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Izredni uradni nadzor v zavetiščih za zapuščene živali v letu 2012 - Liste preverjanj – delni prepis
Vir podatkov: Javne informacije Slovenije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Podatki v tem dokumentu so povzeti po Listah preverjanj in so priloge Zapisnikom izrednih uradnih nadzorov v vseh 14-ih slovenskih zavetiščih
za zapuščene živali v letu 2012, ki jih je izvedla Veterinarska uprava RS, sedaj Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Podatki za posamezna zavetišča so v dveh sklopih podani v istem vrstnem redu, kot na uradnem Seznamu zavetišč za zapuščene živali na
spletni strani UVHRVV:
I.

strani 2 - 16
• Zavetišče Zonzani
• Obalno zavetišče
• Zavetišče Perun
• Zavetišče Ljubljana
• Zavetišče Oskar
• Zavetišče Turk
• Zavetišče Horjul

II.

strani 17 - 29
• Zavetišče Meli
• Zavetišče Mala hiša
• Zavetišče Maribor
• Zavetišče Mačji dol
• Zavetišče Postojna
• Zavetišče Sevnica
• Zavetišče Brežice

Opombe:
(op.:) pomeni opombo ali del opombe iz Liste preverjanj.
* Podrobnejša razlaga je v Zapisniku o inšpekcijskem pregledu.
Nekateri podatki v Listi preverjanj niso navedeni, ker so po Zakonu o IJZ zabrisani ali sicer zaradi kopij neberljivi.
Kopije Zapisnikov izrednih uradnih nadzorov v zavetiščih za zapuščene živali v letu 2012 in Liste preverjanj, oboje pridobljeno po Zakonu o
dostopu do informacij javnega značaja, so arhivirane pri mojpes.netu.
Podatke sem po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja na UVHVVR pridobila in v tem dokumentu zbrala
Jana Pahovnik
april 2013
www.mojpes.net
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I. sklop
Ugotovitve
Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Datum pregleda
Registracijska odločba
Registracijska številka
Vodja zavetišča

3. 10. 2012
12. 6. 2002
CE-03-01/ZAV
Tatjana Lenko

13. 6. 2012
Nima *
Nima *
Andreja Bogataj Krivec

10. 10. 2012
2003
05-601-KR
Branko Pirc

30. 5. 2012
27. 9. 2006
Hari Arčon

11. 4. 2012
20. 12. 2002
NM-011-01-ZAV
Marjan Turk

5. 12. 2012
24. 11. 2012
SI-10-ZZ-01
Polona Samec

Opravljeno strokovno
usposabljanje
- vodja zavetišča
- oskrbniki
Izvajalec storitev
zdravstvenega varstva
živali v zavetišču

DA

NE (op.: Izjava, da dva
imata opravljeno,
vendar ni potrdil, dva
pa nimata) *
Veterinarska
ambulanta Koper

(op.: Ne najde potrdila)
*

28. 3. 2012
14. 11. 2002
LJ-01/ZAV
Marko Oman, dr. vet.
med.
DA (op.: Potrdila so v
arhivu ZOO)

DA

DA

DA

Klinika za male živali
Zlata Čop s.p.,
Medicovet d.o.o.

Ambulanto zavetišče
Gmajnice

Vet. bolnice Vipava,
Ajdovščina, Tolmin,
Nova Gorica

Buba d.o.o., Veterina
Novo mesto d.o.o.

Uradne ure (najmanj 4
ure vsak delovnik)

12-16, sobota zaprto

vse dni v tednu, poleti
7-21, pozimi 9-19

10:30-17:30, sobota 917:30

9-12, 18-19, pozimi 1617, sobota 9-12

11-13, 16-18, sobota
po dogovoru

Stalna 24-urna
pripravljenost oz.
dežurstvo za sprejem
živali v nujnih primerih:
- samostojno
- v sodelovanju z
veterinarsko organizacijo
- v sodelovanju s
Centrom za obveščanje
- v sodelovanju s Policijo

DA

DA

10-12 in 14-16:30,
sobota 9-11 (op.:
Urejeno v času
pregleda) *
DA

Ambulanta Miran Knez
s.p., Ambulanta Franko
Matjaž s.p., Klinika
Loka, Medicovet d.o.o.,
Vet. ambulanta Ilirska
Bistrica, Vet. postaja
Postojna
8:30-12:30, sobote /

DA (op.: Samostojno)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

(op.: Bolnica Vipava)

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Telefonska številka
dežurnega v zavetišču
Dostop do CRP

041 725123

041 626448

041 666187

(op.: Vet. amb. Buba
d.o.o.)
NE (op.: Razpolagajo s
tel. št. zavetišča)
NE (op.: Razpolagajo s
tel. št. zavetišča)
01 2560279

05 3078570

041 609240

051 304435

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Vnos v CRP

(op. V CRP je 6 psov,
pes Lumpi poginil
30.9.2012, je še v
CRP, 13 psov ni
vnešenih v CRP) *
DA

NE (op.: V zavetišču ni
povezave z internetom,
vodja ima računalnik in
dostop do CRP, samo
vodja ima geslo) *
(op.: Neurejeno) *

(op.: Vnešena dva psa,
eden ni odjavljen) *

(op.: Veterinarji in
ostali)

(op.: Vsi oskrbniki)

(op.: Vodja in oskrbnik)

DA

DA (op.: 2 oglasni
deski)

DA

(op.: Pred oddajo se
pse čipira in če so
dovolj stari, cepi proti
steklini ter vnese v
CRP) *
DA

Oglasna deska

1. Tatjana Lenko s.p.
2. Veterinarska bolnica
Šentjur (ni pogodbe) *

DA

DA
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Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Objave v sredstvih
javnega obveščanja

