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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. 

Za živali v zavetišču skrbijo trije oskrbniki, ki imajo vsi opravljeno predpisano izobraževanje za 

oskrbnika živali.  

Kapaciteta zavetišča je 40 psov in 50 odraslih mačk, ali 75 mačk (skupaj z mladiči). 

 

ORGANI ZAVETIŠČA 

 

1. Svet zavetišča  

Predsednica: Maša Cerjak Kastelic 

 

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

skrbi za promocijo in pridobivanje sponzorskih sredstev. Svet zavetišča obvezno sestavlja 
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predstavnik lokalne skupnosti, predstavnik UVHVVR, predstavnik DZZŽ in predstavnik imetnika 

zavetišča. 

Svet zavetišča se je v letu 2018 sestal na eni redni seji, na kateri je obravnaval poslovno poročilo za 

leto 2017, plan dela za leto 2018 in se seznanil s tekočo problematiko. 

 

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 ZAVETIŠČA 

 

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

izvaja kirurške posege na živalih,  

- 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 z vzgojno-izobraževanimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi 

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

 

ZAKONSKE PODLAGE ZA DELOVANJE ZAVETIŠČA 

 

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  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
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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  

 

UREDBE 
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- 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. Poleg naštetih stalnih objav, živali nastanjene v Zavetišču 

Horjul objavljata tudi RTV Slovenija in revija Lady, občasno pa tudi revija Jana. Za oglaševanje 

izgubljenih živali se poslužujemo oglaševanja na lokalnih radijskih postajah. Ogledi in posvojitve 

potekajo vsak delavnik v času uradnih ur ali po dogovoru. S sredino leta 2017 smo pričeli uvajati 
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posvojitvene vprašalnike, ki se nahajajo v posamezni temi določene živali na sami spletni strani 

pod rubriko ''Iščejo nov dom''. Tovrstna prakse je del standardnega posvojitvenega postopka v 

večini zavetišč v tujini. Praksa je pokazala, da se s tovrstnim pridobivanjem informacij, dobi ne le 

boljša slika, kaj potencialni posvojitelj želi, pričakuje, zahteva, preferira, itd. Temveč tudi krajša in 

izboljšuje sam proces posvojitve. V kolikor se glede na posvojitveni vprašalnik izkaže, da je 

izbrana žival primerna oziroma je katera še bolj primerna, se postopek nadaljuje in morebitnega 

novega lastnika povabi k ogledu živali. Kandidat nato opravi posvojitveni razgovor, v katerem 

predstavnik zavetišča ugotovi njegovo primernost  za posvojitev živali in poda vse znane 

informacije v zvezi z izbrano živaljo (ugotovljene karakterne značilnosti, morebitne zdravstvene 

težave, alergije,...). Navede in obrazloži tudi pogoje, v katerih želi, da žival biva in kandidatu 

omogoči ogled izbrane živali.  Posvojitev v povprečju traja 45 minut. Posvojitelj in zavetišče ob 

posvojitvi skleneta pogodbo o posvojitvi živali. Rezervacije  niso mogoče.  

 

SPREHAJANJE PSOV 

V zavetišču pse sprehaja ekipa stalnih sprehajalcev. 

 

POGODBENE OBČINE 

Zavetišče Horjul je v letu 2018 sprejelo živali iz naslednjih občin: Ilirska Bistrica, Škofja Loka, 

Vrhnika, Logatec, Dobrova-Polhov Gradec, Domžale, Kamnik, Trzin, Medvode, Log-Dragomer, 

Hrpelje-Kozina, Borovnica, Sežana.  

 

OSKRBA ŽIVALI 

V letu 2018 smo v zavetišču oskrbeli 172*  psov in  614* mačk. Prav tako smo oskrbeli, 

kastrirali/sterilizirali in v nov dom oddali enega kunca in dva hrčka. 

 

*Manjka podatek o številu oskrbljenih prostoživečih in ostalih mačk v občini Dobrova – Polhov Gradec ter Škofji Loki, 

ker ima občina sklenjen dogovor za oskrbo prostoživečih mačk z drugim pravnim subjektom. 

