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31.12.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Udruga prijatelja život poziva građane da ne bacaju petarde.

Sadržaj: Iako je rat daleko iza nas, ispraćaj stare i doček Nove godine vraća nas u ta ružna vremena, 
ne toliko slikom koliko s bukom, jer brojne petarde, rakete i ostale njima slične, manje ili veće, 
barutom ispunjene eksplozivne naprave odjekuju Lijepom Našom uzduž i poprijeko. Osim što 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

30.12.2015 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Prosvjed Prijatelja životinja.

Sadržaj: Ispred Ministarstva poljoprivrede održan je prosvjed udruge Prijatelji životinja čiji predstavnik 
zahtijeva hitnu pomoć psima koji su izloženi monstruoznim zlostavljanjima. Traži se da se u 
svim gradovima naprave skloništa slična onima u Zagrebu, u kojima se ne ubijaju nego 

Autor: Tihana Rilak Urošević

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

30.12.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Ispred Ministarstva poljoprivrede održan je prosvjed protiv okrutnosti nad životinjama.

Sadržaj: Iako je Zakon o zaštiti životinja na snagu stupio još 2007., mnogi hrvatski gradovi i općine 
uopće ga se ne pridržavaju, istaknuli su volonteri nekoliko udruga za zaštitu prava životinja na 
prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede. Nije teško držati se slova zakona, smatra Oman. 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

29.12.2015 TV Istra Stranica/Termin: 20:00:00 Hrvatska

Naslov: Apel udruge Prijatelja životinja

Sadržaj: Udruga za zaštitu i prava životinja Prijatelji životinja, medijima su uputili apel kojim MUP 
upozoravaju na opasosti korištenja pirotehničkih sredstava za ljude i životinje. Naime, nakon 
što su MUP - u predali 15 000 potpisa, u svrhu zabrane petardi, još uvijek nije postrožen 

Autor: /

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

29.12.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 19:15:00 Hrvatska

Naslov: Policija poziva na oprez pri rukovanju pirotehnikom.

Sadržaj: Policija poziva na oprez pri rukovanju pirotehnikom. Dvoje 10-to godišnjaka iz Siska i Kaštel 
Gomilice stradalo je od eksplozije petardi. Policija ponovno poziva roditelje da djeci ne kupuju 
pirotehnička sredstva. Iz Udruge prijatelji životinja traže trajnu zabranu uporabe pirotehnike. 

Autor: Domagoj Mikić

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

29.12.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 17:00:00 Hrvatska

Naslov: Posljednjih dana sve češće ulicama odjekuju eksplozije raznih pirotehničkih sredstava.

Sadržaj: Posljednjih dana sve češće ulicama odjekuju eksplozije raznih pirotehničkih sredstava. Na 
žalost prve žrtve su 10-to godišnjaci iz Siska i Kaštel Gomilice. Policija ponovno poziva 
roditelje da djeci ne kupuju pirotehnička sredstva, a iz udruge Prijatelji životinja predali su 

Autor: Ivana Ivančić

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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23.12.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja protiv poklanjanja kućnih ljubimaca

Sadržaj: Iz Udruge Prijatelji životinja poručuju kako za blagdane nikako ne bi trebalo poklanjati kućne 
ljubimce, jer oni nisu artikli – predmeti, a velik broj njih neposredno nakon poklanjanja biva 
izbačen na ulicu.

Autor: OGNJEN GOLUBIĆ

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

14.12.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 17:25:00 Hrvatska

Naslov: Psi bez mjesta za šetnju.

Sadržaj: Vlasnici pasa muku muče s gradskim propisima koji nalažu da se psi mogu pustiti s uzice 
samo na za to određenim mjestima. Kazna za životinje koje nisu na uzici su od 600 do 1000 
kn. Problem nije nerješiv. Iz grada vlasnike pozivaju na suradnju. 'Mnogo se toga rješilo, 

Autor: Danijela Moretić

Rubrika, Emisija: Panorama  Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

14.12.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 16:00:00 Hrvatska

Naslov: Šetači pasa traže više livada za pse u Zagrebu

Sadržaj: Šetači pasa sa zagrebačkoj Jaruna žale se na nedostatak adekvatnih površina za istračavanje 
pasa. Gradski propisi nalažu da se psi mogu pustiti s uzice samo na za to određenim 
mjestima, a u gradu je samo 70 livada za pse, što je premalo i mnogima predaleko. Problem 

Autor: Danijela Moretić

Rubrika, Emisija: Regionalni dnevnik Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

10.12.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Na Međunarodni dan prava životinja aktivisti Udruge prijatelji životinja organizirali su 

Sadržaj: Žilet žica na granici sa Slovenijom i Mađarskom odvela je u smrt više desetka pasa, mačaka, 
srna i zečeva. Na današnji Međunarodni dan prava životinja aktivisti Udruge prijatelji životinja 
održali su simboličan performans na Jelačić placu. Apeliraju na Milanovićevu tehničku vladu 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

9.12.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Udruga prijatelja životinja sutra organizira performans na Trgu bana Jelačića.

Sadržaj: Slike koje upravo gledate strašne su, ali na žalost stvarne. Upravo su one povod za 
performans koji sutra na Trgu bana Jelačića organizira Udruga prijatelja životinja. Performans 
se simbolično odvija na Međunarodni dan prava životinja, a njime će, kako kažu, ukazati na 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

30.10.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Mesne prerađevine mogu prouzročiti rak, crveno meso je kancerogeno.

Sadržaj: Mesne prerađevine mogu prouzročiti rak, a crveno meso je kancerogeno, tako barem govore 
upute Svjetske zdravstvene organizacije. Građani tome ne vjeruju previše. Nutricionisti 
također smiruju tenzije, upozoravaju, nema straha, mesne prerađevine mogu se i dalje 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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23.10.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Najneobičniji kandidat na predstojećim izborima je Činči.

Sadržaj: Najneobičniji kandidat na predstojećim izborima je Činči. Suočena sa sve većim beznađem 
glede prava životinja u Hrvatskoj, činčila Činči odlučila je postati nezavisna kandidatkinja za 
mjesto saborskog zastupnika pod sloganom 'Iz kaveza do Sabora'. U udruzi Prijatelji životinja 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

20.10.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 22:42:00 Hrvatska

Naslov: Iz Udruge Prijatelji životinja upozoravaju na stradanje životinja zbog bodljikave žice na granici

Sadržaj: Oglasila se danas i Udruga Prijatelji životinja. Upozoravaju da bodljikava žica postavljena duž 
granice Hrvatske i Mađarske ne ograničava samo migrante, nego i sprečava prirodno kretanje 
divljih životinja. Zapetljane u bodljikavu žicu, poručuju, životinje ugibaju u nezamislivim 

Autor: /

Rubrika, Emisija: Dnevnik 3 Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

13.10.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 16:55:00 Hrvatska

Naslov: Hrvatsku su preplavili plakati Prijatelja životinja kojima udruga upozorava kako kravlje mlijeko 

Sadržaj: Hrvatsku su preplavili plakati Prijatelja životinja kojima udruga upozorava kako kravlje mlijeko 
nije dobro za ljude.

Autor: Petra Očić

Rubrika, Emisija: Hrvatska uživo Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

5.10.2015 Mreža TV ZG Stranica/Termin: 18:00:00 Hrvatska

Naslov: Međunarodni Dan zaštite životinja.

Sadržaj: Povodom Međunarodnog dana zaštite životinja na zagrebačkom jezeru Bundek Grad Zagreb 
je u suradnji sa zagrebačkim udrugama za zaštitu životinja te veterinarskim organizacijama 
organizirao atraktivan cjelodnevni program u kojem su uživali brojni ljubitelji životinja.'Program 

Autor: Josip Tokić

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

4.10.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 19:15:00 Hrvatska

Naslov: Na Dan Svetoga Franje Asiškog slavi se Međunarodni dan zaštite životinja.

Sadržaj: Na Dan Svetoga Franje Asiškog slavi se Međunarodni dan zaštite životinja. Na Zagrebačkom 
Bundeku okupili su se ljubitelji životinja, a mnogi su došli i kako bi njihovi ljubimci primili 
blagoslov

Autor:

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

2.10.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Međunarodni dan zaštite životinja obilježava se u nedjelju na Bundeku.

Sadržaj: Za sve ljubitelje životinja, vlasnike kućnih ljubimaca ali  i one koji to tek planiraju postati, 
Bundek je u nedjelju centar svijeta. Ukusna vegetarijanska i veganska hrana, zabavno 
glazbeni program, radionice, štandovi i mnoštvo dvonožnih, četveronožnih, dlakavih i pernatih 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo
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2.10.2015 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Program za Dan životinja.

Sadržaj: Ove nedjelje u sklopu Međunarodnog dana zaštite životinja grad Zagreb s udrugama za 
zaštitu životinja priredio je raj za nepce, oči i uši. Građane očekuje bogat program s 
vegetarijanskom prehranom, dobrom glazbom i blagoslovom kućnih ljubimaca. Predsjednik 

Autor: Leonarda Lujić

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

2.10.2015 Mreža TV ZG Stranica/Termin: 18:00:00 Hrvatska

Naslov: Piknik za Dan zaštite životinja.

Sadržaj: Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, kao veliki ljubitelj životinja, poziva sugrađane s 
ljubimcima i prijateljima da u nedjelju, 4. listopada, dođu na Bundek na Vege piknik što ga 
Grad u suradnji s partnerima organizira na Međunarodni dan zaštite životinja. Osim u nastupu 

Autor: Josipa Ban

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

1.10.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Danas se obilježava Međunarodni dan vegetarijanstva

Sadržaj: Danas se obilježava Međunarodni dan vegetarijanstva. Tim povodom u Samoboru u 11 sati 
počinje radionica odnosno kampanja ''Zeleni ponedjeljak''. Riječ je o kampanji koja se 
prebacuje na jesensku shemu. Na radionici će se moći naučiuti kako napraviti jela isključivo 

Autor: Ognjen Golubić

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, Zeleni ponedjeljak

1.10.2015 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Radionica veganske kuhinje.

Sadržaj: Povodom Svjetskog dana vegetarijanaca na glavnom samoborskom trgu održana je 
gurmanska poslastica za sve posjetitelje. Članovi udruge Prijatelji životinja pripremali su razne 
veganske recepte poput veganskih ražnjića, povrtnog rižota, čokoladnih halavi i palačinki koje 

Autor: Matea Brčić

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

28.9.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Mogu li egzotične životinje biti kućni ljubimci ili im je mjesto isključivo u prirodi

Sadržaj: Zmije, pirane, iguane i majmuni zanimljive su, ali i opasne životinje. Dok ih većina najčešće 
vidi u zoološkim vrtovima ili na televizijskim ekranima, neki ih drže i u kući. S njima se igraju, 
maze ih i hrane. Straha od njih nemaju. S druge strane, za njih strahuju Prijatelji životinja. 

Autor: Andrej Rašljanin

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

18.9.2015 RTL Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Opel otvorio prvi dog friendly auto salon

Sadržaj: Nakon lounge zona i kids cornera Opel je proširio svoju ponudu i na dog friendly salone. Kum 
prvom je Ivan Dečak, a kako bi maksimalno ugodno bilo ljubimcima, u Opelu su za male pse 
pripremili poseban dio unutar salona, a za velike čupavce ograđen i siguran pseći parkić. Cijeli 

Autor: Ružica Đukić

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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18.9.2015 RTL Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Opel otvorio prvi dog friendly auto salon

Sadržaj: Nakon lounge zona i kids cornera Opel je proširio svoju ponudu i na dog friendly salone. Kum 
prvom je Ivan Dečak, a kako bi maksimalno ugodno bilo ljubimcima, u Opelu su za male pse 
pripremili poseban dio unutar salona, a za velike čupavce ograđen i siguran pseći parkić. Cijeli 

Autor: Ružica Đukić

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

4.9.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Danas i sutra će se na zagrebačkom glavnom trgu održati osmi ZeGeVege festival

Sadržaj: Danas i sutra će se na zagrebačkom glavnom trgu održati osmi ZeGeVege festival. Biti će 100 
izlagača, glazbeno-scenski program, razne radionice, predavanja, a doći će čak i najjači 
čovjek Njemačke. Također će građani imati prilike degustirati jela. Izjave dali: /

Autor: Ivana Debeljak

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

4.9.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Počeo je osmi ZeGeVege festival.