Novi tednik, Celjan,
Bistriška panorama,
Radio Celje

Radio Capris, splet
Pes moj prijatelj,
Slovenske novice

Hit, Val 202, Radio
Aktual, Antena, Center,
Orion, Veseljak

Radio Hit, Radio Sora,
Radio Kranj, Žurnal,
Slovenske novice,
Radio 94, Facebook

DA

DA

Radio Robin,
Primorske novice, Vitel
TV, TV Primorka,
Facebook, časopis
Žverca ...
(op.: Trenutno zaprta,
jo obnavljajo)

Radio Krka, Sraka,
Studio D, TV Vaš kanal

Spletna stran za vse
najdene živali
- fotografije
- osnovni podatki (spol,
starost, kje in kdaj
najdeni)
Veterinarsko sanitarni
red zavetišča

Slovenske novice,
Gorenjski glas,
Jeseničan, Radio
Triglav, Radio Gorenc,
Radio Kranj, vet. amb.
DA

NE (op.: Samo za pse
v oddaji)

DA

DA (op. Ni navedeno,
kdaj je bil najden) *

DA

DA

NE *

DA

DA (op.: Izobešen na
oglasni deski)

DA

Delo prostovoljcev
(najmanj 16 let za
nevarne pse, psi na
vrvici)

Preko javnih del

DA (op.: Sprehajalci
nimajo opravljenih
usposabljanj, na
oglasni deski imajo
navodila za
sprehajalce psov)

NE (op.: Ni navedeno
kje in kdaj, samo spol,
starost in pasma) *
DA (op.: Namenjen
samo strankam, ki
vstopijo v zavetišče) *
NE (op.: Vse opravljajo
sami)

Svet zavetišča imenovan
dne

29. 1. 2009

število sej v letu 2011
Organizacije za zaščito
živali, ki sodelujejo z
zavetiščem

0
DZZŽ Ptuj, Društvo
proti mučenju živali
Celje, Društvo Poživ
Velenje

Pred 11 leti, točnega
datuma ne ve, listin
nima *
6 (zapisnikov nima)
Obalno društvo proti
mučenju živali

Število živali nameščenih
v zavetišču po
posredovanju društev

0

Vsi trenutno v
zavetišču

DA

DA (op.: In sprehajalni
red za sprehajalce)

DA

DA

DA (op.: Na oglasni
deski)

(op.: 4, prostovoljci,
morajo podpisati
izjavo)

NE (op.: S psi delajo
sprehajalci - šolarji,
vrtci, občani, družine.
Ko so sprehajalci
otroci, je vedno
prisotna odrasla
oseba)

DA (op.: 10
prostovoljcev
sprehajalcev, imajo vsi
opravljeno
usposabljanje na
Biotehniškem
izobraževalnem centru)

28. 10. 2004

DA (op.: Pogodbeno
nad 18 let; vsi spreh.
so izobraženi po
programu zavetišča,
izpolnjene imajo prijave
za prostovoljnega
sprehajalca s
pogodbami, trenutno
aktivnih 18 oseb)
1. 3. 2007

10. 1. 2008

15. 3. 2007

12. 6. 2008

2
DZZŽ Jesenice, DZZŽ
Kranj

2
DZZŽ Ljubljana,
Društvo Mačjelovka

1
DPŽ Severne
Primorske

0
DZZŽ Novo mesto,
DZZŽ Krško

0

V letu 2011: 378 mačk,
od tega 248
prostoživečih - projekt
MOL, za pse ni
podatka. Prostovoljci z
značko zavetišča
pobirajo prostoživeče
mačke. Z veljavno
pogodbo je 19 oseb,
kartica prostovoljca
ima fotografijo)

NE

0

1
DZZŽ Ljubljana,
Društvo Žverca,
Društvo Lučka, Društvo
Poživ, Zavod Kosovir,
Društvo Repek
0
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Živali v zavetišču v času pregleda
Zonzani
Število živali v zavetišču
v času tega pregleda:
- psi

18

- mačke
* od tega prostoživečih
mačk

0
11

- drugo
Število živali v izolatoriju
ob pregledu:
- psi
- mačke

0
0

0

Število bolnih/zdravljenih
živali na dan pregleda:
- psi

0

- mačke

0

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

45 psov v zavetišču
+ 5 mladičev
+ 1 pes doma pri vodji
zavetišča
+ 2 psa pri prostovoljki
*
5
0

4 (op.; In 4 lastni)

31

11

30

12

0
0

36
5

25
2 z mladiči

68
68

0
5 mladičev psov
6 odraslih psov

1 skobčevka
0

1 skobčevka
4

0
2

4
4 (op.: So za oddajo,
ne bodo vrnjene v
okolje, so socializirane)
0
1

1 (op.: Doma ima vodja
4 mačke v kopalnici,
ostali prostovoljci
ODPMŽ pa 8 mačk,
skupaj 12 mačk) *
1 (op.: Ugriz, pes Dai,
sprejet 27. 12. 2007,
podatkov o zdravljenju
ni) *

0

17

1 mačka z enim
mladičem

0

4

0

4

0

0

0

0

10

0

0

2 (poškodba noge,
driska)

0

0
1

Prostori
Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Prostor za sprejem
strank in vodenje evidenc
Prostor za opravljanje
veterinarskih storitev

DA

DA

DA

DA

NE *

DA (op.: V upravni
stavbi)
DA

DA

DA

DA (op.: Čakalnica in
pisarna)
DA (op.: Se ne
uporablja) *

DA

DA

Prostor za opravljanje
veterinarskih storitev se
uporablja samo za
potrebe zavetišča
Sanitarni prostori za
osebje
Prostori za pripravo in
skladiščenje hrane

