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RADIO SLJEME

Stranica/Termin: 17:10:00

Hrvatska

Nedostatak površina za istrčavanje pasa u Zagrebu
Tragom primjedbi šetača pasa s Jaruna na nedostatak pogodnih površina za istrčavanje pasa,
istražili smo gdje je sve dopušteno pustiti psa s povoca te koje su kazne za prekršitelje
gradske odredbe. Koje probleme imaju vlasnici pasa u gradu, nedostaje im prikladnih površina
Danijela Moretić
Zagrebački dnevnik Radio Sljeme

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
HR Pula

Stranica/Termin: 15:00:00

Hrvatska

Žilet žica razvučena je duž istarske granice.
Žilet žica koja je razvučena duž istarsko slovenske granice sve veći je trn u oku istarskom i
primorskom stanovništvu. Ova nerazumna i nehumana odluka, prvenstveno prema životinjama
šokirala je poluotok u sve tri države. Edi Andreašić, gradonačelnik Buja ističe kako će ovih
Elvis Morina
Dnevnik Radio Pule

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
Antena Zagreb

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Na glavnom gradskom trgu počelo je osmo izdanje ZeGeVege festivala.
Na glavnom gradskom trgu počelo je osmo izdanje ZeGevege festivala. Danas i sutra
upoznajemo se s veganskom i vegetarijanskom prehranom i eko-proizvodima. U Zagrebu ima
oko 30 tisuća vegana i vegetarijanaca, kaže Oman, a još veći broj podržava takav stil
Lorena Nosić
Antena 60 minuta

Žanr: izvješće

Naklada:

vegetarijanstvo, Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL
Soundset Plavi

Stranica/Termin: 18:20:00

Hrvatska

U Metropoli je počeo ZeGeVege festival u organizaciji Udruge prijatelji životinja.
Ljubitelji vegetarijanske prehrane danas su došli na svoje. U Metropoli je počeo ZeGeVege
festival koji će se u organizaciji Udruge prijatelji životinja održavati danas do 21 sat i sutra od 9
do 19. U bogatom cjelodnevnom programu ovogodišnjeg festivala zanimljivi predavači,
Elvira Gašparović
Zagreb uživo

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, vegetarijanstvo, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL
Soundset Plavi

Stranica/Termin: 15:00:00

Hrvatska

Naslov:
Sadržaj:

Ljubitelji vegeterijanske prehrane uskoro će doći na svoje jer se u Zagrebu priprema Zege
Vege festival koji će se u organizaciji Udruge Prijatelji životinja održati u idući petak od 9-21
sat i u subotu od 9-19 sati. U bogatom programu ovogodišnjeg festivala nastupit će brojni

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
29.6.2015
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:

Zagreb uživo

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival
RADIO SLJEME

Stranica/Termin: 17:10:00

Hrvatska

Kampanja ''S tobom kroz najprometnije ceste''.
Iako se događa cijele godine da vlasnici napuštaju svoje kućne ljubimce, u ljetnim se
mjesecima broj udvostručuje. Udruga prijatelji životinja i bend Vatra pokrenuli su ljetnu
kampanju ''S tobom kroz najprometnije ceste''. Ovom kampanjom žele poručiti da je bolje ne
Irena Butulija
Zagrebački dnevnik Radio Sljeme

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
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1.6.2015
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
8.4.2015
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
20.2.2015
Naslov:
Sadržaj:

Antena Zagreb

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Na Trgu bana Jelačića održava se VEGE sajam.
Na Trgu bana Jelačića održava se VEGE sajam. Organizira ga Prijatelji životinja kao najavu 8.
ZeGeVege festivala. Na sajmu se možete upoznati s ponudom i prednostima zdravih,
bezmesnih jela i proizvoda. Predstavit će se 13 izlagača koji će za degustaciju nuditi veganske
Kristina Bokanić
Antena 60 minuta

Žanr: izvješće

Naklada:

vegetarijanstvo, Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL, VEGESAJAM
RADIO SLJEME

Stranica/Termin: 17:10:00

Hrvatska

Zagrepčanima smetaju vrane.
Nesnosno graktanje, razbacivanje otpada iz kanti za smeće i napadi na ljude neki su od
razloga zašto Zagrepčanima smetaju vrane. S proljećem stižu i vrane, a ptice brane svoje
mlade. Građani se žale da vrane rastjeruju ostale vrste ptica. Jure Leko kaže da izvor hrane
Irena Butulija
Zagrebački dnevnik Radio Sljeme

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
Prvi radio

Stranica/Termin: 21:30:00

Hrvatska

Mirni prosvjed Udruge prijatelja životinja.
Udruga prijatelji životinja sutra organizira mirni prosvjed na Trgu bana Jelačića pod nazivom
''Znate li što odijevate?''. Od 11 sati na trgu će se okupiti volonteri i drugi sudionici sa psima
koji će upozoriti na iskorištavanje životinja zbog krzna.