Sadržaj: Počeo je ZeGeVege festival, festival posvećen zdravom i održivom življenju, te dobrobiti ljudi i 
životinja. Na Trgu bana Jelačića više od sto  izlagača predstavlja zdravu hranu, ekološke 
proizvode i kozmetiku isključivo biljnog porijekla. Svi zainteresirani mogu pojesti nešto 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: veganstvo, Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

4.9.2015 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Otvoren ZeGeVege.

Sadržaj: Stotine izlagača okupilo se na ovogodišnjem festivalu zdravog življenja - 8. ZeGeVege 
festivalu. Glavni moto je: 'Živjeti i pustiti ostale da žive.' Predsjednik udruge Prijatelji životinja 
Luka Oman izjavio je: 'Ove godine, osmi po redu ZeGeVege festival, hrvatska vegemanija je 

Autor: Leonarda Lujić

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

4.9.2015 Mreža TV ZG Stranica/Termin: 18:00:00 Hrvatska

Naslov: Otvoren ZeGeVege.

Sadržaj: Zagrebački glavni trg postao je središte zdrave veganske prehrane na kojemu se izlažu i 
promoviraju isključivo proizvodi biljnog porijekla, oni koji nisu testirani na životinjama i koji su 
prijateljski prema okolišu. Čak 100 izlagača zdrave hrane, ekoloških proizvoda te kozmetike, 

Autor: Ivana Živković

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL

4.9.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 19:15:00 Hrvatska

Naslov: Počeo je ZeGeVege festival zdravog življenja koji je postao i dio europskog festivala Vegan 

Sadržaj: Počeo je ZeGeVege festival zdravog življenja koji je postao i dio europskog festivala Vegan 
mania. Dva dana građani se mogu upoznati s radostima veganstva, cijenama eko proizvoda, i 
eko inovacija. Kad sto izlagača zagrebačke Vegan manije baš i ne zna što je promotivna 

Autor: Ivana Tomić

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL
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4.9.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 17:00:00 Hrvatska

Naslov: U Zagrebu počeo je ZeGeVege festival zdravog življenja.

Sadržaj: Počeo ZeGeVege festival zdravog življenja koji promiče vegetarijanstvo i veganstvo. Na Trgu 
bana Jelačića sto izlagača ponudit će degustacije, eko proizvode, odjeću od prirodnih 
materijala. U Hrvatskoj je oko 160 tisuća veganskih i vegetarijanskih građana, ili 5% 

Autor: Branimir Felger

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL

21.8.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Patrik Baboumian-najjači čovjek Njemačke na ZeGeVege festivalu.

Sadržaj: Patrik Baboumian je najjači čovjek Njemačke i svjetski rekorder u dizanju teških tereta. Podiže 
automobile i trupce, vuče teške betonske kugle, a sve to bez mesa, jaja i mlijeka u svojoj 
prehrani. Zagrepčani će ga imati priliku upoznati na predstojećem, osmom po redu ZeGeVege 

Autor: /

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL

18.8.2015 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Problem s nabavom i napuštanjem egzotičnih životinja.

Sadržaj: Posljednjih godina u zemljama Europske unije uočen je zabrinjavajući trend porasta 
popularnosti egzotičnih životinja. Predsjednik udruge Prijatelji životinja istaknuo je da to može 
dovesti do brojnih problema: brojne egzotične životinje ne mogu zadovoljne uvjetima koje im 

Autor: Matea Mohač

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

14.8.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Komunalni redari kažnjavaju vlasnike pasa kojih se ne drži na uzici.

Sadržaj: Komunalni redari kažnjavaju u iznosima od 600 do tisuću kunu vlasnike pasa kojih se ne drži 
na uzici, ako ih se šeta tamo gdje to nije dozvoljeno, te ako se iza njih ne kupi izmet. Građani 
o pravilima su podijeljenih mišljenja. Najsigurnija šetnja je svakako ona na mjestima na kojima 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

24.7.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Temperature iznad 35 stupnjeva Celzijevih griju i zagrebački Zoološki vrt.

Sadržaj: Temperature iznad 35 stupnjeva Celzijevih griju i zagrebački Zoološki vrt u kojem životinje na 
sve moguće načine bježe od sunca. Tuljani, vidre i druge vodene životinje, na primjer, nemaju 
problema s problema s rashlađivanjem i nošenjem s visokim temperaturama, dok se za 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

23.7.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Gosti u studiju su razgovarali o no-kill skloništima

Sadržaj: Gosti u studiju su razgovarali o no-kill skloništima te kako oni funkcioniraju. Istaknuli su kako 
svako sklonište može biti no-kill sklonište, no puno skloništa nakon zakonski definiranih 60 
dana usmrćuju životinje. Izjave dali: dr. sc.  Mirjana Mataušić  Pišl, pomoćnica ministra 

Autor:

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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20.7.2015 RTL Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Ivana Kindl, Ifeel i Ribafish u kampanji Prijatelja životinja

Sadržaj: Nikakvi sladoledi, posudice s vodom ili tek centimetar otvoreni prozor neće spasiti kućnog 
ljubimca ako ga pri visokim temperaturama vlasnici ostave samog u automobilu. Ivana Kindl, 
hip hoper Ifeel i novinar Ribafish uključili su se u snimanje promotivnog videa Udruge prijatelji 

Autor: Nensi Profaca

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

13.7.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 16:00:00 Hrvatska

Naslov: Groblje kućnih ljubimaca u Hrvatskoj ponovno postaje stvarnost. Hrvati će svoje životinje moći 

Sadržaj: Groblje kućnih ljubimaca u Hrvatskoj ponovno postaje stvarnost. Nakon što ono najstarije, 
riječko, zbog nobih propisa više nije u funkciji, hrvati će svoje ljubimce moći pokapati na terenu 
od dvanaest i pol tisuća četvornih metara uz sklonište za napuštene životinje u zagrebačkom 

Autor: Fabijan Kale

Rubrika, Emisija: Regionalni dnevnik Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

29.6.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Ne ostavljajte kućne ljubimce

Sadržaj: Iako se događa tijekom cijele godine da vlasnici napuštaju svoje kućne ljubimce u ljetnim se 
mjesecima broj ostavljenih životinja nažalost udvostručuje. Zbog toga su udruga Prijatelji 
životinja i popularni domaći rock bend Vatra pokrenuli ljetnu kampanju S tobom kroz 

Autor: Irena Butulija

Rubrika, Emisija: Dnevnik HTV1 Žanr: reportaža Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

29.6.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 21:00:00 Hrvatska

Naslov: O kampanji „ S tobom kroz najprometnije ceste“

Sadržaj: O kampanji „ S tobom kroz najprometnije ceste“

Autor: /

Rubrika, Emisija: Vijesti u 21 Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

18.6.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Izdana knjiga ‘Prijatelju, ispričaj moju priču’

Sadržaj: U suradnji sa Skloništem za životinje Prijatelji Čakovec i udrugom Prijatelji životinja Zagreb 
izdana je knjiga ‘Prijatelju, ispričaj moju priču’, koja se sastoji od 47 dirljivih ispovijesti o 
životinjama koje su promijenile ljudske živote. Gosti u studiju su predstavili knjigu i kuhali su 

Autor:

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

17.6.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 15:30:00 Hrvatska

Naslov: Zatvorena je javna rasprava o nacrtu novog Zakona o lovstvu kojeg je izradilo Ministarstvo 

Sadržaj: Zatvorena je javna rasprava o nacrtu novog Zakona o lovstvu kojeg je izradilo Ministarstvo 
poljoprivrede.

Autor: Snježana Babić

Rubrika, Emisija: Eko zona Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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2.6.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Otvoren je VegeSajam na glavnom gradskom trgu.

Sadržaj: Hrvati su poznati kao mesožderi, pa će vas možda iznenaditi da u Hrvatskoj živi više od 150 
tisuća vegetarijanaca i vegana, a 86 posto građana podržava vegetarijanstvo i svjesno je 
važnosti biljne prehrane, tako nam kažu Prijatelji životinja, organizatori VegeSajma na 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL, VEGESAJAM

2.6.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 17:00:00 Hrvatska

Naslov: Vijesti nastavljamo informacijom o Vegetarijanskom sajmu u Zagrebu.

Sadržaj: Vijesti nastavljamo informacijom o Vegetarijanskom sajmu u Zagrebu. Glavni zagrebački trg 
danas je bio pravo mjesto za ljubitelje bezmesne hrane. Na 05. Vege sajmu izloženi su brojni 
veganski proizvodi. Nude se tako veganske paštete, zobeno mlijeko, ali i primjerice paste za 

Autor: Branimir Felger

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, VEGESAJAM

2.6.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 23:00:00 Hrvatska

Naslov: U Zagrebu održan 05.-ti sajam vegetarijanske prehrane.

Sadržaj: Paste, ali s konopljom, veganske paštete, zobeno mlijeko, dio su proizvoda koji su se nudili na 
05.-tom Vege sajmu u Zagrebu. Prema procjenama udruga za zaštitu životinja, u Hrvatskoj živi 
više od 150 tisuća vegetarijanaca i vegana. Za ljubitelje bezmesne hrane ovo je danas bilo 

Autor: Branimir Felger

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, VEGESAJAM

27.5.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 16:35:00 Hrvatska

Naslov: Uvođenje novog načina lova životinja Hrvatsku vraća u kameno doba.

Sadržaj: Uvođenje novog načina lova životinja Hrvatsku vraća u kameno doba.

Autor: Branimir Zekić;

Rubrika, Emisija: Hrvatska uživo Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

18.5.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 20:10:00 Hrvatska

Naslov: Razgovor u studiju s Vladimirom Grudenom i Lukom Omanom

Sadržaj: Sudovi su pretrpani, ali onaj u Puli ima vremena za višemjesečno suđenje lajavom psu. Danas 
je održano još jedno ročište koje je trajao gotovo tri sata, a ishod je u najmanju ruku neobičan. 
Sutkinja je naredila psihijatrijsko vještačenje susjede kojoj smeta preglasan lavež, a mjerit će 

Autor: Ružica Renić Andrijanić

Rubrika, Emisija: Studio 4 Žanr: intervju Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

14.5.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Razgovor o problemu plastičnih vrećica

Sadržaj: Razgovor o problemu plastičnih vrećica. Najveći je problem u načinu proizvodnje plastičnih 
vrećica koje na kraju završavaju u okolišu. Preporuke Prijatelja životinja savjetuju korištenje 
platnenih vrećica, pletenih košara ili čak plastičnih vrećica od reciklirane plastike koja se može 

Autor:

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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12.5.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Zagreb je dobio tri nova parka za pse.

Sadržaj: Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zagreb je dobio tri nova parka za pse, a 
jedna od većih novosti je mogućnost da se na javnim površinama postavljaju hranilišta za 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

4.5.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 18:30:00 Hrvatska

Naslov:

Sadržaj: Na posljednjem zasjedanju gradske skupštine donesena je i odluka o držanju kućnih 
ljubimaca.

Autor: Ana Anzulović

Rubrika, Emisija: Panorama  Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

30.4.2015 RTL Stranica/Termin: 22:15:00 Hrvatska

Naslov: Američko-britanski znanstvenici istražili su što se dogodi kada se za zdrave hrane prijeđe na 

Sadržaj: Da zapadnjački stil života s malo slobodnog vremena, puno brze hrane nije pretjerano zdrav, 
nije nekakva novost, ali što se dogodi kad se s takve prehrane naglo prijeđe na zdravu, ali i 
obratno. U jednom zanimljivom eksperimentu istražili su britanski i američki stručnjaci. 

Autor: Josip Antolić

Rubrika, Emisija: RTL Direkt Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

28.4.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Kampanja ''Svaki život je dragocjen!''

Sadržaj: „Svaki život je dragocjen!“ naziv je kampanje protiv zlostavljanja životinja koju je pokrenula 
udruga „Prijatelji životinja“. Kampanju prati i video spot ‘Nove pobjede’ hip hop izvođača 
IFEEL. Razgovor u studiju o kampanji. Gosti u studiju Luka Oman, predsjednik udruge 

Autor:

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

23.4.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: U Hrvatskoj je sve više vegana i vegetarijanaca.

Sadržaj: U Hrvatskoj je sve više vegana i vegetarijanaca. Zadnje statistike govore o njih preko 160 
tisuća. U Udruzi prijatelji životinja nadaju se da će ih biti još više jer zelenom prehranom, 
napominju, pridonosimo spasu planeta. Vedran Romac vegan je već osam godina i jedan je 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

22.4.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Udruga Prijatelji životinja predstavila novi projekt – Veganopolis

Sadržaj: Udruga Prijatelji životinja predstavila novi projekt – Veganopolis. Udruga projektom želi 
objediniti sve one usluge svima koji žele napraviti neku promjenu vezanu uz prehranu, a time i 
promjenu vezanu uz zdravlje sebe i planta Zemlje. Izjavu dali: Vanda Petanjek, Udruga 

Autor: Kristijan Pelc

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo
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13.4.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Danas se u Samoboru mogu probati veganske kremšnite

Sadržaj: Danas se u Samoboru mogu probati veganske kremšnite. Udruga Prijatelji životinja će u 11 
sati predstaviti će brojne proizvode veganskog podrijetla.

