sadržaj: Europska komisija svim članicama naredila je da u četiri godine uporabu tankih jednokratnih 
plastičnih vrećica smanje za 80 posto. U Ministarstvu zaštite okoliša prvo su u RTL-u Danas 
rekli da razmatraju zabranu takvih vrećica, a sad mijenjaju ploču. Poručuju da je po 

Autor: Katarina Brečić

Rubrika, Emisija: RTL Danas Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

18.2.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 17:20:00 Hrvatska

Naslov: Moda može bez krzna ali životinje ne, još jednom su zavapili svi prijatelji životinja.

Sadržaj: Moda može bez krzna ali životinje ne, još jednom su zavapili svi prijatelji životinja. U novoj 
kampanji udruge Prijatelji životinja veliko ne rekla je poznata dizajnerica Đurđica Vorkapić 
napomenuvši kako alternativa krznu postoji. Osim osvijestiti građane ova akcija želi i udomiti 

Autor:

Rubrika, Emisija: In Magazin Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

4.3.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: O kampanji protiv zlostavljanja životinja koju su pokrenuli Prijatelji životinja

Sadržaj: O kampanji protiv zlostavljanja životinja koju su pokrenuli Prijatelji životinja

Autor: Davor Meštrović; Robert Ferlin;

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: intervju Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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6.3.2014 RTL Stranica/Termin: 17:30:00 Hrvatska

Naslov: Mirko Filipović postao je jedno od četiri zaštitna lica kampanje „Biraj svoje bitke“

Sadržaj: Mirko Filipović postao je jedno od četiri zaštitna lica kampanje „Biraj svoje bitke“

Autor: Boris Jovičić; Petra Ravlić

Rubrika, Emisija: Exkluziv Tabloid Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

10.3.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 11:00:00 Hrvatska

Naslov: Gledateljica želi pomoći poznanici koja želi udomiti 23 psa.

Sadržaj: Gledateljica želi pomoći poznanici koja želi udomiti 23 psa, kastrirana i sterilizirana, a većinom 
i čipirana. Poznanica je obavijestila Luku Omana, predsjednika Udruge Prijatelji životinja, prije 
tri tjedna, ali ništa. Obraća se emisiji za pomoć. Izjave dala gledateljica.

Autor: Ana Jelinić, Branko Pokrajčić i Miljenko Cvitković

Rubrika, Emisija: Što vas žulja Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

20.3.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Danas je međunarodni dan bez mesa.

Sadržaj: Danas je međunarodni dan bez mesa. Akcija je to koju su poreknuli Prijatelji životinja još 
davne 85. godine. Nutricionistica Ivana Šimić ističe kako se može živjeti bez mesa, i da 
vegetarijanska prehrana ima brojne prednosti kao što su smanjen rizik od bolesti srca, krvih 

Autor: Ognjen Golubić

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

20.3.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 19:15:00 Hrvatska

Naslov: Danas je Svjetski dan bez mesa.

Sadržaj: Danas je Svjetski dan bez mesa. Na Trgu Bana Jelačića građani su mogli dobiti koje god su 
jelo poželjeli od: pizze, pita, tjestenina, sendviča, hot-dog-ova, palačinki, mafina…, a svi 
sastojci ne životinjski. N veganskom meniju sve. Bolonjez, to su sojine ljuspice na paradajz 

Autor: Barbara Golja

Rubrika, Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

7.4.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Prilog o Zelenom ponedjeljku.

Sadržaj: Danas na svjetski dan zdravlja Prijatelji životinja će od 11 do 13 sati na Trgu bana Jelačića 
predstaviti šest –metarsku vitaminsku liniju. Oni će posložiti to povrće po vitaminima kako bi 
ljudima demonstrirali gdje sve ima vitamina. Također će i promovirati brošuru ''Prehrana na 

Autor: Martina Validžić

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

16.4.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Na zagrebačke ulice stižu kočije. Iz Udruge Prijatelji životinja poručuju kako će to utjecati na 

Sadržaj: Na zagrebačke ulice stižu kočije: Prijatelji životija tvrde kako ih gradovi poput New Yorka 
nastoje izbaciti iz ponude, a mi planiramo uvođenje turističke 'atrakcije' koja će utjecati i na 
životinje i na sigurnost vozača i svih sudionika u prometu. Izjave dao Luka Oman, predsjednik 

Autor: Sarah Srdar

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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16.4.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 23:00:00 Hrvatska

Naslov: Aktivist Vedran Romac krenuo je pješice u avanturu kako bi upozorio na prekomjerno ubijanje 

Sadržaj: Od Nemetina kraj Osijeka, pa sve do Zagreba, i to pješice.Aktivist Vedran Romac krenuo je u 
ovu avanturu kako bi upozorio na prekomjerno ubijanje životinja, posebice u vrijeme bogatih 
blagdanskih stolova. Pred njim je 270 kilometara, a sve ovo čini za one koji ne mogu govoriti 

Autor: Dorijan Elezović

Rubrika, Emisija: Vijesti u 23 Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

22.4.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Obilježava se Dan planete Zemlje.

Sadržaj: Obilježava se Dan planete Zemlje, ona je zajednički dom za oko sedam milijardi ljudi. No 
svakim danom sve nas je više a količina prirodnih resursa je ograničena, stoga je rođendan 
naše planete prilika da još jednom naglasimo koliko su zaštita i ekološka osviještenost važni. 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: veganstvo, Udruga Prijatelji životinja

26.4.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Besplatno možete dobiti novog kućnog ljubimca.

Sadržaj: Na Trgu je pokrenuta akcija 'Udomljavanje je fora' gradskog skloništa Dumovec, udomite i vi 
psa ili mačku i pomozite životinjama da nađu topli dom. Izjave dali: Tatjana Zajec, voditeljica 
Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba i Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji 

Autor: Maja Lena Lopatny

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

21.5.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 17:20:00 Hrvatska

Naslov: Iz prihvatilišta Dumovec danas je u pravcu Županje poslana pomoć za životinje spašene iz 

Sadržaj: Ono što posljednjih dana također uznemiruje javnost tužne su slike neevakuiranih životinja u 
poplavama zahvaćenim područjima. Do mnogih se više, nažalost ne može doći. Mnogi su ljudi 
nakon evakuacije bili spremni ugroziti i vlastite živote kako bi se vratili u svoja mjesta i spasili 

Autor: /

Rubrika, Emisija: In Magazin Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

21.5.2014 HTV 4 Stranica/Termin: 20:15:00 Hrvatska

Naslov: Razgovor s Lukom Omanom

Sadržaj: Razgovor s Lukom Omanom, predsjednikom Udruge prijatelji životinja koji je s članovima 
Udruge na terenu u akciji spašavanja životinja na poplavljenom području. Situacija je 
stravična, ističe Oman, jer je stotine životinja još uvijek u vodi. Iscrpljeni su ljudi koji spašavaju, 

Autor: Tončica Čeljuska

Rubrika, Emisija: Studio 4 Žanr: intervju Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

22.5.2014 HTV 2 Stranica/Termin: 16:00:00 Hrvatska

Naslov: Vodostaji i dalje opadaju u županjskom kraju.Kontrolu nad područjem je preuzela DUZP .

Sadržaj: Vodostaji i dalje opadaju u županjskom kraju.Kontrolu nad područjem je preuzela DUZP . Kroz 
poplavljeno područje se može samo čamcima pa je se traži riješenje i za spas životinja . 
Volonteri ne smiju na poplavljeno područje , poručuju iz Udruge prijatelji životinja i apeliraju da 

Autor: V.Ljubo , M.Gantar , T.Kovačić

Rubrika, Emisija: Regionalni dnevnik Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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23.5.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Spašavanje životinja u Gunji

Sadržaj: Prilog o spašavanju životinja u Gunji.  Brojni građani i udruge su se okupile kako bi spasili 
veliki broj pasa i mačaka. Potreban im je i veći broj volontera koji bi pomogli u spašavanju i 
udomljavanju životinja. Udruge apleiraju ukoliko građani uoče životinje da im daju vode i 

Autor: Tomislava Gudelj

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

23.5.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Spašavanje životinja

Sadržaj: Javljanje iz Drenovaca i razgovor s Nenadom Hrvatinom o spašavanju životinja. Formirano je 
5 kriznih stožera – u Lipiku, Otoku... Sve udruge koje se bave pravima životinja sudjeluju u 
spašavanju: Prijatelji životinja, udruga Pobjede iz Splita, udruga Suza postala je referentni 

Autor: Danijel Despot

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

29.5.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Razgovor s Mirjanom Mataušić Pišl, pomoćnicom ministra poljoprivrede

Sadržaj: Udruga koja se bavi spašavanjem i zbrinjavanjem životinja iz Osijeka ''Pobjeda'' optužuje 
ministarstvo poljoprivrede da im nije pomogla ni na koji način u zbrinjavanju spašenih životinja. 
Zamjeraju ministarstvu kratak rok čipiranja pasa. Razgovor s Mirjanom Mataušić Pišl, 

Autor: Kristijan Pelc

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

9.6.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 23:05:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja upozoravaju na zanemarivanje konja na farmi u Varaždinu

Sadržaj: Iz Udruge Prijatelji životinja apeliraju da se reagira u slučaju zanemarivanja konja u Varaždinu. 
Izmučeni, žedni i gladni konji spavaju u vlastitom izmetu na imanju obitelji Ostojić. Dokaze su 
snimili prijatelji životinja. Na farmi nedostaje hrane, najviše zobi, a još prije pet godina aktivisti 

Autor: Ivica Grudiček

Rubrika, Emisija: Dnevnik 3 Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

10.6.2014 HTV 4 Stranica/Termin: 16:45:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja upozoravaju na zanemarivanje 30-tak konja u Varaždinu

Sadržaj: Tijekom toplinskog udara teško preživljavaju ljudi, a još je teže životinjama, pogotovo onima 
koje su zatvorene u stajama. Članovi udruge Prijatelji životinja u Varaždinu upozoravaju na 
zanemarivanje 30-tak konja i apeliraju na institucije da reagiraju dok ne bude prekasno. 

Autor: Ivica Grudiček

Rubrika, Emisija: Panorama Čakovec/Varaždin Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

23.6.2014 RTL Stranica/Termin: 17:35:00 Hrvatska

Naslov: Seoska olimpijada i borba bikova.

Sadržaj: Ponos i dika – Vodimo vas u Radošić na Seosku olimpijadu i borbu bikova. Svega je tamo bilo, 
kruha, točnije mesa, ali i igara. O tome što o toj manifestaciji kažu Prijatelji životinja. Zamalo je 
tradicionalna borba bikova otišla u povijest. Udruga Prijatelji životinja uputila je apel ministru 

Autor: Maja Oštro

Rubrika, Emisija: Exkluziv Tabloid Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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27.6.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 17:20:00 Hrvatska

Naslov: Meteorolog i voditelj Nove TV Darijo Brzoja uključio se u kampanju Prijatelja životinja i  azila 

Sadržaj: Meteorolog i voditelj Nove TV Darijo Brzoja uključio se u kampanju Prijatelja životinja i  azila 
Dumovec. Akcijom 'Obitelj na more, pas na ulicu' apelira se na vlasnike kućnih ljubimaca koji, 
nažalost, sve češće zbog odlaska na godišnji odmor napuštaju vjerne četveronožne ljubimce. 

Autor: Lana Samardžija

Rubrika, Emisija: In Magazin Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

27.6.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 19:15:00 Hrvatska

Naslov: Novi šokantni slučajevi zlostavljanja životinja u Hrvatskoj.