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
19.2.2015
Naslov:
Sadržaj:

Žarište

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
Prvi radio

Stranica/Termin: 21:30:00

Hrvatska

Mirni prosvjed Udruge prijatelja životinja.
Udruga prijatelji životinja ove subote organizira mirni prosvjed na Trgu bana Jelačića pod
nazivom ''Znate li što odijevate?''. Od 11 sati na trgu će se okupiti volonteri i sudionici sa psima
koji će upozoriti na iskorištavanje životinja zbog krzna.

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
4.2.2015
Naslov:
Sadržaj:

Žarište

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
Prvi radio

Stranica/Termin: 21:30:00

Hrvatska

Udruga Prijatelji životinja pokreće besplatno nutricionističko savjetovalište o zdravoj prehrani.
Udruga Prijatelji životinja u Zagrebu pokreće prvo besplatno nutricionističko savjetovalište o
zdravoj prehrani. Građani se mogu informirati o načelima zdrave prehrane, a odgovore će
dobivati putem telefona, e – maila ili uživo prema ranije dogovorenim terminima. Svjetska

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
16.1.2015
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Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:

Žarište

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
RADIO 101

Stranica/Termin: 18:00:00

Hrvatska

Udruga prijatelji životinja prikuplja potpise za zabranu korištenja eksplozivnih sredstava.
Zbog još jedne eksplozivne proslave Nove godine Udruga prijatelji životinja odlučila je
Ministarstvu unutarnjih poslova predati peticiju za zabranu korištenja petardi i drugih
eksplozivnih sredstava. Dosad su prikupili više od deset tisuća digitalnih i vlastoručnih potpisa
/
Aktualni 101

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

14.12.2015 RADIO SLJEME

17:10:00

Naslov: Nedostatak površina za istrčavanje pasa u Zagrebu
Autor: Danijela Moretić
Rubrika/Emisija: Zagrebački dnevnik Radio Sljeme
Površina/Trajanje:

00:02:40

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Tragom primjedbi šetača pasa s Jaruna na nedostatak pogodnih površina za istrčavanje
pasa, istražili smo gdje je sve dopušteno pustiti psa s povoca te koje su kazne za
prekršitelje gradske odredbe. Koje probleme imaju vlasnici pasa u gradu, nedostaje im
prikladnih površina u gradu za istrčavanje svojih ljubimaca. Kazne su od 600 do 1000 kuna
a 50 posto manje ako platite odmah. Vlasnici pasa slažu se da kazne trebaju postojati ali da
bi trebalo biti više površina za šetnju pasa u Zagrebu. Vlasnike muči problem s psećim
izmetom, dužni su ga pokupiti a kanti za otpad nigdje.
Izjave dali: Klasja Habjan, vlasnica psa; Ivona Svalina, vlasnica psa; Luka Oman, udruga Pri
jatelji životinja; Mate Kraljević, gradski Ured za komunalne poslove; David Skala, vlasnik
psa;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Hrvatska

Stranica/Termi

14.12.2015 HR Pula

15:00:00

Naslov: Žilet žica razvučena je duž istarske granice.
Autor: Elvis Morina
Rubrika/Emisija: Dnevnik Radio Pule
Površina/Trajanje:

00:02:00

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Žilet žica koja je razvučena duž istarsko slovenske granice sve veći je trn u oku istarskom i
primorskom stanovništvu. Ova nerazumna i nehumana odluka, prvenstveno prema
životinjama šokirala je poluotok u sve tri države. Edi Andreašić, gradonačelnik Buja ističe
kako će ovih dana čelnici pograničnih istarskih mjesta uputiti prosvjedno pismo slovenskoj
Vladi. Andreašić postavljanje žice vidi kao uvredu Istrijanima sa jedne i druge strane
granice. Izjave dali: Edi Andreašić, gradonačelnik Buja; predsjednik udruge Prijatelji
životinja Luka Oman; Graciano Prekalj predsjednik Lovačkog saveza Istarske županije.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

