
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

 
Naziv organa: ZAVETIŠČE HORJUL, zavod za oskrbo, nego, zaščito in 

vzgojo hišnih in izgubljenih živali 

Naslov in sedež organa: Smrečje 55, 1354 Horjul 

Matična številka organa: 6030980000 

ID številka za DDV: SI58869000 

Klasifikacija dejavnosti: 93.050 – Druge osebne storitve 

Pravno-organizacijska oblika: Neprofitni zavod 

Odgovorna oseba: Polona Samec, direktor zavoda 

 

 
Odločba št.: 34454-63/2011/5 (V58-01), zavetišče je vpisano v register drugih objektov pri Veterinarski 

upravi RS, območni urad Postojna pod št. SI10-ZZ-01. 

 

 
Uradna oseba in vodja zavetišča: Polona Samec 

 

 
Kontaktni podatki: 

telefon: 051304435 
 

spletna stran: www.zavetisce-horjul.net elektronski kontakt: info@zavetisce-horjul.net 

 

 
ZAKONODAJA, KI JE PODLAGA ZA OPRAVLJANJE DELA ORGANA 

 

Zakon o zaščiti živali 
 

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali 

 

 
SEZNAM JAVNIH EVIDENC, DO KATERIH IMA ORGAN DOSTOP 

Centralni register psov Republike Slovenije 

 

 
OSTALI PODATKI 

Zavetišče ima sklenjene pogodbe za oskrbo zapuščenih živali z naslednjimi občinami: 

 

 
• Dobrova-Polhov Gradec • Žiri 

 

• Domžale • Hrpelje-Kozina 

• Ilirska Bistrica • Kamnik 

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


• Logatec • Log-Dragomer 
 

• Kranjska Gora • Sežana 
 

• Škofja Loka (samo psi) • Trzin 

• Cerklje na Gorenjskem • Šenčur 
 

• Preddvor • Jesenice 
 

• Jezersko • Bohinj 
 

• Bled  
 

• Žirovnica  

 
 

 
Število pogodbenih občin se letno spreminja. 

 

 
Postopki sprejema zapuščene živali 

 

Po Zakonu o zaščiti živali in Pravilniku o pogojih za zavetišča za zapuščene živali najditelj o najdbi  

obvesti zavetišče, območni urad Veterinarske uprave, najbližjo veterinarsko ambulanto, policiste ali  

center za obveščanje. Zavetišče je dolžno sprejeti zapuščeno žival v roku 24-ih ur, v kolikor je bolna 

ali poškodovana, pa v roku 4-ih ur. 

 

 
Seznam evidenc, pomembnih za pridobivanje informacij javnega značaja so knjiga, v katero 

se vpisuje sprejete živali po zaporednih številkah in kartoteke posamezne živali. 

 

NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

• zahteva pisno na sedež organa, 
 

• zahteva po elektronski pošti, 
 

• na sedežu organa. 
 

Organ bo informacijo javnega značaja posredoval v skladu z Zakonom o dostopu do 

informacij javnega značaja v zakonsko določenem roku. 

 

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

• informacije o lokacijah delovanja zavetišča 
 

• informacije o oskrbi posameznih živali 

• informacije o dolžnostih zavetišča v skladu z Zakonom o zaščiti živali in Pravilniku o 

pogojih za zavetišča za zapuščene živali 