*Manjka podatek o številu oskrbljenih prostoživečih in ostalih mačk v občini Medvode, ki je mimo zavetišča preko 

raznih društev  oskrbovala prostoživeče mačke in nam število ni znano.  

*Pri psih je bila v zavetišče oddana lastniška psica, ki je bila visoko breja in je skotila 4 pasje 

mladiče. Vseh pet smo oskrbeli na lastne stroške. Poleg tega smo sprejeli še štiri druge lastniške 

pse, ki so bili prav tako oddani v zavetišče s strani lastnikov in niso bremenili proračuna občin ali 
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države. Je pa bilo v letu 2018 z odločbo UVHVVR-ja oziroma po klicu policije v zavetišču začasno 

ali trajno sprejetih deset psov. 

  

PSI 

Sprejeti Oddaja v 

nov dom 

Vrnitev 

lastniku 

Evtanazija Pogin Še vedno 

v  ZH 

172 81 67 8 0 16 
 

V letu 2018 smo v Zavetišču Horjul sprejeli 172 psov, kar je v primerjavi z letom 2017, ko je bilo 

sprejetih 179 psov 7 manj. Vendar se je leta 2017 zgodil izreden dogodek, saj je bilo na Fernetičih 

zaseženih 37 pasjih mladičev, kar v resnici nakazuje na povečan trend sprejetih psov – torej je bilo 

v letu 2018 sprejetih 30 psov več, kot bi jih bilo leta 2017 brez izrednega dogodka. V letu 2018 je 

bilo z odločbo lastniki so iz takšnih ali drugačnih razlogov oddali pet psov, ena izmed njih je bila 

visoko breja, ki je čez dva dni skotila štiri pasje mladiče. Od 172 sprejetih psov, se je lastnikom 

vrnilo 67 psov, oddanih je bilo 81 psov. Evtanaziranih je bilo 8 psov, psi so bili uspavani iz 

veterinarskih razlogov. Na dan priprave poročila se 16 psov, sprejetih v letu 2018 še vedno nahaja 

v Zavetišču Horjul. Glede same primerjave z letom poprej in izrednim dogodkom oddaje vseh 37 

pasjih mladičev, se je občutno izboljšalo stanje na področju vrnitve lastnikov, podaljšalo se je 

obdobje uspešne oddaje živali v nov dom, ki pa je sicer nekje na podobni ravni kot prejšnje leto. 

Nekoliko pa je tudi narasel trend živali, ki so se konec leta še vedno nahajale v zavetišču. 

Vsi psi so odšli v nov dom cepljeni proti kugi in kužnim boleznim; proti steklini pa vsi, ki so ob 

oddaji dosegli predpisano starost za to cepljenje ter označeni s čipom in potnim listom. Vse samice 

so bile sterilizirane in samci kastrirani, izjem ni bilo. 
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Slika 1: Psi, oskrbljeni v Zavetišču Horjul, v letu 2017 

 

Delež označenih (čipiranih) in posledično skrbniku vrnjenih psov se je izboljšalo v primerjavi z 

letoma 2016 in 2017 – ob upoštevanju, da ne upoštevamo 37 zaseženih pasjih mladičev s 

Fernetičev v letu 2017; torej smo uspeli vrniti dobro tretjino psov (približno 39% psov). Vseeno je 

potrebno upoštevati, da je bilo v letu 2018 napram letu 2017 (brez upoštevanih fernetičanov), 

dejansko sprejetih 30 psov več, kar je precejšen porast v trendu. Če upoštevamo, da so bili v 

zavetišče oddani tudi lastniški psi, se delež označenih psov, še nekoliko izboljša. Predvsem je skrb 

zbujajoč podatek splošni porast sprejema psov, tudi ne označenih oziroma označenih s 

komercialnimi čipi. Menimo, da se bo trend sprejemanja (neoznačenih ali označenih s 

komercialnimi čipi) psov še nadaljeval in sicer predvsem pri dveh skupinah: v kategoriji zelo starih 