4.9.2015 Antena Zagreb

17:00:00

Naslov: Na glavnom gradskom trgu počelo je osmo izdanje ZeGeVege festivala.
Autor: Lorena Nosić
Rubrika/Emisija: Antena 60 minuta
Površina/Trajanje:

00:02:16

Žanr: izvješće
Naklada:

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

Na glavnom gradskom trgu počelo je osmo izdanje ZeGevege festivala. Danas i sutra
upoznajemo se s veganskom i vegetarijanskom prehranom i eko-proizvodima. U Zagrebu
ima oko 30 tisuća vegana i vegetarijanaca, kaže Oman, a još veći broj podržava takav stil
prehrane. Upravo na ZeGeVege festivalu možemo dobiti sve informacije o takvom održivom
načinu života. ZeGeVege je dio svjetskog festivala Veganomanija, a ove godine u Zagreb
dolazi i jedan vegan koji ruši predrasude o tom načinu prehrane. Radi se o najjačem
čovjeku u Njemačkoj koji je postigao i svjetski rekord u dizanju najtežeg tereta. Izjave dali:
Luka Oman, predsjednik Udruge Prijatelja životinja; Milan Bandić, gradonačelnik Grada
Zagreba.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

4.9.2015 Soundset Plavi

18:20:00

Naslov: U Metropoli je počeo ZeGeVege festival u organizaciji Udruge prijatelji životinja.
Autor: Elvira Gašparović
Rubrika/Emisija: Zagreb uživo
Površina/Trajanje:

00:01:44

Žanr: izvješće
Naklada:

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

Ljubitelji vegetarijanske prehrane danas su došli na svoje. U Metropoli je počeo ZeGeVege
festival koji će se u organizaciji Udruge prijatelji životinja održavati danas do 21 sat i sutra
od 9 do 19. U bogatom cjelodnevnom programu ovogodišnjeg festivala zanimljivi predavači,
nutricionisti i stručnjaci održat će atraktivna predavanja i stručna savjetovanja. Festival je
otvorio i prvi čovjek grada Milan Bandić. ZeGeVege je dio međunarodne manifestacije Vega
nomanija koja se održava u Beču, Munchenui još petnaest europskih gradova, kaže nam to
Luka Oman iz Udruge prijatelji životinja. Izjave dali: ilan Bandić, gradonačelnik Grada
Zagreba; Luka Oman, predsjednik Udruge Prijatelja životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

28.8.2015 Soundset Plavi

15:00:00

Naslov: Ljubitelji vegeterijanske prehrane uskoro će doći na svoje jer se u Zagrebu priprema
Autor:
Rubrika/Emisija: Zagreb uživo
Površina/Trajanje:

00:01:38

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

Ljubitelji vegeterijanske prehrane uskoro će doći na svoje jer se u Zagrebu priprema Zege
Vege festival koji će se u organizaciji Udruge Prijatelji životinja održati u idući petak od 9-21
sat i u subotu od 9-19 sati. U bogatom programu ovogodišnjeg festivala nastupit će brojni
predavači, nutricionisti i stručnjaci . Luka Oman iu Udruga Prijatelji životinja je izjavio kako je
prošle godine festival posjetilo oko 40 000 ljudi, ove godine se nada još većoj brojci
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga Prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

29.6.2015 RADIO SLJEME

17:10:00

Naslov: Kampanja ''S tobom kroz najprometnije ceste''.
Autor: Irena Butulija
Rubrika/Emisija: Zagrebački dnevnik Radio Sljeme
Površina/Trajanje:

00:01:41

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Iako se događa cijele godine da vlasnici napuštaju svoje kućne ljubimce, u ljetnim se
mjesecima broj udvostručuje. Udruga prijatelji životinja i bend Vatra pokrenuli su ljetnu
kampanju ''S tobom kroz najprometnije ceste''. Ovom kampanjom žele poručiti da je bolje ne
udomljavati životinje ako nemaju sve uvjete koji su potrebni. Mnoga napuštanja kućnih
ljubimaca završe smrću, jer od dvadesetak skloništa u Hrvatskoj samo ih šest ne provode
eutanaziju. Kazne postoje, a iznos je 15 000 kuna po napuštenoj životinji, međutim to ostaje
samo slovo na papiru.
Izjave dali: Ivan Dečak, Vatra; Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

1.6.2015 Antena Zagreb

17:00:00

Naslov: Na Trgu bana Jelačića održava se VEGE sajam.
Autor: Kristina Bokanić
Rubrika/Emisija: Antena 60 minuta
Površina/Trajanje:

00:00:34

Žanr: izvješće
Naklada:

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

Na Trgu bana Jelačića održava se VEGE sajam. Organizira ga Prijatelji životinja kao najavu
8. ZeGeVege festivala. Na sajmu se možete upoznati s ponudom i prednostima zdravih,
bezmesnih jela i proizvoda. Predstavit će se 13 izlagača koji će za degustaciju nuditi vegans
ke kobasice, ćevape i biljne namaza, pa čak i veganski sladoled. Inače u Hrvatskoj živi više
od 150 tisuća vegetarijanaca i vegana, čak 86 posto građana podržava vegetarijanstvo i
svjesno je važnosti biljne prehrane. Izjave dali: /
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

8.4.2015 RADIO SLJEME

17:10:00

Naslov: Zagrepčanima smetaju vrane.
Autor: Irena Butulija
Rubrika/Emisija: Zagrebački dnevnik Radio Sljeme
Površina/Trajanje:

00:02:09

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Nesnosno graktanje, razbacivanje otpada iz kanti za smeće i napadi na ljude neki su od
razloga zašto Zagrepčanima smetaju vrane. S proljećem stižu i vrane, a ptice brane svoje
mlade. Građani se žale da vrane rastjeruju ostale vrste ptica. Jure Leko kaže da izvor hrane
jest zašto ih je sve više. Ova vrsta ptica je zaštićena, stoga nikakva agresivna metoda u
njihovom istjerivanju nije dozvoljena.
Izjave dali: Jure Leko, tehnički direktor Zrinjevca; Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji
životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

20.2.2015 Prvi radio

21:30:00

Naslov: Mirni prosvjed Udruge prijatelja životinja.
Autor:
Rubrika/Emisija: Žarište
Površina/Trajanje:

00:00:38

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga prijatelji životinja sutra organizira mirni prosvjed na Trgu bana Jelačića pod nazivom
''Znate li što odijevate?''. Od 11 sati na trgu će se okupiti volonteri i drugi sudionici sa psima
koji će upozoriti na iskorištavanje životinja zbog krzna.
Izjave dali: Viktoria Krčelić, iz udruge.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

19.2.2015 Prvi radio

21:30:00

Naslov: Mirni prosvjed Udruge prijatelja životinja.
Autor:
Rubrika/Emisija: Žarište
Površina/Trajanje:

00:00:39

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga prijatelji životinja ove subote organizira mirni prosvjed na Trgu bana Jelačića pod
nazivom ''Znate li što odijevate?''. Od 11 sati na trgu će se okupiti volonteri i sudionici sa
psima koji će upozoriti na iskorištavanje životinja zbog krzna.
Izjave dali: Viktoria Krčelić, iz udruge.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

4.2.2015 Prvi radio

21:30:00

Naslov: Udruga Prijatelji životinja pokreće besplatno nutricionističko savjetovalište o zdravoj
Autor:
Rubrika/Emisija: Žarište
Površina/Trajanje:

00:00:47

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga Prijatelji životinja u Zagrebu pokreće prvo besplatno nutricionističko savjetovalište o
zdravoj prehrani. Građani se mogu informirati o načelima zdrave prehrane, a odgovore će
dobivati putem telefona, e – maila ili uživo prema ranije dogovorenim terminima. Svjetska
zdravstvena organizacija nedavno je objavila kako nezdrave životne navike izazivaju
bolesti.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

16.1.2015 RADIO 101

18:00:00

Naslov: Udruga prijatelji životinja prikuplja potpise za zabranu korištenja eksplozivnih
Autor: /
Rubrika/Emisija: Aktualni 101
Površina/Trajanje:

00:01:05

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Zbog još jedne eksplozivne proslave Nove godine Udruga prijatelji životinja odlučila je
Ministarstvu unutarnjih poslova predati peticiju za zabranu korištenja petardi i drugih
eksplozivnih sredstava. Dosad su prikupili više od deset tisuća digitalnih i vlastoručnih
potpisa građana koji podržavaju njihov prijedlog, a potpisi se prikupljaju do kraja siječnja.
Predsjednik Udruge Luka Oman napominje kako nema logike da je upotreba petardi
zabranjena cijele godine, a onda je dozvoljeno 27.prosinca do 1.siječnja, dodajući da se taj
rok ionako ne poštuje jer se petarde ispucavaju i prije i poslije tog razdoblja. Izjave dali:
Luka Oman, predsjednik Udruge prijatelja životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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