Autor: Jelena Pajić

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

13.4.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 18:30:00 Hrvatska

Naslov:

Sadržaj: Zahvaljujući Prijateljima životinja Samoborci su mogli kušati brojne slastice u skladu s 
pravilima veganske kuhinje.

Autor: Kristina Čirjak

Rubrika, Emisija: Panorama  Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, Zeleni ponedjeljak

13.4.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 17:00:00 Hrvatska

Naslov: 'Zeleni ponedjeljak' u Samoboru.

Sadržaj: 'Zeleni ponedjeljak' u Samoboru. Dan bez životinjskih namjernica značio je drugačiju 
Samoborsku kremšnitu. Bez jaja i mlijeka jeo se i Tofu, veganske kobasice, i veganski kolači. 
Građanima ukusno, ali preskupo i prezahtjevno.

Autor: Mislav Bago

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

Ključne riječi: veganstvo, Zeleni ponedjeljak, Udruga Prijatelji životinja

13.4.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 23:00:00 Hrvatska

Naslov: 'Zeleni ponedjeljak' u Samoboru.

Sadržaj: Dobroj prehrani trebalo bi itekako posvetiti pozornost. Veganstvo je, kažu, zdraviji način života 
zbog toga što vegani ne jedu mesne prerađevine. No zahtjeva dodatke prehrani i pažljivo 
brojanje nutrienata, pa tko za to nema novca i vremena, možda ipak može priječi na manje 

Autor: Barbara Golja

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, Zeleni ponedjeljak

8.4.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 16:00:00 Hrvatska

Naslov: Zagrepčanima smetaju vrane.

Sadržaj: Nesnosno graktanje, razbacivanje otpada iz kanti za smeće, izmet po automobilima i napadi 
na ljude i kućne ljubimce neki su od razloga zašto zagrepčanima smetaju vrane. Sve ih je više, 
a problem nije lako rješiv.

Autor: Irena Butulija

Rubrika, Emisija: Regionalni dnevnik Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

8.4.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 18:30:00 Hrvatska

Naslov: O tome zašto Zagrepčanima smetaju vrane.

Sadržaj: O tome zašto Zagrepčanima smetaju vrane.

Autor: Irena Butulija;

Rubrika, Emisija: Panorama  Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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7.4.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Neugodnih pojava psećeg izmeta na javnim površinama sve je više.

Sadržaj: Pazi, pazi, ...  na stazi, i tako po cijelom gradu. Neugodnih pojava psećeg izmeta na javnim 
površinama sve je više, kao i svakodnevnog negodovanja stanovnika. Istražili smo kolika 
odgovornost leži na samim vlasnicima kućnih ljubimaca, kolika na komunalnom redarstvu i 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

4.4.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Na blagdanskom stolu može biti i veganska jela.

Sadržaj: Šunka, jaja, francuska salata, mladi luk, hren, pisanice, kolači, sve to samo je dio bogatstva 
koje se najčešće nalazi na svačijem uskrsnom stolu. U svemu tome itekako uživaju i oni za 
koje Uskrs znači puno više od same hrane, a i oni koji ovaj blagdan slave samo tradicijski. Uz 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

3.4.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja održavaju kulinarske veganske radionice.

Sadržaj: Da blagdanski stol može biti jednako bogat i ukusan, a da pri tom ne strada ni jedno živo biće, 
dobro znaju Prijatelji životinja koji redovito na tu temu osobito u vrijeme blagdana održavaju 
kulinarske veganske radionice. Osim što dakle jela bez mesa i životinjskih proizvoda mogu biti 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

20.3.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 18:30:00 Hrvatska

Naslov: Na prvi dan proljeća obilježava se Svjetski dan bez mesa.

Sadržaj: Na prvi dan proljeća obilježava se Svjetski dan bez mesa.

Autor: /

Rubrika, Emisija: Panorama  Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

20.3.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 17:00:00 Hrvatska

Naslov: Svjetski je dan bez mesa.

Sadržaj: Svjetski je dan bez mesa. Tim povodom Udruga prijatelji životinja održala je znakoviti 
performans na zagrebačkom glavnom trgu. Aktivisti su se upakirali u posude s celofanom, te 
pokazali kako bi u trgovinama izgledalo ljudsko meso na prodaju. Time su, kako kažu, htjeli 

Autor: Ivana Ivančić

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

11.3.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 21:30:00 Hrvatska

Naslov: Nedavno je u Zagrebu Udruga prijatelji životinja održala akciju pod motom Znate li što 

Sadržaj: Nedanvo je u Zagrebu Udruga prijatelji životinja održala akciju pod motom Znate li što 
odjevate? Akcija je bila usmjeren protiv uzgoja životinja a svrha je bila povećati informiranost 
kupaca o proizvodima koje kupuju. Mnogi građani nisu ni svjesni koje se sve životinje okrutno 

Autor:

Rubrika, Emisija: Eko zona Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja
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21.2.2015 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Unatoč tomu što je uzgoj životinja radi krzna u Hrvatskoj zabranjen, krzno s ulica nije nestalo.

Sadržaj: Prijatelji životinja upozoravaju: Unatoč zabrani o uzgajanju životinja radi dobivanja krzna, ono 
nije nestalo iz trgovina. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja i 
stanovnice Zagreba.

Autor: Ena Ercegovac

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

6.2.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja organiziraju besplatno individualno nutricionističko savjetovalište.

Sadržaj: Koje su namirnice biljnog podrijetla, dijetalna ili pak za održavanje težine, obogaćene 
ugljikohidratima ili bjelančevinama, gdje se nalazi najviše željeza, može li soja zamijeniti meso, 
odgovore na ova pitanja ali i mnoga druga pitanja potražite sutra na prvom besplatnom 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

29.1.2015 NOVA TV Stranica/Termin: 19:15:00 Hrvatska

Naslov: Nakon jučerašnje nesvakidašnje priče o psu kojem je sud zabranio lajati od 8 navečer do 8 

Sadržaj: Nakon jučerašnje nesvakidašnje priče o psu kojem je sud zabranio lajati od 8 navečer do 8 
ujutro, oglasile su se i Udruge životinja. One tvrde da je u ovakvim slučajevima velika 
odgovornost na vlasnicima. Pulski Općinski sud donio je razumnu odluku, smatraju udruge za 

Autor: Barbara Golja

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

28.1.2015 HTV 1 Stranica/Termin: 06:55:00 Hrvatska

Naslov: Splićani ostaju bez Zološkog vrta

Sadržaj: Splićani ostaju bez Zološkog vrta. Divlje životinje sele se sa Marjana,a na tom mjestu planira 
se urediti centar za domaće životinje. Prijatelji životinja godinama upozoravaju da hladna 
sjeverna strana Marjana nije uvjetna za zološki vrt i htjeli su taj vrt zatvoriti, no misle da od 

Autor: Branko Dobrota

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

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

26.1.2015 HTV 4 Stranica/Termin: 18:30:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja već su deset godina jedina udruga u Hrvatskoj koja se bori za prava životinja, 

Sadržaj: Prijatelji životinja već su deset godina jedina udruga u Hrvatskoj koja se bori za prava životinja, 
no, zbog nedostatka financija, njihov daljnji rad došao je u pitanje.

Autor: Petra Mlačić

Rubrika, Emisija: Panorama  Zagreb Žanr: vijest Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

21.1.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov:

Sadržaj: Kako bi zaštitili ljude i životinje od stradavanja od petardi, Udruga prijatelji životinja traži 
njihovu potpunu zabranu a građane pozivaju da potpišu peticiju. Zbog petardi i ostalih 
pirotehničkih sredstava ozljeđuju se ili smrtno stradaju različite životinje neposredno od same 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

www.pressclip.si
www.pressclip.hr
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17.1.2015 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Peticija za zaštitu konja.

Sadržaj: Udruga Prijatelji životinja, nakon nedavno objavljenih fotografija izmrcvarenih konja na 
Velebitu, organizira prikupljanje potpisa za peticiju kojom bi se zakonski reguliralo korištenje 
konja kao radne snage. Odaziv je za sad odličan. Izjave dala Sara Mešin, udruga Prijatelji 

Autor: Leonarda Lujić

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

16.1.2015 Z 1 Stranica/Termin: 19:00:00 Hrvatska

Naslov: Udruga prijatelji životinja pokrenula je peticiju za zabranu korištenja petardi i drugih 

Sadržaj: Potaknuta uzastopnim apelima građana za poduzimanjem akcija vezano uz korištenje petardi i 
ostalih eksplozivnih sredstava, mnogobrojnim obavijestima o odbjeglim i stradalim kućnim 
životinjama, te uznemiravanju, pucnjevima i bukom, Udruga prijatelji životinja pokrenula je 

Autor: Branko Kuzele

Rubrika, Emisija: Vijesti Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

8.1.2015 Jabuka TV (OTV) Stranica/Termin: 17:55:00 Hrvatska

Naslov: Prijatelji životinja u 2015. traže izmjene zakona.

Sadržaj: Osim peticije za promjenu zakona koji dopušta uporabu petardi u blagdansko vrijeme, traže 
izmjene zakona koji se tiče iskorištavanja konja u radne svrhe. Izjave dao Luka Oman, 
Prijatelji životinja.

Autor: Gorana Banjeglav

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

www.pressclip.si
www.pressclip.hr


31.12.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:16 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Iako je rat daleko iza nas, ispraćaj stare i doček Nove godine vraća nas u ta ružna vremena,
ne toliko slikom koliko s bukom, jer brojne petarde, rakete i ostale njima slične, manje ili
veće, barutom ispunjene eksplozivne naprave odjekuju Lijepom Našom uzduž i poprijeko.
Osim što su petarde opasne po zdravlje, nije teško uslijed neopreza ostati bez prsta, šake ili
oka, ide to većini i na živce. A neke naše dlakave, krznene, pernate i ine ljubimce može i na
smrt prestraviti. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik Udruge prijatelja životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

14

Udruga prijatelja život poziva građane da ne bacaju petarde.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



30.12.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:41 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Ispred Ministarstva poljoprivrede održan je prosvjed udruge Prijatelji životinja čiji predstavnik
zahtijeva hitnu pomoć psima koji su izloženi monstruoznim zlostavljanjima. Traži se da se u
svim gradovima naprave skloništa slična onima u Zagrebu, u kojima se ne ubijaju nego
spašavaju životinje.
Izjave dali: Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja; Ivona, volonterka osječkog
azila za pse;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

15

Prosvjed Prijatelja životinja. 

Tihana Rilak Urošević

vijest

Jabuka TV (OTV)



30.12.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:00 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Iako je Zakon o zaštiti životinja na snagu stupio još 2007., mnogi hrvatski gradovi i općine
uopće ga se ne pridržavaju, istaknuli su volonteri nekoliko udruga za zaštitu prava životinja
na prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede. Nije teško držati se slova zakona, smatra
Oman. Prosvjedovalo se za sve napuštene životinje u Lijepoj Našoj, odnosno protiv svih
onih gradova i općina koje o njima ne vode brigu. No, povod su bila nedavna događanja u
Dubrovniku. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik Udruge prijatelja životinja; Anica
Sambrallo, predsjednica Društva za zaštitu životinja Dubrovnik; Ivana Crnoja, predsjednica
Udruge Pobjeda Osijek.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

16

Ispred Ministarstva poljoprivrede održan je prosvjed protiv okrutnosti nad 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



29.12.2015 Stranica/Termi 20:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:40 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga za zaštitu i prava životinja Prijatelji životinja, medijima su uputili apel kojim MUP
upozoravaju na opasosti korištenja pirotehničkih sredstava za ljude i životinje. Naime, nakon
što su MUP - u predali 15 000 potpisa, u svrhu zabrane petardi, još uvijek nije postrožen
zakon o eksplozivnim tvarima, stoga iz udruge pozivau vlasnike životinja da ih zaštite
tijekom ostatka božićno - novogodišnjih blagdana. Upozoravaju državne institucije da
eksplozivne naprave učine ilegalnim cijele godine, u suprotnom, navode, šalju poruku o
poželjnosti pirotehnike na slavljima.
Izjave dali: /

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA

17

Apel udruge Prijatelja životinja

/

izvješće

TV Istra



29.12.2015 Stranica/Termi 19:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:15 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Policija poziva na oprez pri rukovanju pirotehnikom. Dvoje 10-to godišnjaka iz Siska i Kaštel
Gomilice stradalo je od eksplozije petardi. Policija ponovno poziva roditelje da djeci ne
kupuju pirotehnička sredstva. Iz Udruge prijatelji životinja traže trajnu zabranu uporabe
pirotehnike. Izjavu dali: Adrijana Biškup, PU Dubrovačko-neretvanska; Franjo Koletić,
vlasnik piro shopa; Luka Oman, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

18

Policija poziva na oprez pri rukovanju pirotehnikom.

