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SPLOŠNI PODATKI 

 

Naziv: ZAVETIŠČE HORJUL, zavod za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih 

živali. 

Naslov: Smrečje 55, 1354 Horjul 

Telefon: 051 30 44 35 

E-naslov: info@zavetisce-horjul.net 

Spletna stran: http://www.zavetisce-horjul.net 

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30 

 

Šifra dejavnosti: S96.090  

Matična številka: 6030980000 

ID za DDV: SI58869000 

 

Transakcijski račun: SI56 03160-1000931624 (SKB d. d.) 

 

Zavetišče je bilo ustanovljeno leta 2005 z namenom pomagati čim več živalim, jim izboljšati 

življenjske pogoje, nuditi vso potrebno veterinarsko oskrbo in začasno namestitev ter jim poiskati 

nove domove. Poleg tega se trudimo s kontinuiranim izobraževanjem in dobrim zgledom vplivati 

na splošno ozaveščenost na področju živalske problematike. 

 

 

ORGANI ZAVETIŠ ČA 

 

1. Svet zavetišča  

Predsednica: Petra Mohar 

 

Svet zavetišča nadzoruje delo zavetišča, določa višino prispevkov in sprejema cenik zavetišča, 

skrbi za promocijo in pridobivanje sponzorskih sredstev. Svet zavetišča obvezno sestavlja 

predstavnik lokalne skupnosti, predstavnik VURS, predstavnik DZZŽ in predstavnik imetnika 

zavetišča. 
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Svet zavetišča se je v letu 2012 sestal na eni redni seji, na kateri je obravnaval poslovno poročilo za 

leto 2011 in plan dela za leto 2013. 

 

2. Vodja zavetišča: Polona Samec 

 

Vodja zavetišča vodi delo zavetišča, skrbi za spoštovanje veterinarsko-sanitarnega reda, vključuje v 

delo prostovoljce in je odgovorna za vodenje evidenc. 

 

 

DEJAVNOSTI ZAVETIŠ ČA 

 

Zavetišče opravlja naslednje naloge:  

- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih in izgubljenih živali v zavetišču,  

- sprejema prijave o zapuščenih in izgubljenih živalih, 

- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo živali novim posvojiteljem,  

- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč in oskrbo zapuščenim in izgubljenim živalim,  

- skrbi za ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in registrov ter redno oddaja poročila 

pristojnim službam. 

 

Zavetišče za potrebe zapuščenih živali opravlja naslednje dejavnosti javne veterinarske službe:  

- spremljanje zdravstvenega stanja zapuščenih živali,  

- veterinarske preglede zapuščenih živali,  

- označevanje zapuščenih živali in vodenje registra v skladu s predpisi,  

- osnovno laboratorijsko diagnostiko za odkrivanje kužnih bolezni zapuščenih živali,  

- izvaja ukrepe za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni živali ter poškodb in 

izvaja kirurške posege na živalih,  



 

 
Zavetiš če Horjul , zavod za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih živali 

Smrečje 55, 1354 Horjul | T: 051 30 44 35 | info@zavetisce-horjul.net | www.zavetisce-horjul.net 

TRR: SI56 03160-1000931624 | ID številka za DDV: SI58869000 

- preprečuje onesnaževanje okolja s povzročitelji in prenašalci kužnih bolezni živali,  

- ukrepa za higenizacijo odplak  

- in zagotavlja zaščito zapuščenih živali, nameščenih v zavetišču, pred mučenjem.  

 

Pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pristojnimi organi javne službe, organizacijami za zaščito 

živali in zainteresirano javnostjo, za opravljanje dežurne veterinarske službe pa s pogodbeno 

veterinarsko organizacijo. 

 

Poleg naštetega zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih 

občanov ter sodeluje vzgojno-izobraževanimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi 

zavetišči po Sloveniji, s kinološkimi društvi in društvi za zaščito živali. 

 

V okviru Zavetišča Horjul deluje tudi spletna trgovina, PRRRodAJALna ZH. S prodajo izdelkov 

zavetišče pridobiva sredstva za oskrbo živali, ki v zavetišču bivajo še po izteku 30-dnevnega roka 

ter s svojimi izdelki in materiali skrbi za čim večjo prepoznavnost zavetišča in njegovih 

varovancev.  