DA

NE *

DA (op.: Se ne
uporablja) *

DA

(op.: V kopalnico po
potrebi namestijo
pregledovalno mizo) *
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Živali hranijo
samo z briketi in
konzervami, ne kuhajo
hrane)

DA (op.: Ga ne
uporabljajo zaradi
problemov z mišmi,
hrana je v sodih na
hodniku)
DA

DA

DA

DA

DA (op.: Poseben
skladiščni prostor objekt za prevzem in
skladiščenje hrane)

DA (op.: Dva ločena
prostora)

NE (op.: Stenska
omara v prostoru za
kopanje živali) *
DA

DA

(op.: Prostora ni, je
mesto, kjer shranjujejo
hrano) *
DA

DA (op.: Oprema
zložena po policah ali
obešena na hodniku) *
DA

DA (op.: Razkužila so v
kovinski omari)

Prostor za shranjevanje
opreme za čiščenje in
razkuževanje
Prostor za kopanje in
čiščenje živali

NE (op.: Imajo skupaj s
prostorom za kopanje
in čiščenje živali) *
DA (op.: Imajo skupaj s
prostorom za
shranjevanje opreme) *

DA (op.: Nameščena 1
mačka v izolaciji)

DA

DA
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Prostor za bolne in
poškodovane živali

Prostor s hladilnico za
poginule in usmrčene
živali (hladilna skrinja)

Prostor za izpust psov

Izolatorij za pse

Izolatorij za mačke

Bivalni prostori za pse

Bivalni prostori za mačke

Bivalni prostori za druge
živali

Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

DA (op.: 4 prostore s
talnim ogrevanjem,
ploščice do vrha in po
tleh; 2,32d x 1,75š x
1,9v; za mačke in pse)
DA (op.: Skrinja
zarjavela, dotrajana, ni
označena s črnim
trakom, ob pogledu v
skrinji 10 mačk in 3 psi,
od teh en pes od
soseda) *
NE *

NE *

NE (op.: V oskrbi v
veterinarski ambulanti)
*

(op.: Ločen boks, ki je
posebej ogrevan,
fizično ločen od ostalih)

DA (op.: Na voljo 2
boksa, ob pregledu
prazna)

DA (op.: Poškodovane
v ambulantah, vse
ostalo v zavetišču)

NE (op.: Sami
odpeljejo kadaver v VA
Koper) *

NE (op.: Če je pogin,
ga odpelje v vet.
ambulanto) *

DA

DA (op.: Zaklenjena,
označena, ob pregledu
prazna)

DA (op.: 5 zastekljenih
boksov, velikih 1,4 x 1,
stene ploščice,
nameščena tabla bolne)
DA (op: Hladilna
skrinja - ni zaklenjena
in ni označena)

DA (op.: 3 izpusti, od
tega 3000 m2, 1
karantenski v bivalnem
delu)

DA (op.: 2 prostora: 1 x
300 m2, 1 x 500 m2,
ograjeno, sprehajajo 3x
na dan)

DA (op.: 3200 m2)

NE

DA (op.: 3 izpusti, 1 za
mladiče, 1 za oddajo, 1
bivalni)

DA (op.: Ločen objekt,
zaklenjen, dezbariera,
po sredi odtok, v 1
boksu poškodovane
ploščice; 5 boksov: 1 x
1,35š x 1,5d x 2,1v, 4 x
1,85š x 1,1d x 2,1v, ni
ogrevanja, ne
uporabljajo, živali po
potrebi namestijo v
objekt z bivalnimi
boksi) *
DA (op.: 2 zamrežena
boksa 1,15d x 1,05š x
2,1v)

DA število: 9 (op.:
2,1d x 1,45š x 2-2,25v,
razdeljeno na pol z
leseno pregrado)

DA število: 1 (op.:
prilagajajo po potrebi,
1,5š x 4,1d x 2,8v

DA (op.: Vsak boks
ima svoj izpust na
tekališče, tudi za 3
bokse skupaj, prost
prehod čez dan)
DA število: 18

DA število: 2

DA število: 5 *

DA število: 5 (op.:
Radiator, umivalnik, psi
nameščeni v kletkah;
1. 2,4d x 2,4š;
2. 3,7d x 2,4š) *

NE število: 0 *

DA (op.: 2 boksa na
prostem na koleščkih,
lesena, možen dostop
drugih živali, 0,7š x
1,2d x 1v - 2 etaži) *
DA število: 19 (op.: 10
jih ni v uporabi 1 leto)

DA število: 21

DA število: 1 / 14 kletk

DA število: 2 (op.: 1,1 x
1,17 x 0,95)

DA število 2 (op.: 16
kletk + 2 parvo kletki +
8 kletk za sesne muce)

DA število: 43

DA število: 11 novih,
11 starih, 16 dnevnih

DA število: 25

DA število: 10

DA število: 14 (op.:
Dodatno 16
transportnih boksov)

DA število: 1 prostor,
12 kletk

DA število: 1 za 20
mačk

DA število: 4 (op.: Dva
skupinska notranja,
dva skupinska zunanja
- letna)

NE (op.: Nimajo, imajo
pa možnost
prilagoditve)

DA število 1

0

DA (op.: Imajo
možnost)

DA število: 13
(op.: 13 prostorov pa je
zaprtih po odločbi) *
DA število: 4

NE (op.: Imajo pa
možnost namestitve; v
zavetišču se v istih
prostorih izvaja še
hotelska dejavnost) *