Domagoj Mikić

vijest

NOVA TV



29.12.2015 Stranica/Termi 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 17 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:05 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Posljednjih dana sve češće ulicama odjekuju eksplozije raznih pirotehničkih sredstava. Na
žalost prve žrtve su 10-to godišnjaci iz Siska i Kaštel Gomilice. Policija ponovno poziva
roditelje da djeci ne kupuju pirotehnička sredstva, a iz udruge Prijatelji životinja predali su
prijedlog MUP-u za izmjenom Zakona o eksplozivnim tvarima. Izjavu dali: Adrijana Biškup,
PU Dubrovačko-neretvanska; Luka Oman, Prijatelji životinja. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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Posljednjih dana sve češće ulicama odjekuju eksplozije raznih pirotehničkih 

Ivana Ivančić

vijest

NOVA TV



23.12.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:19 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Iz Udruge Prijatelji životinja poručuju kako za blagdane nikako ne bi trebalo poklanjati kućne
ljubimce, jer oni nisu artikli – predmeti, a velik broj njih neposredno nakon poklanjanja biva
izbačen na ulicu. Isto tako Prijatelji životinja protiv su trgovine egzotičnim životinja koja je
sve više trend. Blagdani su pred nama, pa Luka Oman iz Udruge Prijatelji životinja predlaže
da se provedu sa suosjećanjem i željom da prežive sve životinje, bilo da se radi o psima,
mačkama, kravama, svinjama. Oman svih poziva da kad kupuju razmišljaju što kupuju i na
taj način će svima biti ljepše. Izjavu dao: Luka Oman, Udruga Prijatelji životinja

Kontaktirajte nas ukoliko želite snimku ili prijepis u cijelosti.

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA

20

Prijatelji životinja protiv poklanjanja kućnih ljubimaca

OGNJEN GOLUBIĆ

vijest

HTV 1



14.12.2015 Stranica/Termi 17:25:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama  Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:04 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Vlasnici pasa muku muče s gradskim propisima koji nalažu da se psi mogu pustiti s uzice
samo na za to određenim mjestima. Kazna za životinje koje nisu na uzici su od 600 do 1000
kn. Problem nije nerješiv. Iz grada vlasnike pozivaju na suradnju. 'Mnogo se toga rješilo,
svakom izmjenom odluke je nešto pozitivno i više zelenih površina', potvrđuje i Luka Oman
iz udruge Prijatelji životinja.
Izjave dali: Klasja Habjan, vlasnica psa; Ivona Svalina, vlasnica psa; Luka Oman, Prijatelji
životinja; Mate Kraljević, Gradski ured za komunalne poslove; David Skala, vlasnik psa; 
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

21

Psi bez mjesta za šetnju.

Danijela Moretić

vijest

HTV 4



14.12.2015 Stranica/Termi 16:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Regionalni dnevnik Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:06 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Šetači pasa sa zagrebačkoj Jaruna žale se na nedostatak adekvatnih površina za
istračavanje pasa. Gradski propisi nalažu da se psi mogu pustiti s uzice samo na za to
određenim mjestima, a u gradu je samo 70 livada za pse, što je premalo i mnogima
predaleko. Problem nije nerješiv, pa iz Grada Zagreba pozivaju vlasnike na suradnju i ističu
kako su spremni ustupiti zelene površine. Vlasnici pasa upozoravaju i kako nedostaju i
kante za pseći izmet. Izjave dali Klasja Habjan-vlasnica psa, Ivona Svalina-vlasnica psa,
Luka Oman-Prijatelji životinja, Mate Kraljević-Gradski ured za komunalne poslove i Davor
Skala-vlasnik psa

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga Prijatelji životinja

22

Šetači pasa traže više livada za pse u Zagrebu

Danijela Moretić

vijest

HTV 4



10.12.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:27 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Žilet žica na granici sa Slovenijom i Mađarskom odvela je u smrt više desetka pasa,
mačaka, srna i zečeva. Na današnji Međunarodni dan prava životinja aktivisti Udruge prijate
lji životinja održali su simboličan performans na Jelačić placu. Apeliraju na Milanovićevu
tehničku vladu da službeno što prije urgira prema Sloveniji i Mađarskoj, pošalje diplomatsku
notu, odnosno zatraže uklanjanje žice koja se, kako kažu, prema pravilima struke nije ni
smjela postavljati na tlo. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik Udruge prijatelja životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

23

Na Međunarodni dan prava životinja aktivisti Udruge prijatelji životinja organizirali su 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



9.12.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:12 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Slike koje upravo gledate strašne su, ali na žalost stvarne. Upravo su one povod za
performans koji sutra na Trgu bana Jelačića organizira Udruga prijatelja životinja.
Performans se simbolično odvija na Međunarodni dan prava životinja, a njime će, kako
kažu, ukazati na zidove, ograde, kaveze i žice kojima su ljudi osudili životinje na
zatočeništvo, patnju i smrt. Posebno su istaknuli problem žica postavljenih zbog izbjegličke
krize na granici s Mađarskom i Slovenijom gdje se događa veliko stradavanje životinja
kojima žica presijeca prirodne migracijske putove. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik
udruge Prijatelji života; Vedrana Pavlek, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

24

Udruga prijatelja životinja sutra organizira performans na Trgu bana Jelačića.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



30.10.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:18 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Mesne prerađevine mogu prouzročiti rak, a crveno meso je kancerogeno, tako barem
govore upute Svjetske zdravstvene organizacije. Građani tome ne vjeruju previše.
Nutricionisti također smiruju tenzije, upozoravaju, nema straha, mesne prerađevine mogu
se i dalje konzumirati. S druge strane, iz Udruge prijatelja životinja upozoravaju kako ova
vijest nije novost. Izjave dali: Mirjana Tonković, dipl.ing.biotehnologije; Luka Oman,
predsjednik Udruge prijatelja životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

25

Mesne prerađevine mogu prouzročiti rak, crveno meso je kancerogeno.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



23.10.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:49 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Najneobičniji kandidat na predstojećim izborima je Činči. Suočena sa sve većim beznađem
glede prava životinja u Hrvatskoj, činčila Činči odlučila je postati nezavisna kandidatkinja za
mjesto saborskog zastupnika pod sloganom 'Iz kaveza do Sabora'. U udruzi Prijatelji
životinja kažu da joj je kap koja je prelila čašu bila najavljena promjena Zakona o zaštiti
životinja, koja bi omogućila uzgajanje životinja u svrhu proizvodnje krzna u Lijepoj Našoj,
posebice činčila. Riječ je, kažu, o jedinoj političarki koja izgleda dobro u krznu. U sklopu
predizborne kampanje Činči je otvorila Facebook-stranicu Viva La Chinchilla i svoj profil na
Twitteru. Izjave dali: /

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

26

Najneobičniji kandidat na predstojećim izborima je Činči.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



20.10.2015 Stranica/Termi 22:42:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik 3 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:51 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Oglasila se danas i Udruga Prijatelji životinja. Upozoravaju da bodljikava žica postavljena
duž granice Hrvatske i Mađarske ne ograničava samo migrante, nego i sprečava prirodno
kretanje divljih životinja. Zapetljane u bodljikavu žicu, poručuju, životinje ugibaju u
nezamislivim mukama. Zato Udruga najavljuje da će se s kolegama iz Mađarske udružiti i
pokrenuti akciju protiv njihove vlade koja je žicu postavila. Izjavu dao Luka
Oman-predsjednik  Udruge Prijatelji životinja

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

27

Iz Udruge Prijatelji životinja upozoravaju na stradanje životinja zbog bodljikave žice 

/

vijest

HTV 1



13.10.2015 Stranica/Termi 16:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Hrvatska uživo Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:36 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Hrvatsku su preplavili plakati Prijatelja životinja. Njima udruga upozorava na ono što već
dugo tvrdi: Kravlje mlijeko nije za ljude. Prijatelji životinja smatraju kako mlijeko i mliječni
proizvodi nisu nužni u prehrani djece i odraslih već naprotiv, štetni su za zdravlje i vezani uz
mnoge bolesti. Stručnjaci pak misle drugačije. 
Izjave dali: mr. sig. Darko Pavičević, dipl. ing., upravitelj mljekarsko-stočarske zadruge
„Proizvodi sela“; dr. sc. Nataša Mikulec, rukovoditeljica referentnog laboratorija za mlijeko i
mliječne proizvode, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; prof. dr. sc. Rajka Božanić,
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Luka Oman, prijatelji životinja; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja
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Hrvatsku su preplavili plakati Prijatelja životinja kojima udruga upozorava kako 

Petra Očić

vijest

HTV 1



5.10.2015 Stranica/Termi 18:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:30 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

Povodom Međunarodnog dana zaštite životinja na zagrebačkom jezeru Bundek Grad
Zagreb je u suradnji sa zagrebačkim udrugama za zaštitu životinja te veterinarskim
organizacijama organizirao atraktivan cjelodnevni program u kojem su uživali brojni ljubitelji
životinja.'Program je izrazito bogat, a Udruge za zaštitu životinja potrudile su se građanima
predstaviti učinkovite načine prevencije zlostavljanja životinja te i ukazati na mogućnost
alternativnog načina pripremanja njihovih omiljenih jela', istaknula je Vedrana Pavlak iz
udruge Prijatelji životinja. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ovoj je hvalevrijednoj
manifestaciji, koja se u Zagrebu održava po tradicionalni trinaesti put, sudjelovao sa svojim
ljubimcem Rudijem, a Grad Zagreb organizirao je i podjelu graha sugrađanima. U sklopu
međunarodnog dana životinja organiziran je i Vege piknik, a brojne udruge za zaštitu
životinja Zagrepčane su upoznale s prednostima vegetarijanskog i veganskog načina
prehrane. 
Izjave dali: Vedrana Pavlak, Prijatelji životinja, Milan Bandić (365 RIS), gradonačelnik
Zagreba; 
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Međunarodni Dan zaštite životinja.

Josip Tokić

vijest

Mreža TV ZG



4.10.2015 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

Na Dan Svetoga Franje Asiškog slavi se Međunarodni dan zaštite životinja. Na
Zagrebačkom Bundeku okupili su se ljubitelji životinja, a mnogi su došli i kako bi njihovi
ljubimci primili blagoslov. Psi, mačke, i brojni drugi kućni ljubimci na Zagrebačkom su
Bundeku primili blagoslov. Osim zbog blagoslova, ljubitelji životinja došli su i zbog druženja.
U policiji psi su dio tima, a za dobro obavljen posao uvijek dobiju poslasticu. Svi koji ih vole
za svoje ljubimce žele samo najbolje, a posebno je važna briga za njihovo zdravlje. Izjavu
dali: Luka Oman, Udruga prijatelji živitinja; Željka Starčević, veterinarka; Helena Navinšek,
proizvođačica slastica za pse.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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 Na Dan Svetoga Franje Asiškog slavi se Međunarodni dan zaštite životinja.

izvješće

NOVA TV



2.10.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:48 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

Za sve ljubitelje životinja, vlasnike kućnih ljubimaca ali  i one koji to tek planiraju postati,
Bundek je u nedjelju centar svijeta. Ukusna vegetarijanska i veganska hrana, zabavno
glazbeni program, radionice, štandovi i mnoštvo dvonožnih, četveronožnih, dlakavih i
pernatih i inih živih bića, s kojima dijelimo ovu planetu, sasvim je dovoljna pozivnica. Između
pak mnoštva informativnih i izložbeno-prodajnih štandova ističemo onaj Veterinarskog
fakulteta. Program počinje u 10 i traje do 18 sati. Koncert glavne glazben zvijezde Miroslava
Škore predviđen je za 15 sati. Izjave dali: Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba; Luka
Oman, predsjednik Udruge prijatelja životinja; Tomislav Dobranić, dekan Veterinarskog
fakulteta.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Međunarodni dan zaštite životinja obilježava se u nedjelju na Bundeku.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



2.10.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:45 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

Ove nedjelje u sklopu Međunarodnog dana zaštite životinja grad Zagreb s udrugama za
zaštitu životinja priredio je raj za nepce, oči i uši. Građane očekuje bogat program s vegetari
janskom prehranom, dobrom glazbom i blagoslovom kućnih ljubimaca. Predsjednik Udruge
Prijatelji životinja Luka Oman najavio je lijep, bogat program sa raznom veganskom hranom
i mnoštvom štandova udruga koje će iznijeti svoje programe zaštite životinja, a izrazio je i
pohvalu i zahvalu gradonačelniku Bandiću. U organizaciju manifestacije uključio se i
Veterinarski fakultet koji se ističe brigom za napuštene i bolesne životinje, a na ovoj
manifestaciji imat će svoj štand na kojem će djelatnici odgovarati na pitanja posjetitelja.
Gradonačelnik Bandić se pohvalio svojim psom Rudijem kojem redovito nosi poklone.
Izjave dali: Luka Oman, predsjednik Udruge Prijatelji životinja; Tomislav Dobranić, dekan
Veterinarskog fakulteta; Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Program za Dan životinja.