sprejetih zapuščenih psov in pri mladičih oziroma psih do starosti dveh - treh let. Pri mladičih se 

pojavlja še vedno težava ob vpisovanju v CRP, ker mnogi novi lastniki nimajo oz. iz različnih 

vzrokov ne morejo pridobiti številke mikročipa matere, s tem pa se zakomplicira tudi vpis v CRP – 

za nekatere očitno tako zelo, da pasjega mladiča raje zapustijo. V lanske letu je bil precejšen porast 

sprejetih klicev lastniko/skrbnikov psov, ki so bili posvojeni preko raznih društev in so v novem 

domu uspeli pobegniti. Za večino od njih je veljalo, da so izredno plahi. 
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Slika 2: Razmerje med sprejetimi psi in psi vrnjenimi skrbnikom po posameznih občinah, v letih 2016 do 2018 – v letu 

2017 so namerno izpuščeni zaseženi psi s Fernetičev z namenom prikaza realnejše slike dejanskega stanja. 

 

Slika 3: Razmerje med sprejetimi psi in uspešno vrnjenimi psi skrbnikom po posameznih občinah, v letih 2016 do 2018 

 

 

V letu 2018 so bile po številu sprejetih psov najbolj obremenjene občine Domžale, Kamnik in 

Ilirska Bistrica. Iz občine Domžale je bilo sprejetih 32 psov, od katerih se jih je 21 vrnilo k 
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lastniku, najslabše sta ju odnesli občina Kamnik s prav tako 32 sprejemi in le 9 vrnjenimi psi 

lastnikom ter občina Ilirska Bistrica s kar 28 sprejetimi psi in le 4 vrnjenimi. Iz občine Medvode je 

bilo sprejetih 11 psov in 6 od njih vrnjenih lastnikom ter iz Škofje Loke, od koder je bilo sprejetih 

devet psov od tega so bili štirje vrnjeni lastnikom, tudi iz občine Hrpelje – Kozina je bilo sprejetih 

6 psov od tega le dva vrnjena lastnikom. Manj sprejetih je bilo iz občin Log – Dragomer in 

Dobrova - Polhov Gradec.  V občini Sežana smo zabeležili, da so bili štirje psi sprejeti in le en 

vrnjen lastniku. V večini občin se je povečalo število sprejetih psov, delež tistih, ki so bili označeni 

in posledično vrnjeni skrbniku pa znaša nekje 39% glede na vse srejete pse. Zadnjih nekaj let sta 

glede sprejetih psov prednjačili predvsem kamniška in domžalska občina. V lanskem letu pa se 

jima je skokovito približala tudi ilirsko-bistriška. V domžalski občini je bil delež vrnjenih psov 

približno dvo-tretjinski, med tem ko je bil v preostaih dveh omenjenih občinah pod eno tretjino ali 

celo manj kot eno petino. Občina Kamnik je z vidika zapuščenih živali dokaj problematična, saj se 

razteza na relativno velikem področju, ki je po večini še vedno usmerjen v kemtijsko-predelovalni 

sektor, kar pomeni, da večina psov, ki so sprejeti izven urbanega dela Kamnika ni označena. Temu 

lahko sedaj prištejemo tudi občino Ilirska Bistrica, Hrpelje – Kozina, Sežana in deloma tudi 

Domžale. V zadnjih treh letih se je močno povečalo število raznih društev in posameznikov, ki 

delujejo po posameznih občinah in urejajo tako pasjo, kot tudi mačjo problematiko na lastno pest. 