 

ZAKONSKE PODLAGE ZA DELOVANJE ZAVETIŠ ČA 

 

ZAKONI 

- Zakon o zaščiti živali 

- Zakon o veterinarstvu  

- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti  

- Zakon o zdravilih  

- Zakon o varovanju okolja  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov  
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- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  

 

PRAVILNIKI 

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali  

- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali  

- Pravilnik o zaščiti hišnih živali  

- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih 

živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali  

- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva  

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline – Rabies (Lyssa)  

- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali  

- Pravilnik o odpoklicu zdravil  

 

- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini  

- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanje veterinarskih zdravil  

- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini  

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove 

verifikacije  

- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel 

kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi  

- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije  

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove 

verifikacije  
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UREDBE 

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske 

premike hišnih živali  

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti 

ter z njima povezanih raziskavah  

- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili  

- Uredba o ravnanju z odpadki  

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  

 

SKLEPI 

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki 

vsebujejo kloramfenikol  

- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol  

 

Zavetišče je po Zakonu o zaščiti živali  lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna 

služba. Ta zakon določa, da mora imeti lokalna skupnost na vsakih 800 registriranih psov v občini 

zagotovljeno eno mesto v zavetišču.  

Natančneje zakon dopolnjuje Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, ki določa 

pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zavetišča za zapuščene živali, ureja sprejem in oddajo živali, 

določa pogoje za namestitev in oskrbo živali, evidence ter veterinarsko-sanitarni red zavetišč.  

 

 

OGLEDI IN POSVOJITVE 

 

Zapuščene in izgubljene živali, sprejete v zavetišče, so objavljene na spletni strani zavetišča, na 

spletnem forumu http://www.mojpes.net/forum ter na Facebook strani zavetišča 

http://www.facebook.com/zavetisce.  
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Ogledi in posvojitve potekajo vsak delavnik v času uradnih ur ali po dogovoru. Kandidat opravi 

posvojitveni razgovor, na podlagi katerega se ugotovi primernost kandidata za posvojitev. 

Kandidatu se omogoči ogled izbrane živali. Posvojitev v povprečju traja 45 minut. Posvojitelj in 

zavetišče ob posvojitvi skleneta pogodbo o posvojitvi živali. Rezervacije živali niso mogoče. 

SPREHAJANJE PSOV 

 

V zavetišču pse sprehaja ekipa stalnih sprehajalcev. 

 

POGODBENE OBČINE 

 

Zavetišče Horjul je v letu 2013  pogodbeno sodelovalo z naslednjimi občinami: Ilirska Bistrica, 

Pivka, Škofja Loka, Vrhnika, Logatec, Dobrova-Polhov Gradec, Borovnica, Domžale, Kamnik, 

Trzin, Cerknica, Medvode, Log-Dragomer, Hrpelje-Kozina. 

 

OSKRBA ŽIVALI 

 

V letu 2013 smo v zavetišču oskrbeli 133 psov 437* mačk. 

 

PSI 

 

Sprejeti Oddaja v nov 
dom 

Vrnitev lastniku Evtanazija Še v zavetišču 

133 65 47 10 11 
 

V letu 2013 smo v Zavetišču Horjul sprejeli 133 psov. Lastnikom je bilo vrnjenih 47, novim 

skrbnikom je bilo oddanih 65 psov. Iz veterinarskih razlogov je bilo evanaziranih 10 psov, poginov 

ni bilo. 11 psov sprejetih v letu 2013 se na dan priprave poročila še vedno nahaja v Zavetišču 

Horjul. 

Vsi psi so odšli v nov dom cepljeni proti kugi in kužnim boleznim ter proti steklini, označeni s 

čipom in potnim listom. Vse samice so bile sterilizirane in samci kastrirani. 