Sadržaj: Novi šokantni slučajevi zlostavljanja životinja u Hrvatskoj. U Slavonskom Brodu pronađen je 
pas obješen na ogradu, dok je sinoć u Splitu nepoznati počinitelj prerezao vrat mješancu 
Staforda i Posavskog goniča. Jesu li zlostavljači životinja prijetnja ljudima?, provjerio je Stipe 

Autor: Stipe Antonijević

Rubrika, Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

8.7.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Nekoliko tjedana napuštanja i bezbrižnog odmora rezultirat će porastom broja napuštenih 

Sadržaj: Za mnoge su upravo došli najljepši mjeseci u godini, vrijeme za odmor na moru ili pak negdje 
drugdje. Međutim, dok neki uživaju, drugi će proživljavati pravu noćnu moru. Nekoliko tjedana 
napuštanja i bezbrižnog odmora rezultirat će porastom broja napuštenih životinja. Razlozi 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

11.7.2014 RTL Stranica/Termin: 17:30:00 Hrvatska

Naslov: O pansionu za pse

Sadržaj: O pansionu za pse

Autor: Lana Vukičević

Rubrika, Emisija: Exkluziv Tabloid Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

23.7.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Svake godine su ljetni mjeseci najteži dio godine za skloništa za napuštene životinje.

Sadržaj: Broj ljubimaca koji završavaju na ulici drastično se povećava jer vlasnici ne znaju što bi s njima 
za vrijeme godišnjih odmora. U suradnji s Udrugom prijatelji životinja Gradski ured godinama 
provodi akciju Obitelj na more, pas na ulicu kako bi upozorili građane kroz što sve prolaze 

Autor: Leonarda Lujić

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

7.8.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja zgroženi stavičnim ubojstvom labudova na zagrebačkom jezeru Savica.

Sadržaj: Bitno je pronaći krivca: Prijatelji životinja zgroženi su stavičnim ubojstvom labudova na 
zagrebačkom jezeru Savica te apeliraju da se krivac pronađe kako se ovakve stvari ne bi 
ponavljale. Izjavu dao Luka Oman, Prijatelji životinja.

Autor: Leonarda Lujić

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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10.8.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Tjedni pregled, 07. 08. 2014., četvrtak – Prijatelji životinja zgroženi stavičnim ubojstvom 

Sadržaj: Bitno je pronaći krivca: Prijatelji životinja zgroženi su stavičnim ubojstvom labudova na 
zagrebačkom jezeru Savica te apeliraju da se krivac pronađe kako se ovakve stvari ne bi 
ponavljale. Izjavu dao Luka Oman, Prijatelji životinja.

Autor: Leonarda Lujić

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

11.8.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: 5.i 6. rujna na središnjem zagrebačkom Trgu održat će se još jedan, već tradicionalni, 

Sadržaj: 5.i 6. rujna na središnjem zagrebačkom Trgu održat će se još jedan, već tradicionalni, 
ZeGeVege festival. Organizatori, Udruga prijatelja životinja, očekuju preko 80 izlagača zdrave 
hrane, ekoloških proizvoda i kozmetike, koja nije testirana na životinjama, kako iz Hrvatske, 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: veganstvo, Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

19.8.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja provode kampanju ''Obitelj na more, pas na ulicu'' i ''Prijatelji ostaju a ljeto 

Sadržaj: Broj napuštenih kućnih ljubimaca se povećava s povećanjem godišnjih odmora. Prijatelji 
životinja zbog toga provode kampanju ''Obitelj na more, pas na ulicu'' i ''Prijatelji ostaju a ljeto 
prolazi'', s kojom se želi apelirati na nesavjesne vlasnike da se to prestane događati. Vlasnici 

Autor: Martina Validžić

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

2.9.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Početkom rujna očekuje nas ZeGeVeGe festival održivog življenja na glavnom gradskom trgu.

Sadržaj: Više od osamdeset domaćih i stranih izlagača zdrave hrane, ekoloških proizvoda i kozmetike 
koja nije testirana na životinjama, radionice i nastupi brojnih glazbenika i performera, sve nas 
to početkom rujna očekuje na ZeGeVeGe festivalu održivog življenja na glavnom gradskom 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZeGeVeGe festival

5.9.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 19:15:00 Hrvatska

Naslov: Počeo je ZeGeVeGe festival.

Sadržaj: U središtu Zagreba ljudi mogu degustirati kavu sa sojinim i zobenim mlijekom, ali i kušati 
burger od konoplje. Počeo je ZeGeVeGe festival. Nudi se tamo i veganski gulaš, ali možete se 
i odmoriti na anatomskom biljnom jastuku. Izjavu dale: Bernardica Nadašinko, 

Autor: Dorijan Elezović

Rubrika, Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival

5.9.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Danas počinje Zegevege festival

Sadržaj: Javljanje sa Trga bana Jelačića gdje danas počinje novi Zegevege festival. Intervju s 
Nikolinom Plenar, veganske kuharice koja najavljuje vegansku radionicu kuhanja. Na festivalu 
će se predstaviti 80 izlagača i 26 izvođača, besplatne radionice, besplatno šminkanje, eko 

Autor: Martina Validžić

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival
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5.9.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Središnji zagrebački trg jutros je postao središtem zdrave prehrane i održivog načina življenja.

Sadržaj: Središnji zagrebački trg jutros je postao središtem zdrave prehrane i održivog načina življenja. 
Tako će biti do sutra navečer odnosno do konca sedmog po redu ZeGeVeGe festivala koji je, 
prema riječima organizatora, sa stotinu izlagača gotovo iz cijele zemlje najbogatiji do sada. 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: ZEGEVEGE FESTIVAL, Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

5.9.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Na Trgu bana Josipa Jelačića održava se festival ZeGeVeGe.

Sadržaj: Na Trgu bana Josipa Jelačića održava se festival ZeGeVeGe, poznat kao festival održivog 
življenja. Festival je otvorio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Specifičnost festivala je u 
tome što se na njemu izlažu samo proizvodi biljnog podrijetla to jest proizvodi koji nisu testirani 

Autor: Marija Horvat

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: vegetarijanstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL, Udruga Prijatelji životinja

6.9.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 17:00:00 Hrvatska

Naslov: Josipović o uvođenju poreza na kamate na štednju

Sadržaj: Predsjednik Josipović jutros je na ZeGeVeGe festivalu održivog življenja komentirao i 
uvođenje poreza na kamate na štednju 12% od 1. siječnja iduće godine. Izjavu dao Ivo 
Josipović, predsjednik Republike

Autor: /

Rubrika, Emisija: Vijesti u pet Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

6.9.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 12:00:00 Hrvatska

Naslov: Predsjednik Josipović na ZeGeVeGe festivalu komentirao uvođenje novog poreza

Sadržaj: Predsjednik Josipović koji je za svoju kandidaturu dobiva i potporu SDP-a jutros je na 
ZeGeVeGe festival održivog življenja komentirao uvođenje poreza na kamate na štednju od 1. 
siječnja iduće godine. Ističe kako niti jedan porez neće biti takav da preoptereti ljude, a porezi 

Autor: /

Rubrika, Emisija: Podnevni dnevnik Žanr: oglas Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

6.9.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 17:10:00 Hrvatska

Naslov: ZeGeVege festival u Zagrebu.

Sadržaj: Sve se više ljudi odlučuje na veganski način života. Burger od konoplje, veganski gulaš i 
sladoled samo su dio ovogodišnje ponude ZeGeVege festivala. To je jedinstveni događaj na 
kojem se može degustirati hrana biljnog podrijetla. Kažu da nam ovakva hrana neće ukrasti 

Autor: Jelena Prpoš

Rubrika, Emisija: In magazin vikend Žanr: reportaža Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZeGeVeGe festival

6.9.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 12:00:00 Hrvatska

Naslov: Predsjednik Josipović na ZeGeVeGe festivalu komentirao uvođenje novog poreza

Sadržaj: Predsjednik Josipović koji je za svoju kandidaturu dobiva i potporu SDP-a jutros je na 
ZeGeVeGe festival održivog življenja komentirao uvođenje poreza na kamate na štednju od 1. 
siječnja iduće godine. Ističe kako niti jedan porez neće biti takav da preoptereti ljude, a porezi 

Autor: /

Rubrika, Emisija: Podnevni dnevnik Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL
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12.9.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Akcija 'Udomljavanje je fora' održat će se sutra na Trgu bana Jelačića uz slogan 'Svi volimo 

Sadržaj: Akcija skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba 'Udomljavanje je fora' u suradnji s 
udrugom Prijatelji životinja i Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo, održat će se sutra 
od 9 do 15 sati na Trgu bana Jelačića uz slogan 'Svi volimo školu'. Zakon o zaštiti životinja 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

1.10.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Svjetski je dan vegetarijanstva.

Sadržaj: Vedran Lucić, iz Udruge "BIOM", Zoran Dolibašić, nutricionist i Katja Matovina, vegeterijanka 
gostovali su u emisiji povodom Svjetskog dana vegetarijanstva. Danas se proizvodi jako puno 
mesa i time pretjerano opterećuje Zemljine resurse. Da bismo poštedjeli planet nije nužno da 

Autor:

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

1.10.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 15:25:00 Hrvatska

Naslov:

Sadržaj: Danas se diljem svijeta obilježava Svjetski dan vegetarijanstva a u subotu Dan zaštite 
životinja.

Autor: Snježana Babić

Rubrika, Emisija: Eko zona Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

2.10.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Obilježavanje Svjetskog dana životinja s farmi

Sadržaj: Slikovne prikaze životinja s farme ukupne držali su aktivisti na Trgu bana Jelačića kako bi 
podsjetili Zagrepčane na brojne domaće životinje koje stradavaju na farmama i u klaonicama 
diljem svijeta.Povodom današnjeg obilježavanja Svjetskog dana životinja s farmi, udruga 

Autor: Frano Ridjan

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

2.10.2014 RTL Stranica/Termin: 16:30:00 Hrvatska

Naslov: Svjetski dan životinja performansom obilježen na središnjem zagrebačkom trgu.

Sadržaj: Svjetski dan životinja performansom na središnjem zagrebačkom trgu obilježile su udruge koje 
se bore za njihova prava. S 12 fotografija životinja od kojih svaka predstavlja jednu znamenku 
u brojci od 60 milijardi performeri su upozorili da upravo toliki broj životinja godišnje bude 

Autor:

Rubrika, Emisija: RTL vijesti Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

2.10.2014 RTL Stranica/Termin: 18:30:00 Hrvatska

Naslov: Svjetski je dan životinja. Na središnjem zagrebačkom trgu izveden performans.

Sadržaj: Svjetski je dan životinja, a predstavnici udruga koji se bore za njihova prava na središnjem 
zagrebačkom trgu izveli su performans kojim žele upozoriti da se na godinu u farmama i 
klaonicama ubije čak 60 milijardi životinja. Izjave dali: Luka Oman, Udruga Prijatelji životinja; 

Autor: Marko Vračić

Rubrika, Emisija: RTL Danas Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

www.pressclip.si
www.pressclip.hr


9

2.10.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov:

Sadržaj: Povodom Svjetskog dana životinja s farmi aktivisti udruge Prijatelji životinja na glavnom 
gradskom Trgu prikazali su tko se krije iza brojke 60 milijardi koliko se naime godišnje ubije 
raznih životinja u svijetu kako bi završile na tanjuru. Prije toga prolaze kroz velike patnje na 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

6.11.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 16:00:00 Hrvatska

Naslov: O nedovoljnoj brizi za pse u karlovačkom skloništu za životinje Utinja.