Zatorej žal ne moremo trditi, da situacija morda ni še slabša, kot jo navajamo v poročilu, saj veliko 

število živali oskrbijo drugi. Problem neoznačenosti psov so tudi v letu 2018 najbolj izrazite v 

večini obravnavanih občin. Dodatne skrbi povzroča dejstvo, da se preko socialnih omrežij brez 

sankcij  oglašuje pse iz držav bivše Jugoslavije, za katere se išče dom v Sloveniji. Nekaj takih 

primerov smo obravnavali tudi v zavetišču Horjul. Ocenjujemo, da bo tovrstna problematika še 

občutneje prišla do izraza v naslednjih nekaj letih. Občine z najvišjim deležem označenih in 

posledično tudi vrnjenih psov pa so občine Vrhnika, Logatec, Dobrova – Polhov Gradec, Log – 

Dragomer in Trzin (Slika 2). Iz zgornje statistike lahko v grobem povzamemo, da je problem 

neoznačenosti psov prisoten v večji meri v ruralnih predelih in predelih, ki mejijo na Hrvaško ter 

Italijo, medtem ko je v mestih delež označenih psov precej višji.  

Poudariti je še potrebno, da je zelo pomembno sodelovanje z občani oz. krajevnimi skupnostmi v 

posameznih občinah in poznavanje situacije na terenu. V letu 2018 smo namreč v občini Domžale, 

Kamnik, Medvode, Trzin in Vrhnika, kot  tudi širšem območju držav bivše Jugoslavije  zabeležili 

povečano dejavnostn društev in posameznikov, ki se udejstvujejo na živalovarstvenem področju in 
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brez dovoljenje opravljajo zavetiško dejavnost. To je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj menimo, 

da se bo trend sprejemanja živali še naprej nadaljeval.  

 

 

MAČKE 

Sprejete Oddaja v 

nov dom 

Vrnitev v 

okolje 

Vrnitev 

lastniku 

Pogin Evtanazija Še vedno 

v  ZH 

614 75 378 2 7 75 77 
 

V letu 2016 smo oskrbeli 613 mačk. Novim skrbnikom je bilo oddanih 75 mačk, 378  jih je bilo po 

posegu sterilizacije oz. kastracije vrnjenih v okolje, v katerem so bile odlovljene. Evtanaziranih je 

bilo 78 mačk izključno iz veterinarskih razlogov (FeLV+ in/ali FIV+ ob izraženih znakih bolezni, 

poškodbe v prometnih nesrečah, mačja kuga, različna rakava obolenja, idr. Poginilo je 7 mačk, ki 

so bile sprejete zaradi težjih poškodb – odkošene tace, povožene, zastrupljene, podhladitev. 2 

mački sta bili označenih in vpisanih v CRP ter vrnjenih svojim lastnikom. Ob izteku leta se je 78 

mačk, sprejetih v letu 2018, še vedno nahajalo v zavetišču. Podatek o številu prostoživečih mačk, 

odlovljenih v občini Dobrova-Polhov Gradec in oskrbljenih na kliniki 300 kosmatih, ni bil 

posredovan zavetišču, zato v poročilu ni vključen. Prav tako ni podatka za oskrbljene prostoživeče 

in druge mačke v občini Medvode ter Škofja Loka – obrazložitev je zapisana zgoraj. 
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Slika 4: Mačke, oskrbljene v Zavetišču Horjul, v letu 2018 

 

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, izjem ni 

bilo.  

Kot je razvidno iz slike 4, je prišlo do upada oskrbljenih mačk predvsem v občinah Kamnik, 

Domžale, Sežana, Log-Dragomer in Hrpelje-Kozina. Sicer je do delnega povečanja prišlo v občini 

Dobrova-Polhov Gradec in preostalih občinah. Na tem mestu še enkrat poudarjamo, da so podatki 

nepopolni za občine Škofja Loka, Medvode in Dobrova-Polhov Gradec, že zaradi prej omenjenega 

sodelovanja občin z drugimi (pravnimi) subjekti. Podobno velja tudi za preostale občine, kjer 

beležimo porast posameznikov in društev, ki se nedovoljeno ukvarjajo z dejavnostjo zavetišč.   