DA število: 28

DA število: 1 skupni

NE število: 0 *

DA (op.: 2 skupinska
boksa na prostem,
betonska tla, plezalo
les, 1,9d x 1,4š x
1,05v; za prostoživeče,
sem da tudi oddane in
odvzete mačke) *
DA (op.: Kletke za
ptice v stanovanjskem
delu)

DA (op.: Ustrezno
označena)
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Konstrukcija in velikost bivalnih prostorov
Zonzani
Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Celotno zavetišče je
ograjeno

DA

DA

NE *

DA

DA

DA

Tehnično varovanje
(alarm vezan na Policijo,
Varnost ali vodjo
zavetišča)
Tla in stene v prostorih
za živali so iz
neporoznega,
nehigroskopičnega
materiala, dajo se čistiti
in razkuževati, odporna
na grizenje in praskanje
Ustrezno zračenje v
zaprtih prostorih

NE (op.: Vodja živi na
naslovu zavetišča)

NE *

NE (op.: Imetnik
stanuje na naslovu
zavetišča)

NE

NE (op.: Dnevni
prostori so ob cesti in
niso ločeni z ograjo od
okolice, vse ostalo je
ograjeno) *
NE (op.: Bivajo 100 m
od zavetišča)

DA (op.: Nadzorna
kamera)

NE (op.: Video nadzor
in 24 urna prisotnost,
bivaju tu)

NE (op.: Tla so
betonska, zidovi
betonski zidaki - odprti
del) *

DA in NE (op.: Vmesne
pregrade so lesene,
ogrižene, belež na
stenah odpada, plesni,
rjasta mrežasta vrata
boksov povsod) *

NE (op.: Betonska tla,
leseni podesti)

NE (op.: Asfalt, bila
izdana ureditvena
odločba)

DA (op.: Ploščice,
pralna akrilna barva)

NE (op.: Asfaltna tla)

DA (op.: Hlevit na tleh
in ploščice, pralna
barva po stenah)

DA

DA

DA

DA (op.: Ventilacija,
okna)

DA (op.: Ni klime, ni
ventilacije)

DA

DA

NE *

DA

DA

DA

(op.: Gretja ni, vodja
pove, da T ne pade
pod 0 stopinj,
termometra ni, ob
pregledu ustrezna T) *
DA (op: Talno gretje,
vodja pove, da
zagotavlja; ob pregledu
ni bolnih živali)

(op.: Temperatura je
enaka zunanji
temperaturi, grelnih
teles pozimi nimajo,
utice niso izolirane) *
NE (op.: Se ne da
zagotoviti, vsi prostori
odprti, problem pozimi)
*

NE (op.: Ob nizkih T
pravi, da prinese
kalorifer) *
(op.: Stranka
zagotavlja, termometra
nima, ob pregledu je
T=12 stopinj, nastanjen
mladič) *
(op.: Bolne živali ima
nastanjene v vet.
ambulanti) *

NE (op.: Asfalt, bila
izdana ureditvena
odločba)
DA

DA (op.: Ob pregledu
15,4 stopinj, imajo
termostat)

DA (op.: Ob pregledu
22 stopinj, nastavljen
termometer)

DA (op.: Ob pregledu
12 stopinj, termometer
na steni)

DA (op.: Ob pregledu
23,3 stopinje)

DA (op.: Ogrevala,
kalorifer)

DA (op.: Termometra
nima nameščenega, ko
je mraz, segreva s
topom, ki ima
termostat)
DA (op.: Ob pregledu
bolnih živali ni, če pa
so, jim T zagotovi z
infrardečimi lučmi)

V zaprtih prostorih so
ustrezno izolirane stene
in streha
Temperatura v teh
prostorih (5-26 stopinj)
ne sme biti pod 0

Temperatura v prostorih
za bolne živali (ne manj
kot 20 st. C)

DA
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Bivalni prostori za pse in ostali pogoji za pse
Zonzani
Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Dva dela: zaprta (1,2m x
1,8m) in odprti - tekališče
(1,2m x 2,4m)

13 prostorov, 13
prostorov pa je zaprtih
po odločbi VURS.
Zaprti: 1,75š x 2,2d x
2v - najnižje
Odprti: 3d x 1,75š x
1,8v

Odprti: 1,37d x 1,32š x
2,1v
Zaprti: 1,2v, ločeno z
leseno pregrado *

Samo odprti del, 3,8d x
1,3š x 2,4v, lesena
neizolirana uta, leseni
podesti, žagovina.
Ločeni zgornji boksi, ni
ograjeno, možen
dostop živali in ljudi,
lesene neizolirane ute,
ogrevanja ni, leseni
podesti

Zaprti: za male pse:
3,92 x 1,30, za velike
pse 3,92 x 1,83, z
možnostjo izhoda na
tekališče *

2 objekta
Zaprti: 3š x 1,7d
Odprti: 1,7š x 2,2v x 3d
*

5 bivalnih, popolnoma
zaprtih, 4 čisto odprti, 2
čisto odprta izolatorija
(mere v prilogi
zapisnika)

Če je v enem prostoru
več psov, mora imeti
vsak pes v zaprtem delu
1,5 m2, v odprtem 2 m2
Prostor je zračen in ima
naravno svvetlobo

DA

(op.: V 4 boksih po dva
psa: Šaja + Fleki, Dara
+ Tačko, Dick + Bulka,
Ari + Katka) *
DA

Ob pregledu v vsakem
boksu po 1 pes.

Ob pregledu je
nameščen 1 odrasel
pes.