Sadržaj: Žulja je što psi u karlovačkom skloništu Utinji nemaju adekvatnu skrb. Smeta je to što 
inspekcija koja izađe na teren ne odradi svoj posao. Bili su tamo i dali su izjavu da je tamo sve 
u redu, da su psi u dobroj fizičkoj i psihičkoj kondiciji što nije istina. Smeta je to što dobivaju 

Autor: Ana Malbaša

Rubrika, Emisija: Što vas žulja Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

8.11.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Prvi put zajednička akcija Udomljavanje je fora u dva grada, Zagrebu i Osijeku.

Sadržaj: Prvi put zajednička akcija u dva grada: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba 
Dumovec i zagrebački Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo u suradnji s Udrugom 
Pobjede iz Osijeka i Udrugom Prijatelji životinja organizirali su akciju promoviranja 

Autor: Gorana Banjeglav

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

8.11.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: U Zagrebu i Osijeku održana je akcija Udomljavanje je fora.

Sadržaj: Da je udomljavanje fora, građanima kojih je unatoč kišnom i prohladnom jutru na središnjem 
gradskom trgu bilo kao mrava, još su jednom pokušali ukazati volonteri iz zagrebačkog 
Skloništa za napuštene životinje iz Dumovca uz svesrdnu pomoć njihovih četveronožnih 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

12.11.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Razgovor u studiju o plastičnim vrećicama

Sadržaj: Razgovor u studiju o plastičnim vrećicama. Gosti u studiju su prof. dr. Igor Čatić, Društvo za 
plastiku i gumu i Ivana Bašić, Udruga Prijatelji životinja koji govore svoja stajališta o plastičnim 
vrećicama. Europska komisija prihvatila je prijedlog direktive o organiavanju potrošnje tankih 

Autor:

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

21.11.2014 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: EK je zabranila uporabu laganih plastičnih vrećica.

Sadržaj: Europska komisija prošlog je tjedna zabranila uporabu laganih plastičnih vrećica kako bi se 
smanjila njihova prekomjerna potrošnja i štetan utjecaj na okoliš. Hrvatska je jedina kao 
članica glasala protiv zabrane  s obrazloženjem kako to ugrožava oko tisuću radnih mjesta u 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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24.11.2014 RTL Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: U Šapici sreće priča o psećoj obitelji koja se sakrila u bivšoj splitskoj tvornici.

Sadržaj: RTL-ova rubrika ''Šapica sreće'' koja se pod pokroviteljstvom Genere emitira svaki ponedjeljak 
i utorak posvećena je sretnim raspletima nesretnih priča mnogih napuštenih i zlostavljanih 
pasa i mačaka.  Danas RTL donosi priču o psećoj obitelji koja se sakrila u bivšoj splitskoj 

Autor:

Rubrika, Emisija: Sve u šest Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

26.11.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Posljednje subote u studenom obilježava se Dan bez kupnje

Sadržaj: Posljednje subote u studenom u mnogim zemljama diljem svijeta obilježava se Dan bez 
kupnje čime se želi ljude potaknuti da se barem jedan dan suzdrže od kupovine. Gosti u 
studiju su Luka Oman, Udruga Prijatelji životinja i prof.dr. sc. Vesna Brčić Stipčević, 

Autor:

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

26.11.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 17:00:00 Hrvatska

Naslov: Zbog uznemirujućih fotografija izmućenih konja koji nose drva, Udruga prijatelji životinja 

Sadržaj: Zbog uznemirujućih fotografija izmućenih konja koji nose drva, Udruga prijatelji životinja 
podnijela je prijavu Ministarstvu poljoprivrede i Općinskom Državnom odvjetništvu. Riječ je, 
kažu, o udruzi o zlostavljanju konja u šumama Velebita kod Gračaca. Prijatelji životinja 

Autor: Ksenija Kardum

Rubrika, Emisija: Vijesti u 17 Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

26.11.2014 NOVA TV Stranica/Termin: 19:15:00 Hrvatska

Naslov: Zbog fotografija posrnulih konja koji u šumi na Velebitu prenose drva, na teren će izaći 

Sadržaj: Zbog fotografija posrnulih konja koji u šumi na Velebitu prenose drva, na teren će izaći 
inspekcija Ministarstva poljoprivrede. Udruga prijatelja životinja cijeli je slučaj prijavila i 
Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru i Splitu. Naša ekipa snimila je i vlasnika konja koji 

Autor: Martina Bolšec

Rubrika, Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

2.12.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 17:15:00 Hrvatska

Naslov: Udruga Prijatelji životinja ističe kako je sramotno biti protiv civilizacijski i ekološki naprednog 

Sadržaj: Udruga Prijatelji životinja ističe kako je sramotno biti protiv civilizacijski i ekološki naprednog 
prijedloga o zabrani uporabe laganih plastičnih vrećica.

Autor: Elizabeta Biočina

Rubrika, Emisija: Hrvatska uživo Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

4.12.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 16:00:00 Hrvatska

Naslov: O problemu krijumčarenja pasa.

Sadržaj: Emisija Što vas žulja? evidentno je dotakla u stvari žarući problem i tema koju misli da bi 
apsolutno trebala ući u fokus javnosti jer radi se o još jednoj situaciji u kojoj se novac građana 
koristi za profit pojedinca ili udruga na najružniji mogući način pod okriljem dobročinstva, da li 

Autor:

Rubrika, Emisija: Što vas žulja Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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25.12.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja preporučuju blagdanski stol bez mesa.

Sadržaj: Iako je mnogima to teško zamisliti, za blagdane se može bez mesa, kažu Prijatelji životinja. 
Izjave dao Luka Oman, Prijatelji životinja.

Autor: Gorana Banjeglav

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

26.12.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: O Udruzi Prijatelji životinja.

Sadržaj: U vrijeme ekonomske krize koja godinama ne napušta Hrvatsku neprofitnim udrugama vrlo je 
teško provoditi sve projekte koje osmisle. Udruga za zaštitu životinja Prijatelji životinja 
posljedice krize osjeća sve jače iz godine u godinu, no od svojih projekata ne želi odustati. U 

Autor: Gorana Banjeglav

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

30.12.2014 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Udruga Prijatelji životinja pokrenula je projekt pod nazivom "Spremi klopu"

Sadržaj: Što je tofu? Kako se priprema? Što jedu, a što ne jedu vegani - samo su neka od pitanja koja 
su učenici i učenice Osnovne škole Prečko postavili članovima udruge Prijatelji životinja prije 
nego li su zasukali rukave i prionuli na posao. Udruga Prijatelji životinja pokrenula je projekt 

Autor: Senka Vidaković

Rubrika, Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

31.12.2014 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Pucnjevi u novogodišnjoj noći.

Sadržaj: Osim što pirotehnika može biti opasna za ljude, ako je se nepropisno koristi, i životinje 
osjećaju posljedice svakodnevnih pucnjeva. Izjave dao Luka Oman, Prijatelji životinja.

Autor: Gorana Banjeglav

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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4.1.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Kanal RI Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:46 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Nadglasajmo petarde svojim potpisima, naziv je peticije koju pokreće udruga Prijatelj
životinja. Buka pucanja prestravljuje pse, mačke, ptice i druge kućne i gradske životinje koje
proživljavaju strah i traumu, a one koje se nađu u neposrednoj blizini eksplozivnog sredstva
mogu biti i povrijeđene. Velika razina buke može oštetiti i njihov znatno osjetljiviji sluh od
ljudskoga te izazvati psihički šok ili srčani udar. Stoga su Prijatelji životinja pokrenuli peticiju
za zabranu korištenja pirotehnike drugog i trećeg razreda tijekom cijele godine. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

Udruga Prijatelji životinja

12

Nadglasajmo petarde svojim potpisima

Ljiljana Vidmar Erjavac

vijest

KANAL RI



7.1.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:56 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Vatromet i petarde su iza nas, srećom, rekli bi vlasnici kućnih ljubimaca, koji u doba slavlja i
dočeka žive u strahu zbog buke. Većina životinja tako reagira i nikad se ne može znati što
će u strahu učiniti. Često pobjegnu, mogu podletjeti pod auto, a neki umiru od srčanog
udara izazvanog eksplozijom petardi, upozorava savjetnica za ponašanje životinja u udruzi
Prijatelji životinja. O ozljedama nastalim prilikom neadekvatnog rukovanja pirotehnikom da i
ne govorimo. Životinje ne vole petarde, ali ne voli ih niti većina građana koji žele mir i
sigurnost za sebe i članove svoje obitelji. Upravo s toga udruga Prijatelji životinja odlučila je
petarde nadglasati potpisima na peticiju koju će proslijediti nadležnom ministarstvu tražeći
izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima. Izjave dali: Irena Petak, savjetnica ponašanje
životinja; Viktorija Krčelić, udruga Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

13

Udruga Prijatelji životinja odlučila je prikupiti potpise na peticiju kojom trži izmjene 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



8.1.2014 Stranica/Termi 18:20:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Eko zona Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

U državama članicama Europske unije smanjuje se uporaba plastičnih vrećica. Luka Oman
iz Udruge prijatelja životinja govorio je o štetnosti plastičnih vrećica na koje životinje nailaze
u prirodi, te ih često zamjenjuju za hranu ili se zapetljaju u njih. Izjave dali: Luka Oman, Prija
telji životinja; Bernard Ivčić, Zelena akcija

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

14

U državama članicama Europske unije smanjuje se uporaba plastičnih vrećica. 

Snježana Babić

vijest

HTV 1



18.1.2014 Stranica/Termi 18:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: RTL Danas Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:39 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Europska komisija svim članicama naredila je da u četiri godine uporabu tankih jednokratnih
plastičnih vrećica smanje za 80 posto. U Ministarstvu zaštite okoliša prvo su u RTL-u Danas
rekli da razmatraju zabranu takvih vrećica, a sad mijenjaju ploču. Poručuju da je po
neslužbenim podacima njihova uporaba već smanjena. Prijatelji životinja, koji su još  2009.
skupili 30 tisuća potpisa za zabranu vrećica, kao rješenje predlažu naplatu od dvije kune.
Izjave dali: Ankica Domitrović, Zagreb; Jelena Pintar Hodžić, Zagreb; Irena Velić, Odjel za
pripremu projekata Ministarstva zaštite okoliša; Romeo Deša, Društvo za plastiku i gumu;
Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja i Mirela Holy, ORAH, bivša ministrica
zaštite okoliša i prirode.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

15

O smanjenju uporabe jednokratnih plastičnih vrećica.