Leonarda Lujić

vijest

Jabuka TV (OTV)



2.10.2015 Stranica/Termi 18:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:49 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, kao veliki ljubitelj životinja, poziva sugrađane s
ljubimcima i prijateljima da u nedjelju, 4. listopada, dođu na Bundek na Vege piknik što ga
Grad u suradnji s partnerima organizira na Međunarodni dan zaštite životinja. Osim u
nastupu Miroslava Škore, posjetitelji će povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite
životinja prvi put moći iskušati raznoliku ponudu veganskih toplih, hladnih i slanih veganskih
jela. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić najavio je 3 stvari na manifestaciji: promociju
zdrave, vegetarijanske hrane i zdravog načina života, zaštitu životinja i ljubav prema kućnim
ljubimcima. Gradonačelniku se pridružio i njegov pas Rudi te je Bandić pozvao građane da
nabave ljubimce. Na priredbi će sudjelovati i Veterinarski fakultet koji će imati svoj štand.
Izjave dali: Milan Bandić (365 RIS), gradonačelnik Zagreba; Tomislav Dobranić, dekan
Veterinarskog fakulteta; Luka Oman, predsjednik Udruge Prijatelji životinja;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Piknik za Dan zaštite životinja.

Josipa Ban

vijest

Mreža TV ZG



1.10.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:22 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, Zeleni ponedjeljak

Danas se obilježava Međunarodni dan vegetarijanstva. Tim povodom u Samoboru u 11 sati
počinje radionica odnosno kampanja ''Zeleni ponedjeljak''. Riječ je o kampanji koja se
prebacuje na jesensku shemu. Na radionici će se moći naučiuti kako napraviti jela isključivo
vegetarijanskog podrijetla. Izjave dali: /

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA

34

Danas se obilježava Međunarodni dan vegetarijanstva

Ognjen Golubić

izvješće

HTV 1



1.10.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:03 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

Povodom Svjetskog dana vegetarijanaca na glavnom samoborskom trgu održana je
gurmanska poslastica za sve posjetitelje. Članovi udruge Prijatelji životinja pripremali su
razne veganske recepte poput veganskih ražnjića, povrtnog rižota, čokoladnih halavi i
palačinki koje su oduševili čak i ljubitelje mesnih jela. Cilj manifestacije je svima približiti što
je veganstvo i zašto je ono zdravo. Prezentirani su razlozi za veganstvo: etički, zdravstveni,
ekološki. Pojašnjena je i razlika između vegana i vegetarijanaca – vegani ne jedu nikakvu
hranu životinjskog porijekla (jaja, mlijeko, med), a vegetarijanci ne jedu životinje.
Predstavljena je i alternativa životinjskoj hrani – voće, povrće, žitarice, te tofu i sejtan.
Zaključeno je da je svatko gospodar svoga zdravlja, a cijena hrane uvijek ovisi o njezinoj
kvaliteti.
Izjave dali: Katja Matovina, udruga Prijatelji životinja; Anita Uschen, udruga Prijatelji
životinja; 
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Radionica veganske kuhinje.

Matea Brčić

vijest

Jabuka TV (OTV)



28.9.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:56 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Zmije, pirane, iguane i majmuni zanimljive su, ali i opasne životinje. Dok ih većina najčešće
vidi u zoološkim vrtovima ili na televizijskim ekranima, neki ih drže i u kući. S njima se igraju,
maze ih i hrane. Straha od njih nemaju. S druge strane, za njih strahuju Prijatelji životinja.
Država, kažu, postojećim zakonima ne štiti ni životinje ni okoliš. Iz udruge Ministarstvu
poljoprivrede predlažu uvođenje pozitivne liste kojom bi se precizno odredile vrste koje se
smiju posjedovati u domu. Izjave dali: Luka Oman, Prijatelji životinja; Ivan Cizelj, zoolog;
Richard Presečan; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA

36

Mogu li egzotične životinje biti kućni ljubimci ili im je mjesto isključivo u prirodi

Andrej Rašljanin

izvješće

HTV 1



18.9.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Sve u šest Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:38 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Nakon lounge zona i kids cornera Opel je proširio svoju ponudu i na dog friendly salone.
Kum prvom je Ivan Dečak, a kako bi maksimalno ugodno bilo ljubimcima, u Opelu su za
male pse pripremili poseban dio unutar salona, a za velike čupavce ograđen i siguran pseći
parkić. Cijeli projekt osmišljen je u suradnji s udrugom Prijatelji životinja. Izjave dali Ivan
Dečak-glazbenik i kum salona i Marija Klaić-menadžer marketing Opela za Hrvatsku i BIH

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga Prijatelji životinja
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Opel otvorio prvi dog friendly auto salon

Ružica Đukić

vijest

RTL



18.9.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Sve u šest Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:38 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

VODITELJICA: Ivan Dečak na takvu avanturu još nije spreman, no ovih se dana uputio u
jednu malo drukčiju. Postao je kum prvog dog friendly auto salona. Priča Ružice Đukić.

RUŽICA ĐUKIĆ (autor): Nakon posla odvesti automobil na servis ili se posvetiti obitelji i
kućnom ljubimcu? U Opelu možete i jedno i drugo. Nakon što su u svojim salonima otvorili
lounge zone, a potom i kids cornere, Opel je proširio svoju ponudu i na dog friendly salone. 

IVAN DEČAK (glazbenik i kum salona): Apsolutno fenomenalno i orginalno i svi koji imaju
pse ovo će prepoznati. 

MARIJA KLAIĆ (menadžer marketing Opela za Hrvatsku i BIH): Nije važno samo proizvoditi
vrhunske automobile i pružati vrhunsku uslugu. Mi želimo da to vrijeme koje provode u
našem salonu provedu maksimalno ugodno. 

RUŽICA ĐUKIĆ (autor): A kako bi maksimalno ugodno bilo i ljubimcima, u Opelu su za male
pse pripremili poseban dio unutar salona, a za velike čupavce ograđen i siguran pseći
parkić. Cijeli projekt osmišljen je u suradnji s udrugom Prijatelji životinja. Ivan Dečak kum
projekta poznat je kao veliki ljubitelj životinja i glazbe naravno, pa vas osim u Opelove
salone poziva i na do sada najveći koncert grupe Vatra.

IVAN DEČAK (glazbenik i kum salona): Pozvat ću sve one koji imaju kućne ljubice i one koji
nemaju da dođu na naš koncert 23. 10. u Dom sportova. Za sad naš najveći koncert u
Zagrebu i po prodaji karata mislim da će bit pun. Požurite po svoju kartu i vidimo se.

RUŽICA ĐUKIĆ (autor): A sljedeći put kad budete kupovali ili servisirali svoje limene
ljubimce požurite u Opelove salone s ovim čeveronožnima. 

IVAN DEČAK (glazbenik i kum salona): Tako da sve pohvale i svaka čast na ideji.

Opel

38

Opel otvorio prvi dog friendly auto salon

Ružica Đukić

vijest

RTL



4.9.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:43 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

Danas i sutra će se na zagrebačkom glavnom trgu održati osmi ZeGeVege festival. Biti će
100 izlagača, glazbeno-scenski program, razne radionice, predavanja, a doći će čak i
najjači čovjek Njemačke. Također će građani imati prilike degustirati jela. Izjave dali: /

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Danas i sutra će se na zagrebačkom glavnom trgu održati osmi ZeGeVege festival

Ivana Debeljak

izvješće

HTV 1



4.9.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:00 Naklada:

Ključne riječi: veganstvo, Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

Počeo je ZeGeVege festival, festival posvećen zdravom i održivom življenju, te dobrobiti
ljudi i životinja. Na Trgu bana Jelačića više od sto  izlagača predstavlja zdravu hranu,
ekološke proizvode i kozmetiku isključivo biljnog porijekla. Svi zainteresirani mogu pojesti
nešto vegansko, vidjeti koje su prednosti takve vrste prehrane, informirati se o sirovoj hrani,
a i koje organske namirnice jesti za popravljanje raspoloženja. Na brojnim štandovima
možete dobiti i poneki savjet koje proizvode uzimati za ublažavanje tegoba s alergijama ili
glavobolja. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik Udruge Prijatelja životinja; Marina, Biodar;
Danko, Organic Republic; Jupiter Projekt; Patrik Baboumian, najjači čovjek Njemačke;
Sandra Dobrić, Udruga Parkticipacija.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Počeo je osmi ZeGeVege festival.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



4.9.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:01 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

Stotine izlagača okupilo se na ovogodišnjem festivalu zdravog življenja - 8. ZeGeVege festi
valu. Glavni moto je: 'Živjeti i pustiti ostale da žive.' Predsjednik udruge Prijatelji životinja Lu
ka Oman izjavio je: 'Ove godine, osmi po redu ZeGeVege festival, hrvatska vegemanija je
počela. Zaista smo presretni što možemo osmi puta po redu pozvati građane na ovaj veseli
i pozitivni događaj na kojemu mogu naučiti puno toga o održivom življenju.' Pojavio se i
zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i pružio podršku organizatorima, te je pozvao
građane da pređu na biljnu prehranu, a izdvojio je kao važne proizvođače zdrave hrane i
OPG-ove.
Izjave dali: Luka Oman, predsjednik  udruge Prijatelji životinja; Milan Bandić, gradonačelnik
Grada Zagreba;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Otvoren ZeGeVege.

Leonarda Lujić

vijest

Jabuka TV (OTV)



4.9.2015 Stranica/Termi 18:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:38 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL

Zagrebački glavni trg postao je središte zdrave veganske prehrane na kojemu se izlažu i
promoviraju isključivo proizvodi biljnog porijekla, oni koji nisu testirani na životinjama i koji
su prijateljski prema okolišu. Čak 100 izlagača zdrave hrane, ekoloških proizvoda te
kozmetike, predstavili su se na ovogodišnjem 8. ZeGeVege festivalu. 
'Zaista smo presretni što možemo osmi puta po redu pozvati građane na ovaj veseli i
pozitivni događaj na kojemu mogu naučiti puno toga o održivom življenju. Sadržaj je zaista
bogat, preko sto izlagača, radionice, kuhanje, degistacije i promocije, sve smo pripremili za
građane, a planiramo i razbiti mitove vezane uz vegansku prehranu', istaknuo je organizator
Festivala, Luka Oman.
Izjave dali: Luka Oman, organizator Festivala; Senad Hujić, proizvođač ekološkog povrća i
voća; Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Otvoren ZeGeVege.

Ivana Živković

vijest

Mreža TV ZG



4.9.2015 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

Počeo je ZeGeVege festival zdravog življenja koji je postao i dio europskog festivala Vegan
mania. Dva dana građani se mogu upoznati s radostima veganstva, cijenama eko
proizvoda, i eko inovacija. Kad sto izlagača zagrebačke Vegan manije baš i ne zna što je
promotivna prodaja. Uspjeli su nekako napraviti i vegansku Baklavu. Vegan manija traje još
sutra, a za oko 5% vegan stanovništva cijelu godinu. Izjavu dali: Luka Oman, prijatelji
životinja; Gordana Hećimović, izlagačica veganske hrane; Mirjana Petrlić, proizvođačica
maslinova ulja; Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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Počeo je ZeGeVege festival zdravog življenja koji je postao i dio europskog festivala 

Ivana Tomić

vijest

NOVA TV



4.9.2015 Stranica/Termi 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 17 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:50 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL

Počeo ZeGeVege festival zdravog življenja koji promiče vegetarijanstvo i veganstvo. Na
Trgu bana Jelačića sto izlagača ponudit će degustacije, eko proizvode, odjeću od prirodnih
materijala. U Hrvatskoj je oko 160 tisuća veganskih i vegetarijanskih građana, ili 5%
stanovništva. Izjavu dali: Gordana Hećimović, izlagačica veganske hrane. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

44

U Zagrebu počeo je ZeGeVege festival zdravog življenja.