Zaprti: 2,21d x 2,35š x
2,05-2,6v
Odprti: 2,8d x 2,1š x
2,08v, zagotovljena
senca, pozimi imajo
med obema
prostoroma vrata
Odprti namestitveni
boksi: psi so
nameščeni čez dan,
ponoči ne, imajo 16
boksov 2 x 6 m, 1/3
osenčena, nastavljena
voda
Nimajo, vsak pes je
ločeno.

DA (op.: 3d x 1,7š; 2d
x 2,2v x 1,85š)

DA (op.: 2,4š x 2,5d)

DA

DA (op.: In umetno)

DA

DA

V prostoru so ustrezni
predmeti, s katerimi se
pes igra, zamoti

NE (op.: Žogice imajo
samo nekateri psi, ne
vsi) *

DA (op.: Ne v vseh,
samo v nekaterih
žogica.)

NE (op.: Igrače jim da,
ko so psi v izpustu) *

NE (op.: Igrala dobijo v
zpustu, ob treningu in
sprehodih) *

Prostori so čisti, z
dnevno odstranjenimi
iztrebki
Prehrana psov: do 6.
meseca 3x dnevno, od 6
mesecev do 1 leta 2x
dnevno, odrasle 1x
dnevno
Na razpolago pitna voda

DA

DA

DA (op.: Ob pregledu
čisto)

NE (op.: Se
vsakodnevno
sprehajajo, dobijo jih v
izpustu) *
DA (op.: Evidentira se
na kartoteki psa)

DA (op.: Oken ni
svetloba prihaja skozi
odprtino in od strani s
strehe)
NE (op.: Ne v vseh)

DA

DA

DA (op.: Vodijo
evidenco)

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Zvečer, po
vet.-sanit. Rredu)

DA

DA

DA

NE (op.: Pove, da jim
vodo ponudi 4x na
dan) *

DA (op.: Razen v času
čiščenja, cca 1 uro)

DA

DA

DA

DA (op.: Okenca in
vmesne stene delno
zastekljene)

DA
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Bivalni prostori za mačke in ostali pogoji za mačke
Zonzani
Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Skupina - največ 15
odraslih mačk oz. 20
mladičev, velikosti 3m x
4,5m x 2m

NE (op.: Namestijo po
5 mačk, če so mladiči
pa 6; 2,32d x 1,75š x
1,9v) *

DA (op.: Nameščene 4
mačke; 3,4d x 3,2š x
2,42v - najnižji del) *

(op.: 2 boksa: 1,9d x
1,4š x 1,05v, ob
pregledu ni mačk)

(op.: Ob pregledu ni
bilo skupine, samo
mačke z mladiči)

DA (op.: Odprti del 9,3
x 1,5 x 1,5; zaprti del
3š x 3d x 3,5v)

Prostor za iztrebljanje
(stranišče s posipom),
ustrezno ležišče

DA

(op.: Ob pregledu
prazno, ni mačk)

DA

DA

(op.: Deljen: 16 m2 +
11 m2; 1. prostor 16
m2 -> 20 mačk; 2.
prostor 11 m2 -> 15
mačk)
DA

Zračen prostor z naravno
svetlobo
Naravna svetloba
Predmeti, s katerimi se
mačka igra, zamoti,
plezala
Upoštevanje prepovedi
namestitve mačk v kletke
nad 30 dni

DA

DA (op.: Nameščena
skrinja z zamrznjenim
mesom - hrana za
živali, skuhajo v
zavetišču,
dokumentacije ni)
DA

NE (op.: Ni ob
pregledu, 4 skupinski
boksi, ki se ne
uporabljajo v ta namen
in 2 zunaj)
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA (op.: Plezala,
igračke)

DA
DA (op.: Ob pregledu
plezalo, obdelano
drevo)
DA (op.: Izjava
imetnika)

DA
DA (op.: Žogice, miške,
tekstilni izdelki - na
odprtem delu)
NE (op.: Mačk ne
evtanazirajo, oddaja v
do 70 dneh) *

DA
NE (op.: Nimajo) *

DA
DA (op.: Plezala na
voljo in igrala na vrvici)

DA
DA

NE (op.: Burja je podrla
mačjak) *

DA (op.: Po izjavi, ob
pregledu jih ni)

NE (op.: V karanteni
nimajo) *

(op.: Kletke imajo
mrežasto dno, kletke
za poskusne živali kunce, niso v uporabi)
*
NE (op.: 0,95 x 0,90 x
0,62 -> 2 komada
prirejena)

DA (op.: Razen mačka,
nameščena 30.10.,
podaljšano iz vet.
razlogov)
DA

DA
DA in NE (op.: samo
igračke - žogice, plezal
nimajo) *
Nimajo kletk

Ni kletk

Kletka nima mrežastega
dna

Nimajo kletk

Ni kletk

DA

DA

Velikost kletke 1m x 1m x
1m

Nimajo kletk

Ni kletk

NE (op.: 0,7š x 1,2d x
1v, dve etaži, lesena) *

NE (op.: 0,9 x 0,9 x
0,9, standardne kletke)

Prehrana mačk: do 6
mesecev 4x dnevno, od
6 mesecev do 1 leta 3x
dnevno, odrasle 2x
dnevno
Na razpolago pitna voda

DA (op.: AD Libitum)

(op.: AD Libitum)

DA (op.: Po izjavi
lastnika zavetišča)

(op.: AD Libitum,
briketi)

DA

DA (op.: AD Libitum)

(op.: 0,75š x 0,6d, da
se povečati z
odstranitvijo sredinske
prečke)
DA (op.: AD Libitum)