Katarina Brečić

izvješće

RTL



18.2.2014 Stranica/Termi 17:20:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: In Magazin Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:35 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Moda može bez krzna ali životinje ne, još jednom su zavapili svi prijatelji životinja. U novoj
kampanji udruge Prijatelji životinja veliko ne rekla je poznata dizajnerica Đurđica Vorkapić
napomenuvši kako alternativa krznu postoji. Osim osvijestiti građane ova akcija želi i
udomiti napuštene kuniće koji su na plakatima glavni junaci ove priče.
Izjavu su dali Prijatelji životinja: Dubravka Radovanić; udomiteljica: Jelena Purić;
dizajnerica: Đurđica Vorkapić; Budoir: Martina Čičko Kapetanić; Budoir: Morana Saračević;
jevač: Boris Novković;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Prijatelji životinja

16

Moda može bez krzna ali životinje ne, još jednom su zavapili svi prijatelji životinja.

vijest

NOVA TV



4.3.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:07:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Gosti u studiju su Luka Oman, Marko Petrak i Gordana Popović koji govore o kampanji
Protiv zlostavljanja životinja koju su pokrenuli Prijatelji životinja. Akciji su se pridružili i borci
– Mirko Filipović i njegovi kolege. Mirko je i sam udomljavao životinje i kažu da ne može
podnijeti njihovo zlostavljanje. U kampanju je uključeno i sklonište za životinje grada
Zagreba u Dumovcu i ono je zapravo i glavni akter priče jer zastupa sto osamdeset pasa
koje treba udomiti. Otvorena je i nova stranica kampanje gdje građani mogu pronaći upute o
tome kako pravilno izreagirati na zlostavljanje životinje, kako pravilno napisati prijavu i kako
zapravo stati na kraj zlostavljanju životinja. Razjašnjavaju da su oblici zlostavljanja različiti i
daju upute i o tome kako se može udomiti psa. Osim toga, kažu kako ova kampanja potiče
zapravo i rušenje stereotipa prema borcima. 
Izjave dali: Luka Oman; Marko Petrak; Gordana Popović; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja

17

O kampanji protiv zlostavljanja životinja koju su pokrenuli Prijatelji životinja

Davor Meštrović; Robert Ferlin;

intervju

HTV 1



6.3.2014 Stranica/Termi 17:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Exkluziv Tabloid Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:14 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Mirko Filipović koji naprosto obožava pse, uključio se u kampanju protiv zlostavljanja
životinja i postao jedno od četiri zaštitna lica kampanje „Biraj svoje bitke“ azila Dumovec i
Udruge Prijatelji životinja. Kampanja želi spriječiti zlostavljanje kućnih ljubimaca a upravo
takvi psi odradili su snimanje za kampanju kao pravi profesionalci.
Izjave dali: Mirko Filipović, borac slobodnim stilom; Tatjana Zajec, voditeljica skloništa
Dumovec; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja

18

Mirko Filipović postao je jedno od četiri zaštitna lica kampanje „Biraj svoje bitke“

Boris Jovičić; Petra Ravlić

vijest

RTL



10.3.2014 Stranica/Termi 11:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Što vas žulja Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:26 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Gledateljica želi pomoći poznanici koja želi udomiti 23 psa, kastrirana i sterilizirana, a
većinom i čipirana. Poznanica je obavijestila Luku Omana, predsjednika Udruge Prijatelji
životinja, prije tri tjedna, ali ništa. Obraća se emisiji za pomoć. Izjave dala gledateljica.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

19

Gledateljica želi pomoći poznanici koja želi udomiti 23 psa.

Ana Jelinić, Branko Pokrajčić i Miljenko Cvitković

izvješće

HTV 1



20.3.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:23 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

Danas je međunarodni dan bez mesa. Akcija je to koju su poreknuli Prijatelji životinja još
davne 85. godine. Nutricionistica Ivana Šimić ističe kako se može živjeti bez mesa, i da veg
etarijanska prehrana ima brojne prednosti kao što su smanjen rizik od bolesti srca, krvih
žila, dijabetesa tipa 2, visokog krvnog tlaka... Izjave dali: Ivana Šimić, nutricionist, Luka
Tomac, Zelena akcija

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA

20

Danas je međunarodni dan bez mesa.

Ognjen Golubić

izvješće

HTV 1



20.3.2014 Stranica/Termi 19:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:55 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Danas je Svjetski dan bez mesa. Na Trgu Bana Jelačića građani su mogli dobiti koje god su
jelo poželjeli od: pizze, pita, tjestenina, sendviča, hot-dog-ova, palačinki, mafina…, a svi
sastojci ne životinjski. N veganskom meniju sve. Bolonjez, to su sojine ljuspice na paradajz
umaku, veganska salama, može se raditi od seitana ili soje. Kolači bez mlijeka, bez jaja od
oraha, mogu se raditi i od lješnjaka. Gibanice, blitvuše, siruše, ali tofu ide unutra umjesto
životinjskog sira. Palačinke punjene čokoladom. Veganskih čokolada ima jako puno. Izjavu
dali: Luka Oman, Udruga prijatelja životinja; Katja Matovina, veganka, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

21

Danas je Svjetski dan bez mesa.

Barbara Golja

vijest

NOVA TV



7.4.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:32 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Danas na svjetski dan zdravlja Prijatelji životinja će od 11 do 13 sati na Trgu bana Jelačića
predstaviti šest –metarsku vitaminsku liniju. Oni će posložiti to povrće po vitaminima kako bi
ljudima demonstrirali gdje sve ima vitamina. Također će i promovirati brošuru ''Prehrana na
biljnoj osnovi'', koja je prvenstveno namijenjena nutricionistima, liječnicima, ali i svima
zainteresiranima. Cilj ove manifestacije je potaknuti ljude da barem jedan dan jedu samo
zeleno. Izjavu dali: Luka Oman, Prijatelji životinja

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA

22

Prilog o Zelenom ponedjeljku.

Martina Validžić

izvješće

HTV 1



16.4.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:25 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Na zagrebačke ulice stižu kočije: Prijatelji životija tvrde kako ih gradovi poput New Yorka
nastoje izbaciti iz ponude, a mi planiramo uvođenje turističke 'atrakcije' koja će utjecati i na
životinje i na sigurnost vozača i svih sudionika u prometu. Izjave dao Luka Oman,
predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

23

Na zagrebačke ulice stižu kočije. Iz Udruge Prijatelji životinja poručuju kako će to 

Sarah Srdar

izvješće

Jabuka TV (OTV)



16.4.2014 Stranica/Termi 23:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 23 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:35 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Od Nemetina kraj Osijeka, pa sve do Zagreba, i to pješice.Aktivist Vedran Romac krenuo je
u ovu avanturu kako bi upozorio na prekomjerno ubijanje životinja, posebice u vrijeme
bogatih blagdanskih stolova. Pred njim je 270 kilometara, a sve ovo čini za one koji ne
mogu govoriti za sebe. Pješice do Zagreba putovat će sve do Uskrsa, a putovanje je
započelo iz azila za napuštene životinje. Vedran ima želju mijenjati navike ljudima da se
krenu biljnoj ishrani i veganstvu. Prijatelji životinja kažu da se tradicija ipak može zadržati.
Kada Vedran dođe u Zagreb čeka ga predavanje na ovu temu. U ponedjeljak će ljude
pokušati uvjeriti kako prema životinjama trebaju biti obzirniji. Izjavu dali: Vedran Romac,
aktivist; Luka Oman, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

24

Aktivist Vedran Romac krenuo je pješice u avanturu kako bi upozorio na 

Dorijan Elezović

vijest

NOVA TV



22.4.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:55 Naklada:

Ključne riječi: veganstvo, Udruga Prijatelji životinja

Obilježava se Dan planete Zemlje, ona je zajednički dom za oko sedam milijardi ljudi. No
svakim danom sve nas je više a količina prirodnih resursa je ograničena, stoga je rođendan
naše planete prilika da još jednom naglasimo koliko su zaštita i ekološka osviještenost
važni. Dan planete ove se godine obilježava pod sloganom Zeleni gradovi. Skoro pa pola
svjetske populacije živi u gradovima pa je bitno razvijati i stil života u urbanim sredinama
koji će imati što manje negativnog utjecaja na okoliš. Mnoge udruge i inicijative anas
akcijama promoviraju ekološki stil života i održivi razvoj. Prijatelji životinja su tako na
Tomislavovom trgu postavili informativni štand na kojem se do deset navečer prikazuju
filmovi koji ukazuju na ekološke razloge prelaska na vegansku prehranu. Izjave dali: Ivo
Josipović, predsjednik Republike Hrvatske; Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba;
Luka Oman, udruga Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

25

Obilježava se Dan planete Zemlje.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



26.4.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:45 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Na Trgu je pokrenuta akcija 'Udomljavanje je fora' gradskog skloništa Dumovec, udomite i vi
psa ili mačku i pomozite životinjama da nađu topli dom. Izjave dali: Tatjana Zajec, voditeljica
Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba i Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji
životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

26

Besplatno možete dobiti novog kućnog ljubimca.

Maja Lena Lopatny

izvješće

Jabuka TV (OTV)



21.5.2014 Stranica/Termi 17:20:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: In Magazin Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:20 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Ono što posljednjih dana također uznemiruje javnost tužne su slike neevakuiranih životinja
u poplavama zahvaćenim područjima. Do mnogih se više, nažalost ne može doći. Mnogi su
ljudi nakon evakuacije bili spremni ugroziti i vlastite živote kako bi se vratili u svoja mjesta i
spasili blago. Iz prihvatilišta Dumovec danas je u pravcu Županje poslana pomoć za
životinje spašene iz poplava. Nade za spas preostalih životinja sve je manje. Prema
najnovijim informacijama s terena, osim vremena, kronično nedostaje i ludi. Luka Oman
smatra da je situacija grozna i da se ne mogu sve te životinje spasiti samo sa dva čamca.
Iako ljudi po društvenim mrežama javljaju gdje su im zatočeni ljubimci, do njih se ne može
samo tako. Pristup kućama imaju isključivo profesionalni spasioci koji ne stignu odgovoriti
na sve pozive. Trenutno je skupljeno najviše transportera i lajni. Spašeno je preko nekoliko
stotina kućnih ljubimaca i ostalih domaćih životinja. Svi građani koji žele pomoći s
donacijama, prijevozom i smještajem mogu se javiti u zagrebački životinjski kutak. Izjave su
dali Tomislav Kovačević, Gunja, Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja i
Krešimir Vrabac.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelji životinja

27

 Iz prihvatilišta Dumovec danas je u pravcu Županje poslana pomoć za životinje 

/

vijest

NOVA TV



21.5.2014 Stranica/Termi 20:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Studio 4 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Razgovor s Lukom Omanom, predsjednikom Udruge prijatelji životinja koji je s članovima
Udruge na terenu u akciji spašavanja životinja na poplavljenom području. Situacija je
stravična, ističe Oman, jer je stotine životinja još uvijek u vodi. Iscrpljeni su ljudi koji
spašavaju, naglašava, premalo ih je, a životinje ugibaju. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

28

Razgovor s Lukom Omanom                                    

Tončica Čeljuska

intervju

HTV 4



22.5.2014 Stranica/Termi 16:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Regionalni dnevnik Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:25 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Vodostaji i dalje opadaju u županjskom kraju.Kontrolu nad područjem je preuzela DUZP .
Kroz poplavljeno područje se može samo čamcima pa je se traži riješenje i za spas životinja
. Volonteri ne smiju na poplavljeno područje , poručuju iz Udruge prijatelji životinja i apeliraju
da se nađe rješenje . 
Izjave dali:  Luka Babić , Račinovci ; Zijah Mahmutspahić , Hrvatske vode ; Vinko
Maroševac , Račinovci ; Luka Oman , udruga Prijatelji životinja  ; Ranko Ostojić ,
potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

29

Vodostaji i dalje opadaju u županjskom kraju.Kontrolu nad područjem je preuzela 

V.Ljubo , M.Gantar , T.Kovačić

vijest

HTV 2



23.5.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:26 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Prilog o spašavanju životinja u Gunji.  Brojni građani i udruge su se okupile kako bi spasili
veliki broj pasa i mačaka. Potreban im je i veći broj volontera koji bi pomogli u spašavanju i
udomljavanju životinja. Udruge apleiraju ukoliko građani uoče životinje da im daju vode i
hrane, probaju ih zadržati do dolaska veterinara koji će provjeriti imaju li čip, te ih na taj
način vratiti vlasnicima. Izjave dali: Luka Oman;Tatjana Zajec, dr. vet. med.; Nenad Horvatin