Branimir Felger

vijest

NOVA TV



21.8.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:55 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL

Patrik Baboumian je najjači čovjek Njemačke i svjetski rekorder u dizanju teških tereta.
Podiže automobile i trupce, vuče teške betonske kugle, a sve to bez mesa, jaja i mlijeka u
svojoj prehrani. Zagrepčani će ga imati priliku upoznati na predstojećem, osmom po redu Ze
GeVege festivalu. Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja ističe da Baboumian svoje
rezultate zahvaljuje veganskoj prehrani, a kao svjetski rekorder u dizanju teških tereta
podiže teret od 550 kila. Baboumian je veliki prijatelj životinja, već 2005. prešao je na veget
arijanstvo pa na veganstvo jer je shvatio da nije dovoljno samo prestati jesti životinje već bi
trebalo bojkotirati cijelu industriju iskorištavanja životinja.
Izjave dali: Luka Oman, Prijatelji životinja
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

45

Patrik Baboumian-najjači čovjek Njemačke na ZeGeVege festivalu.

/

vijest

Z 1



18.8.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:30 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Posljednjih godina u zemljama Europske unije uočen je zabrinjavajući trend porasta
popularnosti egzotičnih životinja. Predsjednik udruge Prijatelji životinja istaknuo je da to
može dovesti do brojnih problema: brojne egzotične životinje ne mogu zadovoljne uvjetima
koje im ljudi pružaju, a kada dođe do napuštanja mnoge su invazivne tj. u okolišu mogu
napraviti probleme ostalim životinjama. Pravilnik koji određuje koje životinje i pod kojim
uvjetima se mogu prodavati u trgovinama životinja stupit će na snagu tek ove godine, a
trebao je biti donešen 2009. godine. Udruga se bori i protiv nereguliranog uzgoja i prodaje
životinja.
Izjave dali: Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

46

Problem s nabavom i napuštanjem egzotičnih životinja.

Matea Mohač

vijest

Jabuka TV (OTV)



14.8.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:10 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Komunalni redari kažnjavaju u iznosima od 600 do tisuću kunu vlasnike pasa kojih se ne
drži na uzici, ako ih se šeta tamo gdje to nije dozvoljeno, te ako se iza njih ne kupi izmet.
Građani o pravilima su podijeljenih mišljenja. Najsigurnija šetnja je svakako ona na
mjestima na kojima je dozvoljeno šetati pse bez uzice ili u ograđenim psećim parkovima
kojih je nekoliko u Zagrebu. Prije nekoliko mjeseci je donesen i pravilnik o zabrani trajnog
vezanja pasa te se polemiziralo o načinima provođenja pravilnika. Dio opreme vlasnicima
pasa pri šetnjama bi ovih dana svakako trebala uz vrećice za izmet i uzicu biti i posudica za
vodu. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik Udruge prijatelja životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

47

Komunalni redari kažnjavaju vlasnike pasa kojih se ne drži na uzici.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



24.7.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:45 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Temperature iznad 35 stupnjeva Celzijevih griju i zagrebački Zoološki vrt u kojem životinje
na sve moguće načine bježe od sunca. Tuljani, vidre i druge vodene životinje, na primjer,
nemaju problema s problema s rashlađivanjem i nošenjem s visokim temperaturama, dok
se za rashlađivanje nekih drugih kao što su paunovi, bijeli golubovi i rakuni brinu djelatnici
Zoološkog vrta. Rakune smo danas gledali kako uživaju u sladoledima, a paunove kako na
zvuk vode iz kabla veselo trče na tuširanac. Dok se neki kupaju, neki se tuširaju, a neki
samo lijeno leže u hladu. Zoološki vrt udomljuje životinje koje su u prirodnim staništima
navikle na ovakve vrućine, ali ni njima nije lako ovih dana. I ljubimci su nam u zadnje
vrijeme posebno lijeni i nije im lako. Izjave dali: Marija Starčević, Edukatorica u ZOO
Zagreb; Viktorija Krčelić, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

48

Temperature iznad 35 stupnjeva Celzijevih griju i zagrebački Zoološki vrt.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



23.7.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:13:54 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Gosti u studiju su razgovarali o no-kill skloništima te kako oni funkcioniraju. Istaknuli su kako
svako sklonište može biti no-kill sklonište, no puno skloništa nakon zakonski definiranih 60
dana usmrćuju životinje. Izjave dali: dr. sc.  Mirjana Mataušić  Pišl, pomoćnica ministra
poljoprivrede, Vedrana Pavlak, Udruga Prijatelji životinja, Milan Milković, dr. med. vet.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Gosti u studiju su razgovarali o no-kill skloništima

izvješće

HTV 1



20.7.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Sve u šest Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:01 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Nikakvi sladoledi, posudice s vodom ili tek centimetar otvoreni prozor neće spasiti kućnog
ljubimca ako ga pri visokim temperaturama vlasnici ostave samog u automobilu. Ivana
Kindl, hip hoper Ifeel i novinar Ribafish uključili su se u snimanje promotivnog videa Udruge
prijatelji životinja i zatvorili se na pola sata u automobil kako bi ilustrirali kako se psi osjećaju
u automobilu na +30. Izjave dali Ifeel-glazbenik i Ivana Kindl-pjevačica

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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Ivana Kindl, Ifeel i Ribafish u kampanji Prijatelja životinja

Nensi Profaca

vijest

RTL



13.7.2015 Stranica/Termi 16:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Regionalni dnevnik Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:42 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Groblje kućnih ljubimaca u Hrvatskoj ponovno postaje stvarnost. Nakon što ono najstarije,
riječko, zbog nobih propisa više nije u funkciji, hrvati će svoje ljubimce moći pokapati na
terenu od dvanaest i pol tisuća četvornih metara uz sklonište za napuštene životinje u
zagrebačkom Dumovcu. Izgradnja bi trebala početi najkasnije do rujna ove godine a završiti
do kraja 2016. U Zagrebu je četrdeset tisuća registiranih pasa, te oko stotrideset tisuća
kućnih ljubimaca. Mjesta će biti za sve. 

Izjave dali: Štefica Krajcar, vlasnica terijera Lajke; Luka Oman, Prijatelji životinja;

Kontaktirajte nas ukoliko želite snimku ili prijepis u cijelosti

Udruga Prijatelji životinja

51

Groblje kućnih ljubimaca u Hrvatskoj ponovno postaje stvarnost. Hrvati će svoje 

Fabijan Kale

vijest

HTV 4



29.6.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik HTV1 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:20 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Iako se događa tijekom cijele godine da vlasnici napuštaju svoje kućne ljubimce u ljetnim se
mjesecima broj ostavljenih životinja nažalost udvostručuje. Zbog toga su udruga Prijatelji
životinja i popularni domaći rock bend Vatra pokrenuli ljetnu kampanju S tobom kroz
najprometnije ceste. Napušteni kućni ljubimci često su žrtve nemara svojih vlasnika.
Uglavnom završe tragično, samo rijetki nađu novi dom. Kad završi na cesti, zakon za njega
nema milosti. U samo 6 od dvadesetak skloništa ne provodi se eutanazija. Dok se taj zakon
uglavnom provodi, onaj drugi, za vlasnike kućnih ljubimaca, ne. Predviđene kazne za
napuštanje koje dosežu i 15 tisuća kuna u praksi su uglavnom mrtvo slovo na papiru. Izjavu
dali Ivan Dečak, pjevač; Luka Oman, udruga Prijatelji životinja

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

Udruga Prijatelji životinja

52

Ne ostavljajte kućne ljubimce

Irena Butulija

reportaža

HTV 1



29.6.2015 Stranica/Termi 21:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 21 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:38 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Napušteni kućni ljubimci često su žrtve nemara vlasnika. Uglavnom završe tragično a samo
rijetki nađu novog vlasnika. U ljetnim mjesecima broj ostavljenih životinja se udvostručuje.
Zbog toga su udruga Prijatelji životinja i rock band Vatra pokrenuli kampanju „ S tobom kroz
najprometnije ceste“. 
Izjave dali: / 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja;
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O kampanji „ S tobom kroz najprometnije ceste“

/

vijest

HTV 4



18.6.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:08:11 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

U suradnji sa Skloništem za životinje Prijatelji Čakovec i udrugom Prijatelji životinja Zagreb
izdana je knjiga ‘Prijatelju, ispričaj moju priču’, koja se sastoji od 47 dirljivih ispovijesti o
životinjama koje su promijenile ljudske živote. Gosti u studiju su predstavili knjigu i kuhali su
vegetarijanska jela. Izjave dali: Luka Oman, Katja Matovina i Nikolina Plenar

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA

54

Izdana knjiga ‘Prijatelju, ispričaj moju priču’

izvješće

HTV 1



17.6.2015 Stranica/Termi 15:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Eko zona Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:30 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Zatvorena je javna rasprava o nacrtu novog Zakona o lovstvu kojeg je izradilo Ministarstvo
poljoprivrede. Nevladine udruge smatraju da neke odredbe otežavaju zaštitu divljih, pa i
kućnih životinja. Prijatelji životinja posebice se bune protiv prijedloga da se uvede lov lukom
i strijelom jer on, tvrde, neće obogatiti turističku ponudu. 
Izjave dali : Luka Omac, Prijatelji životinja; mr. sc. Domagoj Križaj, pomoćnik ministra
poljoprivrede; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja;
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Zatvorena je javna rasprava o nacrtu novog Zakona o lovstvu kojeg je izradilo 

Snježana Babić

vijest

HTV 1



2.6.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:10 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL, 

Hrvati su poznati kao mesožderi, pa će vas možda iznenaditi da u Hrvatskoj živi više od 150
tisuća vegetarijanaca i vegana, a 86 posto građana podržava vegetarijanstvo i svjesno je
važnosti biljne prehrane, tako nam kažu Prijatelji životinja, organizatori VegeSajma na
glavnom gradskom trgu. Uz Prijatelje životinja na sajmu svoje proizvode izlaže još trinaest
izlagača. A da je zaista sve više Hrvata koji vode brigu o porijeklu hrane koju kupuju i
njenom sastavu svjedoči posjećenost sajma. Izlagači su se na sajmu okupili kako bi najavili
8. ZeGeVege, festival zdrave hrane, ekoloških i drugih održivih proizvoda., te kozmetike
koja nije testirana na životinjama. Izjave dali: Vanda Petanjek, koordinatorica VegeSajma.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

56

Otvoren je VegeSajam na glavnom gradskom trgu.  

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



2.6.2015 Stranica/Termi 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 17 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:45 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, VEGESAJAM

Vijesti nastavljamo informacijom o Vegetarijanskom sajmu u Zagrebu. Glavni zagrebački trg
danas je bio pravo mjesto za ljubitelje bezmesne hrane. Na 05. Vege sajmu izloženi su
brojni veganski proizvodi. Nude se tako veganske paštete, zobeno mlijeko, ali i primjerice
paste za zube od konoplje. Prema procjenama udruga za zaštitu životinja u Hrvatskoj živi
više od 150 tisuća vegetarijanaca i vegana. Izjavu dali: Jadranka Martinović, prodavačica. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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Vijesti nastavljamo informacijom o Vegetarijanskom sajmu u Zagrebu.

Branimir Felger

vijest

NOVA TV



2.6.2015 Stranica/Termi 23:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 23 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:20 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, VEGESAJAM

Paste, ali s konopljom, veganske paštete, zobeno mlijeko, dio su proizvoda koji su se nudili
na 05.-tom Vege sajmu u Zagrebu. Prema procjenama udruga za zaštitu životinja, u
Hrvatskoj živi više od 150 tisuća vegetarijanaca i vegana. Za ljubitelje bezmesne hrane ovo
je danas bilo idealno mjesto.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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U Zagrebu održan 05.-ti sajam vegetarijanske prehrane. 