DA

DA

Ob pregledu ni mačk

DA

DA

DA

DA
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Vozilo za prevoz živali
Zonzani
Število vozil
Prostor za živali ločen od
prostora za voznika
Dovolj velik, da lahko
žival normalno stoji ali
leži
Zračen
Brez ostrih robov
Omogoča varen prevoz
živali
Enostaven za čiščenje
Vozilo označeno z
imenom, naslovom in
telefonsko številko
zavetišča
Ob pregledu je vozilo
čisto

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

2
1. vozilo: DA
2. vozilo: DA
1. vozilo: DA
2. vozilo: DA

Nimajo *
NE

1
DA

1
DA

2
DA

2
DA

1
DA

NE

DA (op.: 1 boks za psa
in 2 boksa za mačke)

DA

DA

DA

DA

1. vozilo: ventilacija
2. vozilo: NE *
1. vozilo: DA
2. vozilo: DA
1. vozilo: DA
2. vozilo: DA
1. vozilo: DA
2. vozilo: DA
1. vozilo: DA
2. vozilo: NE *

NE

DA zračnik

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA (op.: V času
pregleda zbrisana tel.
številka)

DA

DA (op: Magnetna
tabla, dodatno še
spletna stran)

NE (op.: Ni naslova,
dodatno email in
spletna stran)

NE

DA

DA

DA

DA

DA

1. vozilo: NE *
2. vozilo: NE *
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Sprejem živali
Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Evidenca o zapuščeni
živali (čas prejema
obvestila)

NE (op.: Beležijo samo
čas prevzema) *

NE (op.: Časa prejema
obvestila ne beležijo) *

NE (op.: Ne vpisujejo) *

NE (op.: Vodi blok,
listina o prevzemu in
prevozu živali v
zavetišče) *

NE (op.: Čas sprejema
ni naveden)

NE (op.: Čas sprejema
obvestila ne beležijo) *

Namestitev živali v roku
24 ur po prejemu
obvestila, poškodovana v
roku 4 ur

NE (op.: Se ne da
ugotoviti) *

NE (op.: Se ne da
ugotoviti, ker ni časa
prejema obvestila) *

NE (op.: Se ne da
ugotoviti)

NE (op.: Se ne da
ugotoviti) *

NE (op.: Se ne da
ugotoviti, ne beležijo) *

Seznam pogrešanih
živali

Ni na vpogled *

NE (op.: Se ne da
preveriti glede na to,
da najditelj ni naveden,
samo član društva, ki
je psa prevzel) *
DA (op.: Knjiga
obvestil)

DA

NE (op.: Nepregledna
evidenca)

DA (op.: Evidenca
pogrešanih živali)

Evidenca oddanih živali,
zavetišče jo sprejme v
roku 8 dni od zahtevka,
osebni podatki skrbnika,
ki oddaja žival

NE (op.: Vpisan samo
datum prevzema živali)
*

DA

NE (op.: Ne sprejema
živali, če ni plačnika) *

DA (op.: Knjiga mačke,
Knjiga psi, Knjiga
druge živali, beležijo
tudi čas prejema
obvestila)
DA (op.: Evidenca
klicev in evidenca
prejema, knjiga psov in
mačk, kjer je tudi
naveden klic)
DA (op.: Vodijo še
evidenco najdenih
živali)
DA

NE (op.: Datum klica ni
naveden) *

DA

Izjava skrbnika, ki oddaja
žival:
- da je njen lastnik

DA

DA

DA

DA

- da soglaša s prenosom
lastništva na zavetišče
- izroči vso
dokumentacijo o živali
- poda informacije o
značaju, navadah živali
- plača prispevek za
delovanje zavetišča
Evidenca odvzetih živali
po odločbi

NE

DA

DA

NE *

DA

DA

DA (op.: Dodana je še
izjava, da pes v zadnjih
10 dneh, druga žival pa
v 20 dneh ni
poškodovala človeka
ali živali)
DA

DA in NE (op.: Vpisan
datum sprejema v
zavetišče, ne pa
datuma, kdaj je lastnik
poklical, ne da se
ugotoviti, če je bil pes
sprejet v 8 dneh) *
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE *

DA

DA

NE

DA *

DA

DA

NE *

DA

NE *

DA

DA

DA

DA

NE *

NE *

NE (op.: Pri evidenci
oddaja živali v
zavetišče je odločba
priloga) *

NE (op.: Nimajo
primerov)

DA (op.: Odločba je
priloga h kartoteki
živali)

DA (op.: Posebne
evidence ni, navede se
v knjigo o sprejetih
živalih: psi, mački,
drugo)

DA (op.: Prostovoljni
prispevek)
DA

(op.: Zabeleži v
evidenco odločbe nima
za 4 pse) *
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Izolatorij
Vsaka novo sprejeta
žival je nameščena v
izolatorij, onemogočen
stik z drugimi živalmi
Dostop do izolatorija
omogočen samo
- osebju zavetišča
- doktorju vet. med.
Pred namestitvijo je
izolatorij očiščen in
razkužen
Opravljen veterinarski
pregled v roku 24 ur po
namestitvi

Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

NE: (op.: Novosprejete
živali se nameščajo v
bivalne prostore,
izolatorij prazen ob
pregledu) *
DA (op.: Tabla 'vstop
nezaposlenim
prepovedan')

NE (op.: 4 psi so
skupaj v izpustu v
bivalnem delu
zavetišča *

(op.: 1 izolatorij za psa,
zaklenjen, 2 za mačke
na prostem - možen
dostop) *

DA

DA

NE (op.: Živali v
izolatoriju so v lastnem
boksu v objektu s psi
za oddajo)

DA

NE *

DA (op.: Zaklenjen za
pse, ne velja za
mačke) *

DA

DA

DA (op.: Napis opozorilo na vratih)