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Spašavanje životinja u Gunji

Tomislava Gudelj

izvješće

HTV 1



23.5.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:45 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Javljanje iz Drenovaca i razgovor s Nenadom Hrvatinom o spašavanju životinja. Formirano
je 5 kriznih stožera – u Lipiku, Otoku... Sve udruge koje se bave pravima životinja sudjeluju
u spašavanju: Prijatelji životinja, udruga Pobjede iz Splita, udruga Suza postala je referentni
centar, napravljen je veliki stožer u Pleternici gdje je spašeno oko stotinjak pasa i mačaka.
Izjave dali: Mihael Lipinčić i Nenad Hrvatin

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Spašavanje životinja

Danijel Despot

izvješće

HTV 1



29.5.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:54 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga koja se bavi spašavanjem i zbrinjavanjem životinja iz Osijeka ''Pobjeda'' optužuje
ministarstvo poljoprivrede da im nije pomogla ni na koji način u zbrinjavanju spašenih
životinja. Zamjeraju ministarstvu kratak rok čipiranja pasa. Razgovor s Mirjanom Mataušić
Pišl, pomoćnicom ministra poljoprivrede koja se zahvalila udruzi Prijatelji životinja koja je
zajedno u koordinaciji s ministarstvom poljoprivrede radila na spašavanju kućnih ljubimaca.
Žao joj je što dio udruga taj posao radi samoinicijativno, bez koordinacije s ministarstvom, a
u trenutku kad su saznali za bilo kakve informacije o tome, ministarstvo je reagiralo
promptno s pomoći.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Razgovor s Mirjanom Mataušić Pišl, pomoćnicom ministra poljoprivrede

Kristijan Pelc

izvješće

HTV 1



9.6.2014 Stranica/Termi 23:05:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik 3 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:04 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Iz Udruge Prijatelji životinja apeliraju da se reagira u slučaju zanemarivanja konja u
Varaždinu. Izmučeni, žedni i gladni konji spavaju u vlastitom izmetu na imanju obitelji
Ostojić. Dokaze su snimili prijatelji životinja. Na farmi nedostaje hrane, najviše zobi, a još
prije pet godina aktivisti su upozoravali na loše uvjete, no tvrde nitko nije reagirao. Ako
službe ne pomognu nesretnim konjima Prijatelji životinja najavljuju daljnje akcije i kaznenu
prijavu protiv vlasnika. Izjave dala Sara Đunduš-aktivistica udruge Prijatelji životinja i
Gordana Lacko-voditeljica Skloništa za životinje

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelji životinja
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Prijatelji životinja upozoravaju na zanemarivanje konja na farmi u Varaždinu

Ivica Grudiček

vijest

HTV 1



10.6.2014 Stranica/Termi 16:45:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama Čakovec/Varaždin Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:17 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Tijekom toplinskog udara teško preživljavaju ljudi, a još je teže životinjama, pogotovo onima
koje su zatvorene u stajama. Članovi udruge Prijatelji životinja u Varaždinu upozoravaju na
zanemarivanje 30-tak konja i apeliraju na institucije da reagiraju dok ne bude prekasno.
Izmučeni, žedni i gladni konji spavaju u vlastitom izmetu na imanju obitelji Ostojić. Dokaze
su snimili prijatelji životinja. Na farmi nedostaje hrane, najviše zobi, a još prije pet godina
aktivisti su upozoravali na loše uvjete, no tvrde nitko nije reagirao. Ako službe ne pomognu
nesretnim konjima Prijatelji životinja najavljuju daljnje akcije i kaznenu prijavu protiv
vlasnika. Izjave dala Sara Đunduš-aktivistica udruge Prijatelji životinja i Gordana
Lacko-voditeljica Skloništa za životinje

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelji životinja
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Prijatelji životinja upozoravaju na zanemarivanje 30-tak konja u Varaždinu    

Ivica Grudiček

vijest

HTV 4



23.6.2014 Stranica/Termi 17:35:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Exkluziv Tabloid Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:54 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Ponos i dika – Vodimo vas u Radošić na Seosku olimpijadu i borbu bikova. Svega je tamo
bilo, kruha, točnije mesa, ali i igara. O tome što o toj manifestaciji kažu Prijatelji životinja.
Zamalo je tradicionalna borba bikova otišla u povijest. Udruga Prijatelji životinja uputila je
apel ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini i zatražila hitnu zaštitu bikova jer bikovi se,
kažu, radi zabave zlostavljaju, muče i ozlijeđuju. Posjetitelji, kao i svake godine, oduševljeni
bikijadom u kojoj baš poput vlasnika bikova ne vide ništa sporno. Na ovoj smo se Seoskoj
olimpijadi itekako dobro zabavili i nasmijali. Ipak, moramo priznati da bismo u svom ovom
folkloru više uživali da nije uključivao borbu bikova. Ta nam navodna tradicija ipak i nije tako
zabavna. Izjave dali: Ivica Pajić, pobjednik u obaranju ruke; Tomislav Uljar, pobjednik u
kamenu s ramena; Marko Ivić; Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja; Marko
Škopljanac, organizator; Neven Hrstić, vlasnik bika; Vinko Mamut; Nikola Kevo i
posjetiteljica.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Seoska olimpijada i borba bikova.

Maja Oštro

izvješće

RTL



27.6.2014 Stranica/Termi 17:20:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: In Magazin Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:31 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Meteorolog i voditelj Nove TV Darijo Brzoja uključio se u kampanju Prijatelja životinja i  azila
Dumovec. Akcijom 'Obitelj na more, pas na ulicu' apelira se na vlasnike kućnih ljubimaca
koji, nažalost, sve češće zbog odlaska na godišnji odmor napuštaju vjerne četveronožne
ljubimce. Ivana Bašić iz udruga Prijatelji životinja kaže da se do 35% više pasa napusti ljeti
nego tijekom godine. Kakav god razlog napuštanja bio, odgovarajućeg opravdanja nema. Pr
ijatelja životinja stoga svake godine provode kampanju za osvještavanje ljudi kojom
poručuju postoje razni načini zbrinjavanja ljubimaca, nemojte ih napustiti. Voditelj Nove TV i
meteorolog Darijo Brzoja prihvatio je fotografiranje s Krunom i Indijem, dva psa iz azila
Dumovec u svrhu kampanje s vrlo snažnim sloganom 'Ljeto prolazi, prijatelji ostaju'. Smatra
a snimanje nije bilo jednostavno da su i on i psi trebali pozitivno reagirati na snimanje. U
azilima vam mogu savjetovati kakav pas bi bio dobar izbor za vas ovisno o uvjetima,
željama te mogućnostima. Izjave su dali Ivana Bašić, Udruga Prijatelji životinja i Darijo
Brzoja, meteorolog i voditelj.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelji životinja

36

Meteorolog i voditelj Nove TV Darijo Brzoja uključio se u kampanju Prijatelja 

Lana Samardžija

vijest

NOVA TV



27.6.2014 Stranica/Termi 19:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:55 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Novi šokantni slučajevi zlostavljanja životinja u Hrvatskoj. U Slavonskom Brodu pronađen je
pas obješen na ogradu, dok je sinoć u Splitu nepoznati počinitelj prerezao vrat mješancu
Staforda i Posavskog goniča. Jesu li zlostavljači životinja prijetnja ljudima?, provjerio je
Stipe Antonijević. Šok u Slavonskom Brodu. Na ovoj ogradi ispred Doma za starije i
nemoćne osobe nepoznati počinitelj objesio je psa  U Splitu prerezan vrat mješancu, od
sigurne smrti spasila ga je brza reakcija veterinara. Od 01. svibnja prošle godine ubijanje i
mučenje životinja postalo je kažnjivo zatvorom. Zatvorske kazne za zlostavljače životinja
pozdravlja i psihijatrica Kulović. Kulović ističe i fatalnu kombinaciju osobina koju posjeduju
zlostavljači. Slučajevi u Slavonskom Brodu i Splitu samo su neka od brojnih zlostavljanja
koja su posljednjih godina zgrozila hrvatsku javnost. Iz Udruge 'Prijatelji životinja' zato
pozdravljaju strože zakonske kazne. Izjavu dali: Luka Oman, predsjednik Udruge 'Prijatelji
životinja'; Suzana Kulović, psihijatrica. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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Novi šokantni slučajevi zlostavljanja životinja u Hrvatskoj.

Stipe Antonijević

vijest

NOVA TV



8.7.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:42 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Za mnoge su upravo došli najljepši mjeseci u godini, vrijeme za odmor na moru ili pak
negdje drugdje. Međutim, dok neki uživaju, drugi će proživljavati pravu noćnu moru.
Nekoliko tjedana napuštanja i bezbrižnog odmora rezultirat će porastom broja napuštenih
životinja. Razlozi napuštanja su kojekakvi. No, bez obzira o čemu se radilo, riječ je o vrlo
okrutnom činu. Napuštanje životinja problem je koji je prisutan cijelu godinu, međutim
posebno naglašen ljeti. U azil Dumovec u vrućim mjesecima dođe čak 30 posto više psa
nego tijekom ostatka godine. Napuštanje nikada ne bi smjelo biti opcija, pogotovo kada
postoje toliko različita rješenja, primjerice prijatelj ili susjed vam može pričuvati ljubimca dok
vas nema. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

38

Nekoliko tjedana napuštanja i bezbrižnog odmora rezultirat će porastom broja 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



11.7.2014 Stranica/Termi 17:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Exkluziv Tabloid Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:17 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Brojni kućni ljubimci jedva čekaju jesen, pogotovo oni koje vlasnici bez imalo grižnje savjesti
ostave na ulici prije odlaska na more. Za mnoge životinje to je ravno ubojstvu jer nisu
navikle živjeti na cesti. Oni se na cesti bore za život i to u suzama jer su donedavno imali
sve. A njima je sve upravo njihova obitelj. Ljude treba educirati da psi nisu igračke. Luka
Oman kaže da je sve više građana koji osuđuju ovakvo napuštanje životinja no, iako je
kazna i petnaest tisuća kuna prema Zakonu o zaštiti životinja, mnogi se iz ovakvog
postupka izvuku nekažnjeno. Za sve one koji ne znaju kuda bi s ljubimcima prije odlaska na
ljetovanje rješenje je možda i pansion za pse. Kod njih je trenutno petnaest do dvadeset
pasa koji uživaju na zelenoj površini od jedanaest i pol tisuća metara kvadratnih. Cijene se
kreću od sedamdeset pet do sto dvadeset kuna, ovisno o potrebama psa i željama vlasnika.
Prijateljima životinja kampanji „Obitelj na more a pas na ulicu“ pridružile su se i brojne
Hrvatske zvijezde koje pokušavaju poslati poruku da su svi kućni ljubimci živa bića koja ne
zaslužuju biti ostavljena. Nečiji život je vrjedniji od svakog godišnjeg odmora. Nečiji život je
vrjedniji od par stotina kuna a pogotovo život onih koji uzvraćaju bezuvjetnom ljubavlju. Da
se njih pita, oni svoju obitelj nikad ne bi napustili.
Izjave dali: Robert Kranjčec, vlasnik pansiona za pse; Luka Oman, predsjednik Udruge Prija
telji životinja;

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja
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O pansionu za pse 

Lana Vukičević

vijest

RTL



23.7.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:53 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Broj ljubimaca koji završavaju na ulici drastično se povećava jer vlasnici ne znaju što bi s
njima za vrijeme godišnjih odmora. U suradnji s Udrugom prijatelji životinja Gradski ured
godinama provodi akciju Obitelj na more, pas na ulicu kako bi upozorili građane kroz što sve
prolaze životinje kad ih se iznenada ostavi na cesti bez ičega, ali i sklonište u Dumovcu koje
je u toplijem dijelu godine prepuno. Izjave dao Emil Tuk, pročelnik Gradskog ureda za
poljoprivredu i šumarstvo.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

40

Svake godine su ljetni mjeseci najteži dio godine za skloništa za napuštene životinje.