 

 

 

 

Slika 5: Število oskrbljenih mačk po občinah v letih 2017 in 2018 
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Slika 6: Število oskrbljenih mačk po posameznih občinah v letu 2018 

 

 

Slika 7: Število oskrbljenih mačk v ZH po posameznih letih 

 

 

Iz primerjave na sliki 7 je razvidno, da je število oskrbljenih mačk v letu 2018 podobno kot v letu 

2016 oziroma 2017, a vseeno izrazitejše kot v letih 2013 - 2015.  Pri oskrbi mačk prednjačijo 

občine Domžale, Kamnik, Sežana, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Logatec. Kljub temu, je bilo letos iz 

teh občin sprejetih manj mačk, kot v preteklem letu – izjema je občina Sežana. Pri tem velja 
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poudariti, da občina Sežana pospešeno dela na sterilizacijah/kastracijah s pomočjo naših 

prostovoljcev, ki so za to usposobljeni in s pomočjo lokalne veterinarske ambulante, v kateri 

posege izvajajo. Zaradi tega je v tej konkretni občini opravljenih mnogo več posegov, kot bi jih 

bilo sicer (ker so sredstva omejena), zavetišče pa je večino izdanih računov občini takoj 

prenakazalo lokalni ambulanti. Sežanska občinska sredstva so bila za zavetišče dejansko 

namenjena zgolj za oskrbo nikogaršnjih psov, sprejetih v zavetišče.  

 

Nekoliko se je povečalo število sprejetih mačk iz občine Medvode, a dejstvo kljub temu ostaja – 

delo zavetišča v tej občini opravljajo razna društva. 

 

Pri preostalih občinah ni opaziti kakšnega prevelikega odstopanja. Podatkov o številu oskrbljenih 

mačk iz občin Dobrova- Polhov Gradec, Medvode in Škofja Loka ne moremo primerjati ali 

konkretneje ponazoriti, saj nimamo dostopa do števila oskrbljenih (prostoživečih) mačk v teh treh 

občinah. Najnižje število oskrbljenih mačk beležimo v letu 2014 – 373 mačk, najvišje pa v letu 

2016 – 577 mačk, sledita leto 2017 s 575, 2015 s 475 oskrbljenimi mačkami in leto 2013 – 402 

mački. Primerjano z letom 2018, ko smo zabeležili obravnavo 614 mačk. V letu 2018 smo 

zabeležili izjemen porast FiV/FeLV okužb med sprejetimi mačkami. Razlog je verjetno predvsem v 

ne kastracijah/sterilizacijah mačk med tistimi lastniki, ki imajo svoje mačke med zunanje-

notranjimi. Veliko klicateljev, ki bi si želelo posvojiti mačko še vedno želi, da bi imeli ne 

kastriranega oziroma ne sterilizirane mačke. Žal je takih lastnikov še vedno zelo veliko in s 

tovrstnim početjem se tudi kopičijo nezaželena legla mačjih mladičev. 

 

V letu 2018 smo v Zavetišče Horjul sprejeli tudi enega kunca in dva hrčka. 

 

Stroški osnovne oskrbe do 30. dne in posegi, ki jih nalaga Zakon o zaščiti živali, so bili obračunani 

občinam v skladu z veljavnim cenikom zavetišča. Vse kastracije psov, vsa potrebna zdravljenja,  

revakcinacije proti kužnim boleznim in celotno oskrbo živali po 30. dnevu je krilo Zavetišče Horjul 

in ni bila predmet porabe proračunskih sredstev občin. Poleg naštetega je zavetišče v celoti krilo 

oskrbo agam, kuncev, miši in kozla (razen potnih stroškov zanj) in sterilizacije 4 lastniških psic iz 

občine Domžale.   

 

Denar za omenjene storitve je zavetišče zagotovilo s pomočjo: 
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- donacij podjetij in fizičnih oseb na TRR zavetišča, 

- SMS donacije, 

- PayPal donacije, 

- posvojitev na daljavo, 

- prodaje izdelkov v spletni trgovini Zavetišča Horjul (ki je konec leta 2016 prenehala z 

delovanjem), 

- licitacij na forumu mojpes.net. 

 

  

 

 

Horjul, 23. 1. 2019 

 

Za zavetišče Horjul pripravil: 

Jurij Juhant 

mailto:info@zavetisce-horjul.net
http://www.zavetisce-horjul.net/