DA (op.: Evidence ne
vodijo posebej, delajo
po protokolu)
DA (op.: Razvidno iz
knjige o sprejemu živali
in evidence najdene
živali in kartoteke
živali)
DA (op.: Kartoteka
živali)

DA (op.: Evidence ne
vodijo)

DA (op.: Pred vhodom
železna prečka in
napis 'karantena, vstop
prepovedan')
DA

NE (op.: Se ne da
ugotoviti) *

DA (op.: Razvidno iz
Evidenčnega lista psa)

DA (op.: Razen, če je
lastnik najden pred tem
časom)

DA (op.: Vpis v
ambulantni dnevnik in
račun) *

DA

DA (op.: Vpisano na
Hospitalni list, ni
podpisa veterinarja) *

DA

NE *

DA (op.: Veterinarsko
sanitarni red, evidenca
se ne vodi) *
NE (op.: Veterinar
opravlja pregled 1x
tedensko, ob četrtkih) *

DA (op.: Razvidno iz
potrdila o prevzemu
psa v zavetišče)

DA (op.: Vodijo
evidenco)

DA (op.: V roku 24 ur
po sprejetju aplicira
vodja zavetišča, ni
vpisano sredstvo in
datum aplikacije) *
DA (op.: Vpisano v
potni list, v Evidenčni
list psa pa ne) *

DA (op.: Vpisano)

NE (op.: Po 15. dnevu,
oz. ob oddaji, če plača
novi imetnik) *

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

Opravljeni testi za kužne
bolezni mačk:
- mačja levkoza, mačji
aids, mikrosporija

DA (op.: Mikrosporija
samo z Woodovo
svetilko)

(op.: Wood svetilka,
ostalo ne) *

NE (op.: Po 15. dnevu,
oz. ob oddaji, če plača
novi imetnik) *
(op.: Mikrosporijo samo
z Woodovo svetilko,
levkozo in aids pa
samo, če je več mačk)
*

DA (op.: Po protokolu
vse sprejete mačke)

(op.: Različno po
pogodbah, ki niso na
vpogled) *

(op.: Samo sumljivim
opravi pregled z
Woodovo svetilko)

Evidenčni list, kamor se
vpisuje pregled 2x
dnevno o stanju in
počutju živali, vpisujejo
vse motnje (neješčnost,
neredno iztrebljanje,
apatija, agresija, ...)
Namestitev:
- psi 10 dni

DA

NE (op.: Ne vodijo, niti
za 1x na dan, vodijo za
karanteno 1x na dan) *

NE (op.: Vpisujejo se
opažene motnje; 1 x
dnevno na sprejemni
list b.p., hospitalni list
pa 2x ali več)

DA

NE (op.: Pišejo samo,
ko so živali v karanteni)

(op.: Samo sumljivim
Idexx test, Wood
svetilko - > ob sumu
dlake na gojišče na VF
Ljubljana)
DA

NE (op.: Se ne da
ugotoviti) *

DA (op.: Evidenčni list
psa)

NE (op.: Iz evidenc se
ne da ugotoviti)

DA

DA

- mačke 14 dni

NE (op.: Se ne da
ugotoviti) *

NE (op.: Mačke imajo
člani društva v
karanteni doma) *

DA (op.: Razvidno iz
protokola in
spremnega lista) *
DA (op.: Razvidno iz
protokola in
spremnega lista) *

NE (op.: Iz evidenc se
ne da ugotoviti)

DA

DA (op.: Prostoživeče
takoj po tretmaju
spustijo nazaj)

Živalim odstranjeni
notranji in zunanji
zajedalci

DA (op.: Ni vedno
vpisano v evidenčni
karton živali) *

Opravljena preventivna
vakcinacija pred kužnimi
boleznimi:
- psi: pasja kuga,
parvoviroza, kužni kašelj,
hepatitis, leptospiroza,
steklina
- mačke: mačja kuga,
mačji aids, mikrosporija

NE *
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Namestitev živali
Preprečen stik
nezdružljivih živali
Onemogočeno parjenje

Ločena namestitev živali
z mladiči
Ločena namestitev
bolnih živali
Osebje 2x dnevno
preveri stanje in počutje
živali, vse spremembe
vpiše v kartoteko živali
Vsi prostori morajo biti 1x
dnevno očiščeni

Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Mačke v
boksu 3,32 - 6 mačk,
stare 6 ted.-3 mes.,
združene mešano po
spolu, sprejete v
obdobju od 19.9. do
24.9., niso ločeno
nameščene v obdobju
karantene) *
DA

NE (op.a: V 4 boksih
sta po pes in psica,
Katka in Bulka nista
sterilizirani, Sada in
Saja sterilizirani, ni
vpisano v evidenčni
list) *

DA (op.: Ob pregledu
ustrezno)
DA (op.: Ob pregledu
ustrezno)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Mačke ob
pregledu)
DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA (op.: Ob pregledu
ni živali z mladiči)
DA (op.: Nameščene v
vet. ambulanti)
NE *

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Evidenca se
ne vodi)

DA (op.: Evidence ne
vodijo) *

DA

DA

NE (op.: Stanujejo na
kraju zavetišča in so
stalno prisotni med
živalmi)
DA

DA (op.: 2-5x)

Prostoživeče mačke
Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Ustrezna veterinarska
oskrba

DA

DA

DA (op.: Odloča lečeči
veterinar)

DA

DA

DA

Opravljena sterilizacija,
kastracija

DA (op.: Vpisano na
ambulantni list, kjer ni
ta storitev podpisana s
strani veterinarja, ki je
poseg opravil) *

(op.: Knjiga
prostoživeče mačke,
vpisan datum odlova)
NE (op.: Sterilizacija,
kastracija ne)

DA (op.: Po protokolu
za prostoživeče
mačke, navedeno v
knjigi o sprejemu
mačk)

DA

DA

DA (op.: Tudi pse
kastrirajo, in podgane,
kunce - vse živali)

Ustrezna označitev pred
izpustom v okolje, kjer so
bile najdene
- mikročip (obvezen pri
oddaji novemu lastniku)
- 5mm levega vršička
uhlja (v anesteziji ob
kastr., ster.)