Leonarda Lujić

izvješće

Jabuka TV (OTV)



7.8.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Bitno je pronaći krivca: Prijatelji životinja zgroženi su stavičnim ubojstvom labudova na
zagrebačkom jezeru Savica te apeliraju da se krivac pronađe kako se ovakve stvari ne bi
ponavljale. Izjavu dao Luka Oman, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Prijatelji životinja zgroženi stavičnim ubojstvom labudova na zagrebačkom jezeru 

Leonarda Lujić

izvješće

Jabuka TV (OTV)



10.8.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Bitno je pronaći krivca: Prijatelji životinja zgroženi su stavičnim ubojstvom labudova na
zagrebačkom jezeru Savica te apeliraju da se krivac pronađe kako se ovakve stvari ne bi
ponavljale. Izjavu dao Luka Oman, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Tjedni pregled, 07. 08. 2014., četvrtak – Prijatelji životinja zgroženi stavičnim 

Leonarda Lujić

izvješće

Jabuka TV (OTV)



11.8.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:02 Naklada:

Ključne riječi: veganstvo, Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

5.i 6. rujna na središnjem zagrebačkom Trgu održat će se još jedan, već tradicionalni, ZeGe
Vege festival. Organizatori, Udruga prijatelja životinja, očekuju preko 80 izlagača zdrave
hrane, ekoloških proizvoda i kozmetike, koja nije testirana na životinjama, kako iz Hrvatske,
tako i iz inozemstva. Brojni glazbenici, plesne skupine i performeri, koji podržavaju održivi
način življenja, te zaštitu i prava životinja izmjenjivat će se oba dana. Restorani s prigodnom
veganskom ponudom, besplatni kozmetički i frizerski tretmani, razne degustacije i
promotivne prodaje, radionice kuhanja, ekološke inovacije, predavanja, dječji kutak s
radionicama za najmlađe, projekcije dokumentarnih filmova, nagradna igra, tombola i slično
dovoljna su jamstva svim posjetiteljima da će i sedmi ZeGeVege festival ponuditi dobru
zabavu uz mogućnosti informiranja o održivom načinu življenja. Izjave dali: /

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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5.i 6. rujna na središnjem zagrebačkom Trgu održat će se još jedan, već 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



19.8.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:19 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Broj napuštenih kućnih ljubimaca se povećava s povećanjem godišnjih odmora. Prijatelji
životinja zbog toga provode kampanju ''Obitelj na more, pas na ulicu'' i ''Prijatelji ostaju a
ljeto prolazi'', s kojom se želi apelirati na nesavjesne vlasnike da se to prestane događati.
Vlasnici tako mogu privremeno smjestiti pse u hotel za životinje gdje je smještaj prilagođen
svim standardima, uz odgovoran i individualan pristup svakoj životinji. Kako bi boravak bio
što ugodniji, osiguravan je 24-satni nadzor, šetnje... Izjave dali: Nikolina Plenar, Prijatelji
životinja, Robert Kranjčec, vlasnik hotela za pse

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Prijatelji životinja provode kampanju ''Obitelj na more, pas na ulicu'' i ''Prijatelji ostaju 

Martina Validžić

izvješće

HTV 1



2.9.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:04 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZeGeVeGe festival

Više od osamdeset domaćih i stranih izlagača zdrave hrane, ekoloških proizvoda i
kozmetike koja nije testirana na životinjama, radionice i nastupi brojnih glazbenika i
performera, sve nas to početkom rujna očekuje na ZeGeVeGe festivalu održivog življenja
na glavnom gradskom trgu. Svi prehrambeni, kozmetički i ini proizvodi na festivalu bit će
biljnog podrijetla. Posjetitelji će tako primjerice moći probati ili kupiti razne vegetarijanske s
pecijalitete poput burgera od konoplja ili recimo pljeskavice od žitarica i sušenog povrća.
Festival, kako organizatori kažu, slavi život, promiče održivi razvoj odnosno način života
kojim se dugoročno omogućava bioraznolikost, prirodna ravnoteža i miran suživot svih bića
na planeti. U Hrvatskoj ima oko 150 tisuća vegetarijanaca i vegana, znači onih koji ne jedu
životinje ili bilo što životinjskog podrijetla poput mlijeka, jaja, meda. Izjave dali: Luka Oman,
Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

45

Početkom rujna očekuje nas ZeGeVeGe festival održivog življenja na glavnom 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



5.9.2014 Stranica/Termi 19:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:50 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival

U središtu Zagreba ljudi mogu degustirati kavu sa sojinim i zobenim mlijekom, ali i kušati
burger od konoplje. Počeo je ZeGeVeGe festival. Nudi se tamo i veganski gulaš, ali možete
se i odmoriti na anatomskom biljnom jastuku. Izjavu dale: Bernardica Nadašinko,
poljoprivrednica; Vesna Branilović, prodavačica. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

46

Počeo je ZeGeVeGe festival.

Dorijan Elezović

vijest

NOVA TV



5.9.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:42 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival

Javljanje sa Trga bana Jelačića gdje danas počinje novi Zegevege festival. Intervju s
Nikolinom Plenar, veganske kuharice koja najavljuje vegansku radionicu kuhanja. Na
festivalu će se predstaviti 80 izlagača i 26 izvođača, besplatne radionice, besplatno
šminkanje, eko vrtić, predavanja i degustacija. Također je predstavljen smoothie-cikl –
ekološki bicikl na kojem se spojen smoothie maker. Izjave dali: Nikolina Plenar

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA

47

Danas počinje Zegevege festival

Martina Validžić

izvješće

HTV 1



5.9.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:27 Naklada:

Ključne riječi: ZEGEVEGE FESTIVAL, Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Središnji zagrebački trg jutros je postao središtem zdrave prehrane i održivog načina
življenja. Tako će biti do sutra navečer odnosno do konca sedmog po redu ZeGeVeGe festi
vala koji je, prema riječima organizatora, sa stotinu izlagača gotovo iz cijele zemlje
najbogatiji do sada. Kava sa sojinim ili zobenim mlijekom, burger od konoplje, veganski gul
aš, kebab ili sladoled, samo je dio toga što se u sklopu manifestacije može kušati,  kupiti ili
pak naučiti pripravljati. Zdrav život dio je njegove svakodnevice, naglasio je gradonačelnik
Bandić, koji je u pratnji svog vjernog četveronožnog prijatelja Rudija otvorio festival.
Program traje i sutra od 9 do 19 na Trgu bana Jelačića. A u uz predavanja i uz mnoge
radionice prikazivat će se kratki filmovi o pravima životinja i održivom razvoju. Izjave dali:
Luka Oman, predsjednik Udruge Prijatelja životinja; Senad Huić, izlagač; Dragica Paulek,
izlagačica; Hrvoje Hara, izlagač; Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

48

Središnji zagrebački trg jutros je postao središtem zdrave prehrane i održivog načina 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



5.9.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:09 Naklada:

Ključne riječi: vegetarijanstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL, Udruga Prijatelji životinja

Na Trgu bana Josipa Jelačića održava se festival ZeGeVeGe, poznat kao festival održivog
življenja. Festival je otvorio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Specifičnost festivala je
u tome što se na njemu izlažu samo proizvodi biljnog podrijetla to jest proizvodi koji nisu
testirani na životinjama. Na ovogodišnjem ZeGeVeGe festivalu će se predstaviti više od 80
izlagača zdrave hrane, ekoloških proizvoda i inovacija te kozmetike, također očekuju se
brojni izlagači iz Austrije, Njemačke i ostalih europskih zemalja. Posjetitelji će dobiti
edukativnu knjižicu s brojnim vegetarijanskim receptima, isto tako za posjetitelje će biti
organizirana tombola s mnogo vrijednih nagrada, a osim toga posjetitelji će moći degustirati
i brojne proizvode. U ponudi ZeGeVeGe festivala bit će i biljna hrana za pse i mačke te
ekološko voće i povrće. Izjave dali: Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba; Luka
Oman, predsjednik Udruge Prijatelja životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

49

Na Trgu bana Josipa Jelačića održava se festival ZeGeVeGe.

Marija Horvat

izvješće

Jabuka TV (OTV)



6.9.2014 Stranica/Termi 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u pet Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:23 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

Predsjednik Josipović jutros je na ZeGeVeGe festivalu održivog življenja komentirao i
uvođenje poreza na kamate na štednju 12% od 1. siječnja iduće godine. Izjavu dao Ivo
Josipović, predsjednik Republike 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

Udruga Prijatelji životinja

50

Josipović o uvođenju poreza na kamate na štednju 

/

vijest

HTV 1



6.9.2014 Stranica/Termi 12:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Podnevni dnevnik Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:27 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

Predsjednik Josipović koji je za svoju kandidaturu dobiva i potporu SDP-a jutros je na ZeGe
VeGe festival održivog življenja komentirao uvođenje poreza na kamate na štednju od 1.
siječnja iduće godine. Ističe kako niti jedan porez neće biti takav da preoptereti ljude, a
porezi trebaju biti pravedni i da veći porez plaćaju oni koji više imaju nego oni koji imaju
manje. Izjavu dao Ivo Josipović, predsjednik RH

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelji životinja

51

Predsjednik Josipović na ZeGeVeGe festivalu komentirao uvođenje novog poreza

/

oglas

HTV 1



6.9.2014 Stranica/Termi 17:10:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: In magazin vikend Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:57 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZeGeVeGe festival

Sve se više ljudi odlučuje na veganski način života. Burger od konoplje, veganski gulaš i
sladoled samo su dio ovogodišnje ponude ZeGeVege festivala. To je jedinstveni događaj na
kojem se može degustirati hrana biljnog podrijetla. Kažu da nam ovakva hrana neće ukrasti
energiju, već je vratiti. Uz sirove kolače u ideju o zdravom životu uklapa se i vege sladoled
bez umjetnih aroma, konzervansa i bojila. Vegetarijanska i veganska prehrana uz to što
isključuju meso i proizvode životinjskog podrijetla, zagovaraju povrće i voće. Vegani čak ni
svoje kućne ljubimce ne hrane mesom. 
Izjave dali: Bogdan Paulik; Daria Barić; Ivana Rožić; Zlata Nanić; Bruno Balen; Bernardica
Nada Šinko; Ivana Milković.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

52

ZeGeVege festival u Zagrebu.