Branimir Felger

vijest

NOVA TV



27.5.2015 Stranica/Termi 16:35:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Hrvatska uživo Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:22 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Uvođenje novog načina lova životinja Hrvatsku vraća u kameno doba. Lovci će od sada u
šumu moći s lukom i strijelom, i to zbog zabave. Takve izmjene Zakona o lovstvu za
aktiviste su skandalozne. Uvjereni su da će zbog uboda strijelom životinje ugibati u
agoniji.Koliko će lovina patiti od ove vrste tradicionalnog lova pitanje je zbog kojega se lovci
i aktivisti najviše spore. Ono što lovci priznaju jest da će se s lukom i strijelom, kao nečujnim
oružjem, porasti i krivolov. U resornom ministarstvu gdje se Zakon donosi, od toga ne
strahuju. 
Izjave dali: Luka Oman, predsjednik udruge „Prijatelji životinja“; Ivica Butor, tajnik Hrvatskog
lovačkog saveza; Domagoj Križaj, pomoćnik Ministra poljoprivrede; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja;

59

Uvođenje novog načina lova životinja Hrvatsku vraća u kameno doba.

Branimir Zekić;

vijest

HTV 1



18.5.2015 Stranica/Termi 20:10:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Studio 4 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:09:24 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Sudovi su pretrpani, ali onaj u Puli ima vremena za višemjesečno suđenje lajavom psu.
Danas je održano još jedno ročište koje je trajao gotovo tri sata, a ishod je u najmanju ruku
neobičan. Sutkinja je naredila psihijatrijsko vještačenje susjede kojoj smeta preglasan lavež,
a mjerit će se i jačina medina laveža, što će platiti njegov vlasnik. Razgovor u studiju s
Vladimirom Grudenom, psihijatrom i Lukom Omanom, predsjednikom udruge Prijatelji
životinja o presudi o zabrani lajanja psu Medi, psihijatrijskom vještačenju susjede zbog
laveža psa, zabrani vezanja pasa na lancu u Zagrebu

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja  životinja

60

Razgovor u studiju s Vladimirom Grudenom i Lukom Omanom

Ružica Renić Andrijanić

intervju

HTV 4



14.5.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:09:35 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Razgovor o problemu plastičnih vrećica. Najveći je problem u načinu proizvodnje plastičnih
vrećica koje na kraju završavaju u okolišu. Preporuke Prijatelja životinja savjetuju korištenje
platnenih vrećica, pletenih košara ili čak plastičnih vrećica od reciklirane plastike koja se
može razgraditi kroz 2 godine. Izjave dali: Dijana Kladar, društvo Potrošač, dr. sc. Sanja
Radović Josić, ministarstvo zaštite okoliša i prirode  i Luka Oman, Udruga Prijatelji životinja

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Razgovor o problemu plastičnih vrećica

izvješće

HTV 1



12.5.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:44 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zagreb je dobio tri nova parka za pse, a
jedna od većih novosti je mogućnost da se na javnim površinama postavljaju hranilišta za
mačke i to nakon provedenog javnog poziva Grada Zagreba udrugama za zaštitu životinja,
čije zahtjeve će u konačnici odobravati gradonačelnik. Gospođa Ružica Pađen iz udruge
SOS za mace kaže da je put do legalizacije hranilišta za mačke bio trnovit, uz puno borbe i
nerazumijevanja. Gradonačelnik će donijeti i pravilnik kojim će se propisati način, izgled i
uvjeti postavljanja hranilišta, a prema gospođi Pađen, ista bi trebala biti izrađena prema
modelu umjetničkih instalacija. Izjave dali: Ružica Pađen, SOS za mace; Luka Oman,
predsjednik Udruge prijatelja životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Zagreb je dobio tri nova parka za pse.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



4.5.2015 Stranica/Termi 18:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama  Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:17 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Na posljednjem zasjedanju gradske skuštine pomalo nezapaženo prošla je odluka o držanju
kućnih ljubimaca. Naime, psi u dvorištu više ne smiju biti trajno vezani a kazna za
prekršitelje te odluke iznosi šesto do tisuću kuna. Udruga Prijatelji životinja nada se kako će
taj propis uskoro postati nacionalan. 
Izjave dali: Petra Štefanac Šporčić, vlasnica psa Rudija; Luka Oman, udruga Prijatelji
životinja; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja;
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Na posljednjem zasjedanju gradske skupštine donesena je i odluka o držanju kućnih 

Ana Anzulović

vijest

HTV 4



30.4.2015 Stranica/Termi 22:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: RTL Direkt Žanr:

Površina/Trajanje: 00:06:05 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo

Da zapadnjački stil života s malo slobodnog vremena, puno brze hrane nije pretjerano
zdrav, nije nekakva novost, ali što se dogodi kad se s takve prehrane naglo prijeđe na
zdravu, ali i obratno. U jednom zanimljivom eksperimentu istražili su britanski i američki
stručnjaci. Eksperimentu se podvrgnuo i naš Josip Antolić. Jedni jedu masno i slatko, drugi
hranu bogatu vlaknima. Izjave dali: Dalibor Marić, vlasnik vegetarijanskog restorana;
prof.dr.Miroslav Dumić, pedijatar endokrinolog; Luka Ratković, Zagreb; Rudi Plemenčić,
Zagreb; Branimir Dolibašić, nutricionist.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

64

Američko-britanski znanstvenici istražili su što se dogodi kada se za zdrave hrane 

Josip Antolić

izvješće

RTL



28.4.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:08:29 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

„Svaki život je dragocjen!“ naziv je kampanje protiv zlostavljanja životinja koju je pokrenula
udruga „Prijatelji životinja“. Kampanju prati i video spot ‘Nove pobjede’ hip hop izvođača
IFEEL. Razgovor u studiju o kampanji. Gosti u studiju Luka Oman, predsjednik udruge Prijat
elji životinja, Dragan Surlan, autor pjesme Nove pobjede i Tatjana Zajec, voditeljica azila

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Kampanja ''Svaki život je dragocjen!''

izvješće

HTV 1



23.4.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:12 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

U Hrvatskoj je sve više vegana i vegetarijanaca. Zadnje statistike govore o njih preko 160
tisuća. U Udruzi prijatelji životinja nadaju se da će ih biti još više jer zelenom prehranom,
napominju, pridonosimo spasu planeta. Vedran Romac vegan je već osam godina i jedan je
od Vegan Buddya koji kao svojevrsni mentori stoje na raspolaganju onima koji razmišljaju o
promjenama i prehrani isključivo biljnim namirnicama, a često se suočavaju, kaže, s
neshvaćanjem okoline. To je tek jedna od pet usluga koje nudi Veganopolis. Novi projekt,
odnosno web stranica Udruge prijatelji životinja, za one koji razmišljaju o tome da
promjenom svojih prehrambenih navika i prelaskom na zeleno pridonesu očuvanju planeta.
Izjave dali: Vedran Romac, Vegan Buddy; Vanda Petanjek, voditeljica projekta Veganopolis;
Ivana Šimić nutricionistica; Nikolina Plenar, voditeljica škole kuhanja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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U Hrvatskoj je sve više vegana i vegetarijanaca.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



22.4.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:25 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Udruga Prijatelji životinja predstavila novi projekt – Veganopolis. Udruga projektom želi
objediniti sve one usluge svima koji žele napraviti neku promjenu vezanu uz prehranu, a
time i promjenu vezanu uz zdravlje sebe i planta Zemlje. Izjavu dali: Vanda Petanjek, Udrug
a Prijatelji životinja

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Udruga Prijatelji životinja predstavila novi projekt – Veganopolis

Kristijan Pelc

izvješće

HTV 1



13.4.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:17 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Danas se u Samoboru mogu probati veganske kremšnite. Udruga Prijatelji životinja će u 11
sati predstaviti će brojne proizvode veganskog podrijetla.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Danas se u Samoboru mogu probati veganske kremšnite

Jelena Pajić

izvješće

HTV 1



13.4.2015 Stranica/Termi 18:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama  Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:55 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, Zeleni ponedjeljak

Samobor je poznat po kremšnitama no danas su se pripremale prema posebnom receptu.
Zahvaljujući Prijateljima životinja Samoborci su mogli kušati i druge slastice u skladu s
pravilima veganske kuhinje. Na glavnom Samoborskom trgu, u sklopu projekta Zeleni
ponedjeljak, Prijatelji životinja organizirali su degustaciju vegetetijanske hrane.
Izjave dali: Suzana Topić, Prijatelji životinja; Bernard Vjeran Franjolić, koordinator projekta Z
eleni ponedjeljak, Prijatelji životinja; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja;

69

Zahvaljujući Prijateljima životinja Samoborci su mogli kušati brojne slastice u skladu 

Kristina Čirjak

vijest

HTV 4



13.4.2015 Stranica/Termi 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 17 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:45 Naklada:

Ključne riječi: veganstvo, Zeleni ponedjeljak, Udruga Prijatelji životinja

'Zeleni ponedjeljak' u Samoboru. Dan bez životinjskih namjernica značio je drugačiju
Samoborsku kremšnitu. Bez jaja i mlijeka jeo se i Tofu, veganske kobasice, i veganski kolač
i. Građanima ukusno, ali preskupo i prezahtjevno.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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'Zeleni ponedjeljak' u Samoboru.

Mislav Bago

vijest

NOVA TV



13.4.2015 Stranica/Termi 23:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti u 23 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:55 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, Zeleni ponedjeljak

Dobroj prehrani trebalo bi itekako posvetiti pozornost. Veganstvo je, kažu, zdraviji način
života zbog toga što vegani ne jedu mesne prerađevine. No zahtjeva dodatke prehrani i
pažljivo brojanje nutrienata, pa tko za to nema novca i vremena, možda ipak može priječi na
manje zahtjevne načine prehrane, poput mediteranske. Samoborska kremšnita u veganskoj
izvedbi, nema jaja i mlijeka, nije preslatka kao original, ali malo zelenkasta. No tko ne otkrije
na vrijeme da veganska hrana nema vitamina B12, i da ga treba tabletama uzimati, kao i
unositi zajedno proteine mahunarki i žitarica, imat će problema, pa bi se za početak mogli
hraniti više ribom, voćem, povrćem, orašastim plodovima. Izjavu dao: Drago Plečko,
istraživač rubnih znanstvenih disciplina. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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'Zeleni ponedjeljak' u Samoboru.

Barbara Golja

vijest

NOVA TV



8.4.2015 Stranica/Termi 16:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Regionalni dnevnik Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:58 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Nesnosno graktanje, razbacivanje otpada iz kanti za smeće, izmet po automobilima i napadi
na ljude i kućne ljubimce neki su od razloga zašto zagrepčanima smetaju vrane. Sve ih je
više, a problem nije lako rješiv. Bliže se topliji dani, vrijeme kada na svijet stižu vrane. Ptice
brane svoje mlade. No, nabrojeni problemi nisu jedini. Vrane rastjeruju ostale vrste ptica.
Navikle su se na gradski život, a izvor hrane je razlog zašto ih je sve više. Vrana je
zaštićena vrsta, što znači da nikakva agresivna metoda u njihovom istjerivanju nije
dopuštena. Gradske službe jedino mogu dopustiti rezanje grana na kojima vrane svijaju
gnijezda, isključivo za zimskih mjeseci.  
Izjave dali: Mirko Skvočević; Marija Bienenfeld; Boris Večerina; Luka Oman, predsjednik
udruge Prijatelji životinja;

Udruga Prijatelji životinja
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Zagrepčanima smetaju vrane.

Irena Butulija

vijest

HTV 4



8.4.2015 Stranica/Termi 18:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama  Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:56 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Nesnosno graktanje, razbacivanje smeća, izmet na automobilima i napadi na ljude i kućne
ljubimce neki su od razloga zašto Zagrepčanima smetaju vrane. Osim toga, one i rastjeruju
ostale vrste ptica. Problem nije lako riješiti.
Izjave dali: Mirko Skvočević; Marija Bienenfeld; Boris Večerina; Luka Oman, predsjednik
udruge Prijatelji životinja; Jure Leko, tehnički direktor Zrinjevaca;

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja
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O tome zašto Zagrepčanima smetaju vrane.

