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ZAPISNIK OGLEDA ZAVETIŠČA Z DNE 11.6.2015
Prisotni predstavniki občin: g. Timotej Pirjevec, g. Marko Gorišek (MO Koper), ga. Irena Grdina
(Občina Izola), Milena Godnič (Občina Piran)
Predstavnik zavetišča: g. Dare Čekeliš (oskrbnik živali)

Glede na to, da se s 1.7.2015 izteče 5-letna pogodba o izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča
za zapuščene živali z dosedanjim upravljavcem, ODPMŽ, je bil opravljen ogled zavetišča s strani
predstavnikov občin.
Opravljen je bil popis stanja živali v zavetišču ter ugotovljeno, da je v zavetišču trenutno 51 psov:
- v koridorju 1 (desno ob vhodu v zavetišče): Miki, Kori, Luna, Pufi,Repek, Šugi, Jaka;
- v spodnjem delu zavetišča: Kora, Juki, Đuli, Rex, Rozi, Strah, Rudi, Nera, Kai, Nika, Dea, psička s tremi
mladiči, Srečno, Bori, Dina, Taro, Bubby, Gaja, Mrki, Lija;
- v zgornjem delu zavetišča: Čarli, Dingo, Set, Nara, Teddy, Nera, Jerry, Kobi, Lee, Šeki, Bella, Tugo,
Ron, Daisy, Fido, Ari, Greta, Katka Tobi, Luis;
- v dveh prostorih, predvidenih za veterinarsko ambulanto se nahaja 12 mačk;
- v sosednjem objektu (v lasti MOK) ima upravljalec zavetišča urejeno shrambo za hrano živali ter
prostore za mačke.
Po izjavi oskrbnika živali naj bi se v zavetišču nahajalo okrog 60-70 »notranjih« muc ter okrog 80100 »zunanjih – prostoživečih muc«. Po izjavi oskrbnika so mačke v izključni oskrbi ODPMŽ, saj po
njegovih navedbah občine oskrbe mačk ne (so)financirajo.
Ugotovitve ogleda:
- na ograji ob vhodu v zavetišče je razobešenih več transparentov z neprimerno vsebino (npr.
»zavetišče ni smetišče«, »zavetišče ni pokopališče«, »zavetišče ni koncentracijsko taborišče«);
- zavetišče je sicer dokaj urejeno (pokošena trava, skrb za čistočo, urejenost,…)
- v koridorju desno ob vhodu v zavetišče je upravljalec brez vednosti (in soglasja) občin dogradil
nadstrešek, pred sosednjim objektom, ki je v lasti MOK, pa zamrežen prostor za mačke;
- elektro omarica v zgornjem delu zavetišča je še vedno odprta z nezaščitenimi električnimi kabli
(ugotovljeno že pri ogledu v lanskem letu) – po izjavi oskrbnika je odprava te pomanjkljivosti dolžnost
lastnikov zavetišča in ne upravljalca;
- register živali se v zavetišču po izjavi oskrbnika ne vodi, ker za to nimajo internetnega dostopa;
- ob sprejemu živali v zavetišče se po izjavi oskrbnika izpolni evidenčni list živali (podatki o prihodu
živali v zavetišče, podatki o lastniku, če je znan, datum cepljenja),
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- vodi se tudi delovodnik živali (ime živali, št. mikročipa, podatek o oddaji: datum oddaje in podatki o
posvojitelju, izjava posvojitelja);
- po podatkih delovodnika je bilo v letu 2014 sprejetih 279 psov, za leto 2015 pa je do današnjega
dne (11.6.2015) registriranih 64 sprejemov živali v zavetišče, 38 oddaj novim lastnikom ter 12
vrnjenih živali njihovim lastnikom;
- po uradnem ceniku zavetišča naj bi ODPMŽ ob oddaji živali zaračunalo posvojnino za živali (za
mladiče in nekastrirane samce 50 EUR, za kastrirane samce 80 EUR , za sterilizirane samice 100EUR,
za odlov 25 EUR, cenik vsebuje tudi cene oskrbnega dne za večje oz. manjše živali); ob pregledu pa so
bili predloženi le 4 računi z zaporednimi št. od 1 - 4 o povračilu stroškov ob posvojitvi živali (dva
računa izdana 7.6. 2015 ter dva 8.6.2015) – po izjavi oskrbnika naj bi bili ostali računi v
računovodstvu, na vprašanje, zakaj so predloženi računi, izdani v juniju 2015, oštevilčeni od 1- 4 , pa
oskrbnik ni imel pojasnila;
- po izjavi oskrbnika zavetišča (ter v telefonskem razgovoru tudi vodje zavetišča) evidence mačk v
zavetišču predstavnikom občin sicer niso dolžni posredovati, glede na to, da so mačke po njuni izjavi v
izključni oskrbi ODPMŽ – po vpogledu v evidence mačk ugotavljamo, da so težko sledljive,
nepopolne, skratka nezadostne oz. malo uporabne;
- opravljen je bil pregled redosleda vodenja evidenc za naključno izbranega psa z imenom CICA: za
omenjenega psa je evidentiran prihod v zavetišče dne 5.3.2015 do oddaje dne 5.6.2015, računa za
plačilo posvojnine ob oddaji živali NI, čeprav naj bi bila posvojnina po izjavi oskrbnika novemu
lastniku zaračunana; oskrbnik (čeprav je v zavetišču zaposlen že 5 let) tudi ne ve, kje se hranijo vse
evidence, ter dokumentacija, ki jo je potrebno izpolniti ob oddaji živali ter naj bi bile v zavetišču na
razpolago;
- pri pregledu evidenčnega lista za psa KATKA, ki se nahaja v zavetišču, ugotavljamo, da je bilo zadnje
cepljenje opravljeno v letu 2012 z veljavnostjo do 2013 – oskrbnik z zadevo (zakaj žival od leta 2013
ni bila več cepljena) ni seznanjen oz. ne zna podati pojasnila;
- iz razpoložljivih evidenc izhaja, da je bilo zlasti v letošnjem letu nenavadno veliko oz. pretežno št.
živali iz zavetišča oddanih v Italijo.

UGOTOVITVE:
- ugotavlja se, da se evidence o v zavetišče sprejetih živalih ne vodijo ažurno, so nepopolne,
pomanjkljive, oz. se ne vodijo v predpisani obliki (po predpisanih vsebinah), kar dokazuje naključno
izbrani primer pregleda evidenc živali, ki naj bi bila oddana pred kratkim (5.6.2015); navedeno poraja
dvome o verodostojnost dokumentacije glede na stanje živali v zavetišču;
- številne oz. pretežne oddaje živali v tujino, še zlasti v letošnjem letu, porajajo upravičen dvom v
upravičenost tovrstnih oddaj živali;
- ugotavlja se neusklajenost cenika »posvojnin«ob oddaji živali novim lastnikom s sprejetim
predlogom na 15. seji Sveta zavetišča z dne 9.1.2014;
- po mnenju predstavnikov občin gre za izrazito prepletanje dejavnosti javne službe z dejavnostjo
ODPMŽ, kot društva, ki deluje na področju zaščite živali, na kar smo večkrat opozorili, tudi društvo,
vendar žal brez uspeha, posledice pa se odražajo v neurejenih evidencah in netransparentnosti
izvajanja javne službe na področju zaščite živali.
Ogled je bil zaključen ob. 15.15 uri.

Zapisala:
Milena Godnič
Občina Piran