Jelena Prpoš

reportaža

NOVA TV



6.9.2014 Stranica/Termi 12:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Podnevni dnevnik Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:27 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

Predsjednik Josipović koji je za svoju kandidaturu dobiva i potporu SDP-a jutros je na ZeGe
VeGe festival održivog življenja komentirao uvođenje poreza na kamate na štednju od 1.
siječnja iduće godine. Ističe kako niti jedan porez neće biti takav da preoptereti ljude, a
porezi trebaju biti pravedni i da veći porez plaćaju oni koji više imaju nego oni koji imaju
manje. Izjavu dao Ivo Josipović, predsjednik RH

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelji životinja
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Predsjednik Josipović na ZeGeVeGe festivalu komentirao uvođenje novog poreza

/

vijest

HTV 1



12.9.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:55 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Akcija skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba 'Udomljavanje je fora' u suradnji s
udrugom Prijatelji životinja i Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo, održat će se
sutra od 9 do 15 sati na Trgu bana Jelačića uz slogan 'Svi volimo školu'. Zakon o zaštiti
životinja naime nalaže da se tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne samouprave
obavezne razvijati svijest javnosti a osobito mladih o zaštiti životinja. Edukacija ne samo da
je vrlo važna nego je i obavezna. No, to ne znači da nije zabavna s obzirom na to djeca vole
slušati o zaštiti životinja i vrlo brzo shvaćaju važnost njihove zaštite. Životinje nisu igračke a
ne bi trebale biti niti predmetom trgovine. Djeca vrlo brzo nauče da je udomljavanje bolje od
kupnje, koliko je važno mikročipiranje i da kastracija pomaže životinjama. Izjave dali: /

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

54

Akcija 'Udomljavanje je fora' održat će se sutra na Trgu bana Jelačića uz slogan 'Svi 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



1.10.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:07:05 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

Vedran Lucić, iz Udruge "BIOM", Zoran Dolibašić, nutricionist i Katja Matovina,
vegeterijanka gostovali su u emisiji povodom Svjetskog dana vegetarijanstva. Danas se
proizvodi jako puno mesa i time pretjerano opterećuje Zemljine resurse. Da bismo poštedjeli
planet nije nužno da svi prihvatimo vegetarijansku prehranu, no pomoglo bi kad bi meso jeli
umjereno. Gosti u studiju su izrazili pozitivne i negativne strane vegetarijanstva.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA

55

Svjetski je dan vegetarijanstva.

izvješće

HTV 1



1.10.2014 Stranica/Termi 15:25:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Eko zona Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:31 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

Danas se diljem svijeta obilježava Svjetski dan vegetarijanstva a u subotu Dan zaštite
životinja. U Hrvatskoj više od sto šezdeset tisuća građana jede samo bezmesnu hranu.
Premda je kod nas od 2007. na snazi Zakon o zaštiti životinja, ne provodi se kako bi trebao.
Primjerice, svi su podzakonski akti trebali biti doneseni do 2009. a još nema pravilnika o Pet
Shopovima i ne postoje skloništa u svim lokalnim zajednicama, smatraju u udruzi Prijatelji
životinja. I ne samo to, Hrvatska nema inspekciju za zaštitu životinja, nema ni policiju za
životinje a nije rješen ni program zbrinjavanja napuštenih životinja. Jedino Zagreb dosta
dobro pretače odredbe zakona u praksu dok ostale lokalne zajednice to baš i ne čine. U
subotu će Prijatelji životinja, zajedno s drugim udrugama za zaštitu životinja, na Bundeku
organizirati štandove kako bi upozorili na postojeće probleme. Pozivaju udruge u drugim
gradovima da također obilježe taj dan, jer životinje treba štititi a ne nemilosrdno uništavati. 
Izjave dali: Luka Oman, Prijatelji životinja; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja

56

Danas se diljem svijeta obilježava Svjetski dan vegetarijanstva a u subotu Dan 

Snježana Babić

vijest

HTV 1



2.10.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:00 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Slikovne prikaze životinja s farme ukupne držali su aktivisti na Trgu bana Jelačića kako bi
podsjetili Zagrepčane na brojne domaće životinje koje stradavaju na farmama i u
klaonicama diljem svijeta.Povodom današnjeg obilježavanja Svjetskog dana životinja s
farmi, udruga Prijatelji životinja pripremila je preformans kako bi skrenula pozornost na 60
milijardi ubijenih životinja. Izjavu dali: Luka Oman, Prijatelji životinja

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA

57

Obilježavanje Svjetskog dana životinja s farmi

Frano Ridjan

izvješće

HTV 1



2.10.2014 Stranica/Termi 16:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: RTL vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:51 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

Svjetski dan životinja performansom na središnjem zagrebačkom trgu obilježile su udruge
koje se bore za njihova prava. S 12 fotografija životinja od kojih svaka predstavlja jednu
znamenku u brojci od 60 milijardi performeri su upozorili da upravo toliki broj životinja
godišnje bude ubijen na farmama i u klaonicama. Članovi udruga upozoravaju da mesna
prehrana nije najzdraviji izbor te da bi svaka osoba u svijetu trebala razmisliti o veganskom i
li vegetarijanskom načinu života. Izjavu dao Luka Oman, Udruga Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

58

Svjetski dan životinja performansom obilježen na središnjem zagrebačkom trgu.

vijest

RTL



2.10.2014 Stranica/Termi 18:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: RTL Danas Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Svjetski je dan životinja, a predstavnici udruga koji se bore za njihova prava na središnjem
zagrebačkom trgu izveli su performans kojim žele upozoriti da se na godinu u farmama i
klaonicama ubije čak 60 milijardi životinja. Izjave dali: Luka Oman, Udruga Prijatelji životinja;
Nikolina Plenar, Udruga Prijatelji životinja; Karla, Zagreb; Tomo, Zagreb i Francesco,
Zagreb.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

59

Svjetski je dan životinja. Na središnjem zagrebačkom trgu izveden performans.

Marko Vračić

izvješće

RTL



2.10.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:18 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

Povodom Svjetskog dana životinja s farmi aktivisti udruge Prijatelji životinja na glavnom
gradskom Trgu prikazali su tko se krije iza brojke 60 milijardi koliko se naime godišnje ubije
raznih životinja u svijetu kako bi završile na tanjuru. Prije toga prolaze kroz velike patnje na
farmama. Ovaj datum obilježava se na rođendan vegetarijanca Mahratme Gandija, koji je
svojedobno izjavio, najnasilnije oružje na svijetu je vilica kojom se hranimo. Performans Prij
atelja životinja potaknuo je zanimljive rasprave o vegetarijanstvu pa i pred našim
kamerama. Među onima koji su se mesa već odrekli i onih koji ga još uvijek rado jedu.
Mnogim ljudima jako je stalo do pasa, mačaka i ostalih životinja s kojima dijele svoje
domove. A svatko od nas bi se trebao zapitati gdje se nalaze sve ove životinje i kako
završavaju, upozoravaju Prijatelji životinja. Izjave dali: Luka Oman, Udruga prijatelji životinja
.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Povodom Svjetskog dana životinja s farmi aktivisti udruge Prijatelji životinja na Trgu 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



6.11.2014 Stranica/Termi 16:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Što vas žulja Žanr:

Površina/Trajanje: 00:11:36 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Žulja je što psi u karlovačkom skloništu Utinji nemaju adekvatnu skrb. Smeta je to što
inspekcija koja izađe na teren ne odradi svoj posao. Bili su tamo i dali su izjavu da je tamo
sve u redu, da su psi u dobroj fizičkoj i psihičkoj kondiciji što nije istina. Smeta je to što
dobivaju 700 tisuća kuna od Karlovca i što taj novac ne ide za pse. Ne zna gdje taj novac
ide, ali za pse ne ide, zato jer se psi ne liječe, ne brine se za njih adekvatno. Smeta je što
postoji zakon u Hrvatskoj koji se ne provodi. Izjavu dala Mirna Gajčević. Prilog Ane Malbaše
naziva Pasji život. Udruga Prijatelji životinja uputila je nadležnom ministarstvu zahtjev za
reviziju inspekcijskih nadzora. Izjave dali Mirna Gajčević; Miro Brozović, voditelj skloništa i
Vesna Lemić, vlasnica Centra za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim
proizvodima. Priopćenje iz Ministarstva poljoprivrede. Razgovor Miljenka Cvitkovića s
Lukom Omanom. Riječ je o privatnom skloništu za pse koje financira Grad. Apeliraju na
gradove već jako dugo jer gradovima je definitivno jeftinije organizirati i sagraditi vlastito
sklonište nego davati novac za koji nema dovoljno transparentnosti. O tome na koji način se
dođe do izračuna od 700 tisuća kuna za sklonište. O tome da smatraju da bi svako sklonište
trebala biti neprofitnog karaktera. O tome da je provedba zakona jako spora. O tome što je
problem s inspekcijama Ministarstva poljoprivrede. O tome da Hrvatska nema inspekciju za
zaštitu životinja, kad je zakon stupio na snagu ministarstvo je dalo nadležnost veterinarskoj
inspekciji. O tome da je problema puno i spremni su s ministarstvom razgovarati na tome da
se to popravi. O tome što je njihov prijedlog. O tome nadaju li se nečemu uskoro, imaju li
nekakve signale da bi se stvari mogle promijeniti na bolje. O tome da smatra da je
mogućnosti da se usmrćuju životinje nakon 60 dana u skloništu tragična. Izjave dao Luka
Oman, predsjednik Udruge prijatelja životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

61

O nedovoljnoj brizi za pse u karlovačkom skloništu za životinje Utinja.

Ana Malbaša

izvješće

HTV 1



8.11.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:58 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Prvi put zajednička akcija u dva grada: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba
Dumovec i zagrebački Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo u suradnji s Udrugom
Pobjede iz Osijeka i Udrugom Prijatelji životinja organizirali su akciju promoviranja
udomljavanja pasa koji žive u skloništima Udomljavanje je fora. Izjave dali: Tatjana Zajec,
voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje; Sandra Švaljek, zamjenica gradonačelnika
grada Zagreba.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
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Prvi put zajednička akcija Udomljavanje je fora u dva grada, Zagrebu i Osijeku.

Gorana Banjeglav

Jabuka TV (OTV)



8.11.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:09 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Da je udomljavanje fora, građanima kojih je unatoč kišnom i prohladnom jutru na središnjem
gradskom trgu bilo kao mrava, još su jednom pokušali ukazati volonteri iz zagrebačkog
Skloništa za napuštene životinje iz Dumovca uz svesrdnu pomoć njihovih četveronožnih
štićenika ali i Udruge prijatelji životinja. Posljednja je to ovogodišnja akcija koja se polako ali
sigurno širi van granica metropole. Akcija ide već godinama. Na kraju godine odlučili smo
pokazati, da je udomljavanje fora u svim hrvatskim gradovima. Akcija koja se održava već
šestu godinu zaredom a koja je inače nezaobilazna postaja zagrebačkog gradonačelnika,
podržala je njegova zamjenica Sandra Švaljek. Izjave dali: Tatjana Zajec, voditeljica
Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba; Sandra Švaljek, zamjenica
gradonačelnika.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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U Zagrebu i Osijeku održana je akcija Udomljavanje je fora.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