 

*Manjka podatek o številu  vseh oskrbljenih prostoživečih mačk v občini Hrpelje-Kozina. 
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Slika 1: Psi, oskrbljeni v Zavetišču Horjul, v letu 2013 

 

V letu 2013 je bilo od skupnega števila sprejetih psov, vrnjenih lastniku 35 % psov, kar je 1 % več 

kot lani, še vedno pa izredno malo, z ozirom na dejstvo, da je čipiranje obvezno za vse pse kotene 

od leta 2003 dalje. Nekatere občine smo podrobneje analizirali (Slika 2 ) in ugotovili, da se število 

sprejetih psov ni bistveno spremenilo v primerjavi z letom 2012, se je pa skoraj v vseh občina 

zvišal odstotek psov, ki so bili vrnjeni lastnikom, ali pa je ostal na isti ravni kot v letu 2012. Izjema 

je občina Domžale, kjer se je ta odstotek znižal.  
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Slika 2: Razmerje med sprejetimi psi in psi vrnjenimi lastnikom, po posameznih občinah 

 

MAČKE 

 

Oskrbljene Oddaja v nov 
dom 

Vrnitev v 
okolje 

Vrnitev 
lastniku 

Pogin Evtanazija 

437 88 275 6 1 57 
 

 

Slika 3: Mačke, oskrbljene v Zavetišču Horjul, v letu 2013 
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V letu 2013 smo oskrbeli 437 mačk. Novim skrbnikom je bilo oddanih 88 mačk, 275 jih je bilo po 

posegu sterilizacije oz. kastracije vrnjenih v okolje, v katerem so bile odlovljene. 57 mačk je bilo iz 

veterinarskih razlogov evtanaziranih, ena mačka je poginila. Na dan priprave poročila biva v 

zavetišču še 10 mačk sprejetih v letu 2013. 

Vse mačke so odšle v nov dom cepljene proti kugi in kužnim boleznim, testirane na FeLV in FIV, 

označene s čipom in potnim listom. Vse samice so bile sterilizirane in samci kastrirani.  

 

Slika 4: Primerjava števila oskrbljenih mačk med letoma 2012 in 2013 

Podrobneje smo pogledali število oskrbljenih mačk v devetih pogodbenih občinah, v letih 2012 in 

2013. Ugotovili smo, da se je v šestih občinah število oskrbljenih mačk povečalo, v občini 

Medvode je ostalo približno enako, v Domžalah in v občini Trzin pa se je število zmanjšalo. 

Skupno število oskrbljenih mačk je v primerjavi s poročilom za lansko leto sicer videti manjše, 

vendar je treba poudariti, da je področje delovanja (število pogodbenih občin zavetišča), manjše kot 

v preteklem letu (4 pogodbene občine manj). Iz tega lahko sklepamo, da število sprejetih mačk še 

vedno ostaja visoko, se ne zmanjšuje, v večini občin beležimo celo porast. Ker čipiranje za mačke 

zakonsko ni obvezno, je lastnika praktično nemogoče najti, razen za posamezne redke primere. V 

letu 2013 smo imeli le 6 mačk od skupno 437 oskrbljenih, ki smo jih lahko vrnili skrbnikom.  
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Stroške osnovne oskrbe do 30. dne bivanja v zavetišču in ostali posegi, ki jih nalaga Zakon o 

zaščiti živali, so bili obračunani občinam v skladu z veljavnim cenikom.  

Zavetišče je v letu 2013 krilo stroške: 

-  vseh kastracij pasjih samcev 

- zdravljenja živali (razen prve pomoči) 

- FeLV/FIV teste za mačke 

- večkratna cepljenja proti kužnim boleznim 

- celotno oskrbo vseh živali v zavetišču po 30. Dnevu 

Denar za omenjene storitve je zavetišče zagotovilo s pomočjo: 

- donacij podjetij in fizičnih oseb na TRR zavetišča 

- posvojitev na daljavo 

- prodaje izdelkov na stojnicah 

- prodaje izdelkov v spletni trgovini Zavetišča Horjul 

- licitacij na forumu mojpes.net 

Na dan priprave poročila se v zavetišču nahaja 65 živali. 6 živali je v zavetišču manj kot 30 dni, 

preostalih 59 pa oskrbuje zavetišče na svoje stroške in s pomočjo donatorjev.  

 

Horjul, 20.3.2014 

 

 

 

 

 

 