Irena Butulija;

vijest

HTV 4



7.4.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:11 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Pazi, pazi, ...  na stazi, i tako po cijelom gradu. Neugodnih pojava psećeg izmeta na javnim
površinama sve je više, kao i svakodnevnog negodovanja stanovnika. Istražili smo kolika
odgovornost leži na samim vlasnicima kućnih ljubimaca, kolika na komunalnom redarstvu i
koje je rješenje problema. Kada komunalni redari susretnu vlasnika koji ne poštuje pravilo
držanja psa na uzici na mjestima gdje je to točno naznačeno, poput cvjetnjaka, igrališta,
Zoološkog vrta i tržnica, i čiji ljubimac ostavi svoje fekalije, dužni su izvršiti svoj uviđaj i na
licu mjesta naplatiti kaznu. Ako ju vlasnik tada odbije platiti, izdat će se prekršajni nalog a
novčana kazna seže od 600 do 1000 kuna. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik udruge Prij
atelji životinja; Mate Kraljević, pomoćnik pročelnika za komunalno i prometno redarstvo.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Neugodnih pojava psećeg izmeta na javnim površinama sve je više.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



4.4.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:57 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Šunka, jaja, francuska salata, mladi luk, hren, pisanice, kolači, sve to samo je dio bogatstva
koje se najčešće nalazi na svačijem uskrsnom stolu. U svemu tome itekako uživaju i oni za
koje Uskrs znači puno više od same hrane, a i oni koji ovaj blagdan slave samo tradicijski.
Uz takozvana glavna jela kao što su za doručak šunka, a za ručak pak purica ili neka riba,
uskrsni stol bogat je i raznolikim prilozima i povrćem i zato su za vrijeme blagdana iznimno
posjećene naše zagrebačke tržnice. S druge strane postoje i oni koji se ne slažu s tim da bi
uskrsni stol trebao izgledati baš ovako. Po njima bi se trebale izbjegavati namirnice
životinjskog porijekla, pa vam zato donosimo i vegansku verziju uskrsnog stola. U svakom
slučaju, mogućnosti su različite. Izjave dali: Miroslav Pupić Bakrač, glasnogovornik Tržnica
Zagreb; Vanda Petanjek, udruga Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Na blagdanskom stolu može biti i veganska jela.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



3.4.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:20 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo

Da blagdanski stol može biti jednako bogat i ukusan, a da pri tom ne strada ni jedno živo
biće, dobro znaju Prijatelji životinja koji redovito na tu temu osobito u vrijeme blagdana
održavaju kulinarske veganske radionice. Osim što dakle jela bez mesa i životinjskih
proizvoda mogu biti ukusna i raznovrsna, ona danas više nisu ni skupa kao što je to nekad
bilo, a ni sastojke više nije teško nabaviti jer gotovo da ne postoji prodavaonica koja ne drži
veganske ili barem vegetarijanske proizvode. Baš u vrijeme Uskrsa poručuju Prijatelji
životinja, posebno bismo trebali biti osjetljivi na tuđu bol i patnju i razmišljati o životu, osobito
oni koji u svoje ime ne mogu govoriti. Iako je navike ponekad vrlo teško promijeniti, trebali
bismo barem pokušati, a Uskrs je vrijeme kada slavimo život i više je nego idealan za to, za
davanje prednosti životu nad smrću. Izjave dali: Nikolina Plenar, volonterka Prijatelja
životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Prijatelji životinja održavaju kulinarske veganske radionice.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



20.3.2015 Stranica/Termi 18:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama  Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:44 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Na prvi dan proljeća obilježava se Svjetski dan bez mesa. Tom prigodom članovi udruge Prij
atelji životinja izveli su performance na glavnom Zagrebačkom trgu prikazujući kako bi, kada
bi se prodavalo u trgovinama, izgledalo ljudsko meso. Sličnim akcijama diljem svijeta
promiče se dobrobit veganske prehrane i pomaganja životinjama.
Izjave dali: Luka Oman, presjednik udruge Prijatelji životinja; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja;
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Na prvi dan proljeća obilježava se Svjetski dan bez mesa.

/

vijest

HTV 4



20.3.2015 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, veganstvo

Svjetski je dan bez mesa. Tim povodom Udruga prijatelji životinja održala je znakoviti
performans na zagrebačkom glavnom trgu. Aktivisti su se upakirali u posude s celofanom,
te pokazali kako bi u trgovinama izgledalo ljudsko meso na prodaju. Time su, kako kažu,
htjeli upozoriti građane da se milijarde životinja muči i okrutno ubija zbog mesne industrije.
Prolaznicima su se dijelili i letci s receptima veganskih jela. Izjavu dao: Luka Oman,
predsjednik Udruge 'Prijatelji životinja'. 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja

78

Svjetski je dan bez mesa.

Ivana Ivančić

vijest

NOVA TV



11.3.2015 Stranica/Termi 21:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Eko zona Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:20 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Nedanvo je u Zagrebu Udruga prijatelji životinja održala akciju pod motom Znate li što
odjevate? Akcija je bila usmjeren protiv uzgoja životinja a svrha je bila povećati
informiranost kupaca o proizvodima koje kupuju. Mnogi građani nisu ni svjesni koje se sve
životinje okrutno ubijaju radi krzna. Izjavu dala Udruga Prijatelji životinja: Lidija Krčelić

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga Prijatelji životinja
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Nedavno je u Zagrebu Udruga prijatelji životinja održala akciju pod motom Znate li 

vijest

HTV 4



21.2.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:28 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Prijatelji životinja upozoravaju: Unatoč zabrani o uzgajanju životinja radi dobivanja krzna,
ono nije nestalo iz trgovina. Izjave dali: Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja i
stanovnice Zagreba.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Unatoč tomu što je uzgoj životinja radi krzna u Hrvatskoj zabranjen, krzno s ulica 

Ena Ercegovac

izvješće

Jabuka TV (OTV)



6.2.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:46 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Koje su namirnice biljnog podrijetla, dijetalna ili pak za održavanje težine, obogaćene
ugljikohidratima ili bjelančevinama, gdje se nalazi najviše željeza, može li soja zamijeniti
meso, odgovore na ova pitanja ali i mnoga druga pitanja potražite sutra na prvom
besplatnom individualnom nutricionističkom savjetovalištu Prijatelja životinja. Nutricionisti će
dakle ovisno o životnim i  prehrambenim navikama, te zdravlju, individualno savjetovati, a
nakon teorije treba prijeći i na praksu. Prijatelji životinja, naime, već nekoliko mjeseci
održavaju zanimljive kreativne radionice pripreme razno raznih vege delicija. Ta biljna
prehrana, voće, povrće, žitarice, mahunarke i ostalo, nude zdravlje i vitalnost. U udruzi
potkrepljuju brojnim istraživanjima i statistikama. Među ostalim, tvrde, da od srčano žilnih
bolesti i raka najviše boluju oni koji jedu najviše hrane životinjskog podrijetla. Izjave dali:
Luka Oman, Prijatelji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Prijatelji životinja organiziraju besplatno individualno nutricionističko savjetovalište.

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



29.1.2015 Stranica/Termi 19:15:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dnevnik Nove TV Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:45 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Nakon jučerašnje nesvakidašnje priče o psu kojem je sud zabranio lajati od 8 navečer do 8
ujutro, oglasile su se i Udruge životinja. One tvrde da je u ovakvim slučajevima velika
odgovornost na vlasnicima. Pulski Općinski sud donio je razumnu odluku, smatraju udruge
za zaštitu životinja. Vlasnici moraju psa noću držati tihim ili u kući, ali vlasnici tvrde da njihov
pas ne voli biti u kući, pa da bi poštovali njegovu volju, i volju suda, sada ga zatvaraju u
šupu. Na lancu je izrazito nemiran, ali hrvatskim zakonom lanac je još uvijek dopušten.
Izjavu dali: Luka Oman, Udruga prijatelji životinja; Marija Šimunovil, vlasnica psa.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

Udruga prijatelja životinja
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Nakon jučerašnje nesvakidašnje priče o psu kojem je sud zabranio lajati od 8 

Barbara Golja

vijest

NOVA TV



28.1.2015 Stranica/Termi 06:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dobro jutro Hrvatska Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:45 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Splićani ostaju bez Zološkog vrta. Divlje životinje sele se sa Marjana,a na tom mjestu
planira se urediti centar za domaće životinje. Prijatelji životinja godinama upozoravaju da
hladna sjeverna strana Marjana nije uvjetna za zološki vrt i htjeli su taj vrt zatvoriti, no misle
da od novih planova i lokacije ipak neće biti ništa. Izjave dali: /

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku. 

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Splićani ostaju bez Zološkog vrta

Branko Dobrota

izvješće

HTV 1



26.1.2015 Stranica/Termi 18:30:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama  Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:07 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Prijatelji životinja već su deset godina jedina udruga u Hrvatskoj koja se bori za prava
životinja, no, zbog nedostatka financija, njihov daljnji rad došao je u pitanje. Osim o članarini
koja nije obvezna, Prijatelji životinja ovise o donacijama. Prije dvije godine dobili su u najam
gradski prostor ali nije bio funkcionalan. Nakon godinu dana ulaganja, nemaju novaca ni za
plin ni za struju. Surađuju s udrugama iz raznih Europskih gradova, skloništima za životinje i
ministarstvima. Trenutačno je u udruzi zaposleno osmero ljudi ali ako ubrzo financijski ne
stanu na noge, boje se da će doći i do otkaza. Nikad nisu tražili novac. Prijavljuju se na
natječaje i opstaju od projekta do projekta, međutim, sada im je voda došla do grla. 
Izjave dali: Luka Oman, Prijatelji životinja; Sara Međin, volonterka Prijatelja životinja; 

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku 

Udruga prijatelja životinja;
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Prijatelji životinja već su deset godina jedina udruga u Hrvatskoj koja se bori za 

Petra Mlačić

vijest

HTV 4



21.1.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:16 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Kako bi zaštitili ljude i životinje od stradavanja od petardi, Udruga prijatelji životinja traži
njihovu potpunu zabranu a građane pozivaju da potpišu peticiju. Zbog petardi i ostalih
pirotehničkih sredstava ozljeđuju se ili smrtno stradaju različite životinje neposredno od
same eksplozije kao i od buke. Ptice padaju na tlo, zabijaju se u stakla. Psi i mačke
ranjavaju šape, njuške, izlijeću pod automobile, skaču kroz prozore. Buka od detonacija
petardi ili vatrometa pravo je mučenje za životinje. Sluh im je i nekoliko puta osjetljiviji nego
ljudski, pa ne možemo ni zamisliti agoniju svakog pucnja. Udruga traži zakonske izmjene da
se pirotehnika drugog razreda petarde i trećeg razreda vatrometi potpuno zabrani. Izjave
dali: Luka Oman, Prijatelji životinja; Saša Dejanović, veterinar.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja
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Kako bi zaštitili ljude i životinje od stradavanja od petardi, Udruga prijatelji životinja 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



17.1.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:44 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga Prijatelji životinja, nakon nedavno objavljenih fotografija izmrcvarenih konja na
Velebitu, organizira prikupljanje potpisa za peticiju kojom bi se zakonski reguliralo korištenje
konja kao radne snage. Odaziv je za sad odličan. Izjave dala Sara Mešin, udruga Prijatelji
životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

86

Peticija za zaštitu konja.

Leonarda Lujić

izvješće

Jabuka TV (OTV)



16.1.2015 Stranica/Termi 19:00:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Vijesti Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:48 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Potaknuta uzastopnim apelima građana za poduzimanjem akcija vezano uz korištenje
petardi i ostalih eksplozivnih sredstava, mnogobrojnim obavijestima o odbjeglim i stradalim
kućnim životinjama, te uznemiravanju, pucnjevima i bukom, Udruga prijatelji životinja pokre
nula je peticiju za zabranu korištenja petardi i drugih eksplozivnih sredstava 2. i 3. razreda.
Do sada je prikupljeno preko deset tisuća potpisa građana koji podržavaju ovaj prijedlog, a i
iz Udruge pozivaju sve one koji nisu da potpišu peticiju na web stranici
www.prijatelji-zivotinja.hr. Rok za prikupljanje potpisa za peticiju je do kraja siječnja a
Udruga će 2. veljače predati sve skupljene potpise Ministarstvu unutarnjih poslova. Izjave
dali: /

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

87

Udruga prijatelji životinja pokrenula je peticiju za zabranu korištenja petardi i drugih 

Branko Kuzele

izvješće

Z 1



8.1.2015 Stranica/Termi 17:55:00

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Serbus Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:18 Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Osim peticije za promjenu zakona koji dopušta uporabu petardi u blagdansko vrijeme, traže
izmjene zakona koji se tiče iskorištavanja konja u radne svrhe. Izjave dao Luka Oman, Prijat
elji životinja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.

Udruga prijatelja životinja

88

Prijatelji životinja u 2015. traže izmjene zakona.

Gorana Banjeglav

izvješće

Jabuka TV (OTV)
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