12.11.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:09:48 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Razgovor u studiju o plastičnim vrećicama. Gosti u studiju su prof. dr. Igor Čatić, Društvo za
plastiku i gumu i Ivana Bašić, Udruga Prijatelji životinja koji govore svoja stajališta o
plastičnim vrećicama. Europska komisija prihvatila je prijedlog direktive o organiavanju
potrošnje tankih plastičnih vrečica – Hrvatska je bila jedina zemlja koja je glasala protiv.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Razgovor u studiju o plastičnim vrećicama

izvješće

HTV 1



21.11.2014 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:31 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Europska komisija prošlog je tjedna zabranila uporabu laganih plastičnih vrećica kako bi se
smanjila njihova prekomjerna potrošnja i štetan utjecaj na okoliš. Hrvatska je jedina kao
članica glasala protiv zabrane  s obrazloženjem kako to ugrožava oko tisuću radnih mjesta
u tvrtkama koje ih u Hrvatskoj proizvode. Prema mišljenju stručnjaka umirovljenog profesora
Fakulteta strojarstva i brodogradnje Igora Čatića, plastične vrećice su s motrišta ekologije
najpovoljnije. Pravi problem nije u štetnom utjecaju za okoliš, smatra Čatić, već to nije ništa
drugo nego igra kapitala. Udruga prijatelji životinja podržava europsku zabranu korištenja
plastičnih vrećica, ne samo zato što je to važno za očuvanje okoliša, jer razgradnja
plastične vrećice u prirodu traje više desetljeća a reciklira ih se samo jedan posto, nego
tvrde kako je zabrana ne znači i ukidanje radnih mjesta. Izjave dali: Igor Čatić, umirovljeni
profesor FSB-a; Ivana Bašić, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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EK je zabranila uporabu laganih plastičnih vrećica.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



24.11.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Sve u šest Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:19 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

RTL-ova rubrika ''Šapica sreće'' koja se pod pokroviteljstvom Genere emitira svaki
ponedjeljak i utorak posvećena je sretnim raspletima nesretnih priča mnogih napuštenih i
zlostavljanih pasa i mačaka.  Danas RTL donosi priču o psećoj obitelji koja se sakrila u
bivšoj splitskoj tvornici.
Izjave dali: Josipa Prnjak; Mario Gavranović, veterinar; Silvija Rakočević, veterinarka;
Nikolina Plenar, Prijatelji životinja; Sponzorirani prilog Genere

Kontaktirajte nas ukoliko želite snimku ili prijepis u cijelosti

Udruga prijatelji životinja
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U Šapici sreće priča o psećoj obitelji koja se sakrila u bivšoj splitskoj tvornici.

vijest

RTL



26.11.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:10:43 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Posljednje subote u studenom u mnogim zemljama diljem svijeta obilježava se Dan bez
kupnje čime se želi ljude potaknuti da se barem jedan dan suzdrže od kupovine. Gosti u
studiju su Luka Oman, Udruga Prijatelji životinja i prof.dr. sc. Vesna Brčić Stipčević,
predsjednica HUZP-a koji su razgovarali o tome kako ambalaža i  zbrinjavanje ambalaže
prilikom kupnje utiče na ljude i okolinu.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Posljednje subote u studenom obilježava se Dan bez kupnje

izvješće

HTV 1



26.11.2014 Stranica/Termi 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 17 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:55 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Zbog uznemirujućih fotografija izmućenih konja koji nose drva, Udruga prijatelji životinja po
dnijela je prijavu Ministarstvu poljoprivrede i Općinskom Državnom odvjetništvu. Riječ je,
kažu, o udruzi o zlostavljanju konja u šumama Velebita kod Gračaca. Prijatelji životinja upo
zoravaju da fotografije pokazuju redovitu praksu na Velebitu gdje se konji iskorištavaju za
sječu šuma. Ministarstvo poljoprivrede sutra na teren šalje izvanrednu inspekciju. Izjavu
dao: Luka Oman, predsjednik Udruge prijatelji životinja. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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Zbog uznemirujućih fotografija izmućenih konja koji nose drva, Udruga prijatelji 

Ksenija Kardum

vijest

NOVA TV



26.11.2014 Stranica/Termi 19:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:20 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Zbog fotografija posrnulih konja koji u šumi na Velebitu prenose drva, na teren će izaći
inspekcija Ministarstva poljoprivrede. Udruga prijatelja životinja cijeli je slučaj prijavila i
Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru i Splitu. Naša ekipa snimila je i vlasnika konja
koji tvrdi kako konji nisu preopterećeni i zlostavljani, te kaže; 'nije neobično da se dok nose
teret ponekad i prevrnu'. Zbog ovih fotografija posrnulih konja koji nose drva, na teren će
inspekcija Ministarstva poljoprivrede. Prijatelji životinja prijavu su poslali i Državnom
odvjetništvu. A naše su kamere u Gračacu na Velebitu snimile upravo te radne konje. Njihov
vlasnik Vinko godinama obrtom za sječu i izvlačenje drva konjima prehranjuje višečlanu
obitelj. Tvrdi, nisu preopterećeni, a fotografje su pogrešno protumačene jer na njima su konji
samo pali. Zakon zabranjuje zanemarivanje životinja s obzirom na njihovo zdravlje,
smještaj, ishranu, i njegu. No radni konji, podsjećaju u Ministarstvu poljoprivrede, nisu
zabranjeni ni u Hrvatskoj, ni u bilo kojoj drugoj zemlji. Izjavu dali: Luka Oman, predsjednik
Udruge prijatelji životinja; Vinko Kalašević, vlasnik obrta za sječu i izvlačenje drva konjima. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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Zbog fotografija posrnulih konja koji u šumi na Velebitu prenose drva, na teren će 

Martina Bolšec

vijest

NOVA TV



2.12.2014 Stranica/Termi 17:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Hrvatska uživo Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:15 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

U Europskom parlamentu traje rasprava o zabrani uporabe laganih plastičnih vrećica kako
bi se smanjila njihova potrošnja i šteta na utjecaj na okoliš. Hrvatska se nije složila s tim
prijedlogom a udruga Prijatelji životinja, koja se godinama bori protiv prekomjerne potrošnje
plastičnih vrećica, ističe kako je sramotno biti protiv toga civilizacijski i ekološki naprednog
prijedloga. Plastične vrećice raspadaju se desetljećima i svake godine na stotine tisuća
životinja umire zbog vrećica koje su zamijenile za hranu ili se zapetljale u njih. Dr. sc. Sanja
Radović Josić kaže kako Hrvatska podržava naknade za plastične vrećice i smanjenje
negativnog utjecaja na okoliš recikliranjem i odvojenim sakupljanjem ali Hrvatska nema
sustav recikliranja i zbrinjavanja vrećica. Osim toga podaci govore da tek jedan posto
vrećica završi na recikliranju. Iz resornog ministarstva poručuju da treba misliti i na šezdeset
tvrtki koje proizvode plastične vrećice. Prijatelji životinja se zalažu za Irski model koji
ekologiju stavlja ispred udobnosti. Rasprava u Europskom parlamentu još uvijek traje a Prija
telji životinja poručuju da umjesto jednokratno koristimo višekratno. 
Izjave dali: dr. sc. Sanja Radović Josić, Načelnica sektora za održivo gospodarenje
otpadom Ministarstva zaštite okoliša i prirode; Ivana Bašić, udruga Prijatelji životinja; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja
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Udruga Prijatelji životinja ističe kako je sramotno biti protiv civilizacijski i ekološki 

Elizabeta Biočina

vijest

HTV 1



4.12.2014 Stranica/Termi 16:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Što vas žulja Žanr:

Površina/Trajanje: 00:15:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Emisija Što vas žulja? evidentno je dotakla u stvari žarući problem i tema koju misli da bi
apsolutno trebala ući u fokus javnosti jer radi se o još jednoj situaciji u kojoj se novac
građana koristi za profit pojedinca ili udruga na najružniji mogući način pod okriljem
dobročinstva, da li karlovački šinteraj ili Pokupsko Cerje ili u ovom slučaju Ottova kućica.
Izjavu dao Viktor Drago. Prilog Ane Malbaše Ottova kućica. Izjave dali: dr. Ratko Juršetić,
voditelj skloništa; Viktor Drago, modni stilist i telefonom: Analena Soldan. Razgovor Miljenka
Cvitkovića s Melitom Madži i Lukom Omanom o tome o čemu se zapravo radi, gdje je
poanta ovakvog ludila sa švercom pasa i gdje na kraju završavaju ti psi. O tome što kaže
Zakon o zaštiti životinja. O problemima koje imaju udruge. O tome kome je interes da ti psi
jednostavno nestanu, kad zakon dozvoljava da se strpe 60 dana. O tome što zakon
dozvoljava. Udruga Patronus svjedoči da se može bolje i kvalitetnije. O aktivnostima Udruge
Patronus i razgovorima s lokalnom samoupravom, što su dogovorili u Sisku i Petrinji.
Financijskom logikom se vode i skloništa, nakon 60 dana eliminiraju psa kao trošak, a s
druge strane skloništa su financirana od lokalne zajednice po broju pasa koje zbrinjavaju. O
tome da se ne bi ništa dogodilo da se tih 60 dana ukine. O dobrom primjeru Zagreba koji
ima svoje sklonište, na svom zemljištu vođeno kao ustanova i tu su troškvi znatno manji. O
roku od 60 dana nakon kojeg se pas može uspavati. O problemu pretrpavanja kapaciteta
skloništa za pse. O tome da bi bilo dobro napraviti izmjene u zakonu. O tome postoji li neki
test za skloništa da ih vode ljudi koji su zaista prijatelji i ljubitelji životinja. O pozitivnom
primjeru grada Čakovca gdje sklonište vodi neprofitna udruga i gdje oni za šest, sedam puta
manje novaca uspiju udomiti sedam puta više pasa i životinja. Izjave dali: Melita Madži.
predsjedmica Udruge 'Patronus', Sisak  i Luka Oman, predsjednik Udruge 'Prijatelji životinja'
.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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O problemu krijumčarenja pasa.

izvješće

HTV 1



25.12.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Iako je mnogima to teško zamisliti, za blagdane se može bez mesa, kažu Prijatelji životinja.
Izjave dao Luka Oman, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Prijatelji životinja preporučuju blagdanski stol bez mesa.

Gorana Banjeglav

izvješće

Jabuka TV (OTV)



26.12.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:34 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

U vrijeme ekonomske krize koja godinama ne napušta Hrvatsku neprofitnim udrugama vrlo
je teško provoditi sve projekte koje osmisle. Udruga za zaštitu životinja Prijatelji životinja pos
ljedice krize osjeća sve jače iz godine u godinu, no od svojih projekata ne želi odustati. U
2014. godini ostvarila je velik broj njih. O ZeGeVege festivalu. Izjave dao Luka Oman, Prijat
elji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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O Udruzi Prijatelji životinja.

Gorana Banjeglav

izvješće

Jabuka TV (OTV)



30.12.2014 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:10 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Što je tofu? Kako se priprema? Što jedu, a što ne jedu vegani - samo su neka od pitanja
koja su učenici i učenice Osnovne škole Prečko postavili članovima udruge Prijatelji
životinja prije nego li su zasukali rukave i prionuli na posao. Udruga Prijatelji životinja pokre
nula je projekt pod nazivom "Spremi klopu" - radionice pripreme veganskih jela namijenjene
učenicima od 5. do 8. razreda. Njihov je cilj podizanje svijesti o važnosti zdrave prehrane
namirnicama biljnog podrijetla. Izjave dali: Anita Euschen, voditeljica radionice; Luka
Markov; Jana Juras; Petra Španović, profesorica prirode, biologije, kemije OŠ Prečko; Tea
Šego; Vanja Petanjek, voditeljica projekta ''Spremi klopu''

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Udruga Prijatelji životinja pokrenula je projekt pod nazivom "Spremi klopu"

Senka Vidaković

izvješće

HTV 1



31.12.2014 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:20 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Osim što pirotehnika može biti opasna za ljude, ako je se nepropisno koristi, i životinje
osjećaju posljedice svakodnevnih pucnjeva. Izjave dao Luka Oman, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Pucnjevi u novogodišnjoj noći.

Gorana Banjeglav

izvješće

Jabuka TV (OTV)
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