DA

DA (op.: Psice
sterilizirajo pred oddajo
novemu lastniku, za
premlade dogovor,
kdaj pride nazaj na
ster., ki jo plača
občina, psov ne kastr.,
razen če plača nov
lastnik, mačke s/k vse)
DA (op.: Le psi, mačke
ne)

DA

DA

DA

DA

(op.: Pravi, da so
označene, iz evidenc ni
razvidno) *

DA

DA

Upoštevanje prepovedi
vračanja v okolje mačk z
mikrosporijo in serološko
pozitivne na FeLV/FIV

DA (op.: FeLV/FIV ne
opravljajo)

DA (op.: V desno uho
po protokolu o
sprejemu prostoživečih
mačk)
DA (op.: V primeru
bolezni se o tem
obvesti posvojitelja, oz.
opravi se evtanazija)

DA

NE (op.: Ne vzorčijo
krvi na FeLV/FIV, mačk
z mikrosporijo ne
vračajo v okolje, bolne
evtanazirajo)

DA (op.: Testirajo
samo ob prisotnosti
klinične slike, pozitivne
evtanazirajo)

DA

DA (op.: Vpisana,
evidentirano po izjavi
vodje v VA Koper. Vse
mačke izpustijo, ne
dajo novemu lastniku)
DA

Mikrosporija DA
(op.: Serološko ne
pregledujejo mačk) *

DA (op.: Prostoživeče
mačke)

DA (op.: Odločitev
veterinarja)
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Oddaja živali
Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Psi, mačke so, preden
zapustijo zavetišče,
označene z mikročipom

DA

DA psi
NE mačke *

DA psi ob pregledu v
24 urah,
Da mačke ob kastraciji,
sterilizaciji *

DA pse, NE mačke *

DA

DA

Novi skrbnik živali
podpiše izjavo s podatki:
- osebno ime in datum
rojstva
- naslov in telefonska
številka
- naslov, kje bo bivala
žival
- opis živali
- številka mikročipa
- soglasje, da
predstavniki zavetišča
občasno preverijo skrb
za žival
- soglasje skrbnika, da v
primeru prodaje, oddaje
živali obvesti zavetišče
Pred oddajo so:
- psice sterilizirane
- mačke sterilizirane,
kastrirane
Izjeme - v kartoteko
vpisana utemeljitev

DA

DA psi, NE mačke
(op.: Mačk ne označijo
z mikročipom pred
oddajo novemu
lastniku) *
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Pogodba o
prevzemu psa / mačke
iz zavetišča Ljubljana z
obvezami posvojitelja)
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

NE
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

NE *

DA

DA

DA

NE *

DA

DA

DA (op.: Ni podpisa
veterinarja, ki je poseg
opravil)

DA

DA

DA (op.: Vpis v
kartoteko živali)

DA (op.: Izdajo
naročilnico za poseg
novemu imetniku)

DA

DA (op.: Tudi psi
kastrirani)

DA

NE *

DA

NE (op.: Vpisano v
oddajnico)

DA

(op.: Vse sterilizirajo,
kastrirajo, ni izjeme)

NE (op.: Ne preverjajo)
*

NE *

DA (op.: Preverjajo, ne
vodijo evidence) *

DA (op.: Bolezni srca,
tveganje, starost,
pasemska žival)
(op.: Vodijo evidenco, v
2011 so preverili 129
psov in 1 mačko, po
pogodbi to kontrolirata
2 prostovoljki, napišejo
zapisnik o preverjanju)

NE (op.: Zanj ti ozvaja
društvo brez pogodbe,
pooblastila) *

(op.: Stranka pravi, da
preverja, nima pa o
tem nobenega
dokazila) *

DA (op.: Ne evidentira)
*

Imetnik zavetišča
občasno preverja skrb za
žival pri novem lastniku
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Evtanazije
Zonzani
Usmrtitev psov po 30
dneh v letu 2011
Število vseh
evtanaziranih psov v letu
2011
Usmrtitev mačk po 30
dneh v letu 2011

Število vseh
evtanaziranih mačk v letu
2011
Upoštevanje roka 30 dni
po odstavitvi za breje
živali in živali z mladiči,
oz. 60. dan po skotitvi
Veterinar odobri
usmrtitev mladičev takoj
po porodu, če je število
preveliko
Izvršitev sedacije pred
evtanazijo

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

0

0

NE

0

4

0

1 pes (paraplegija)

9

9 (op.: Iz zdravstvenih
razlogov)

13 (op.: bolne,
agresivne)

72

10 (op.: Iz veterinarskih
razlogov)

0

0

NE

0

24

0

(op.: Ne vodi evidence
za 2011, v letu 2012 =
5 mačk - kuga)
DA

35

396 (op.: Iz
zdravstvenih razlogov)

32

10

69 (op.: Iz veterinarskih
razlogov)

DA

NE

DA

DA

DA

DA (op.: Ni primera)

(op.: Ni primera)

DA

NE

DA

DA

DA

NE (op.: Se ne da
ugotoviti iz
ambulantnih
dnevnikov) *

(op.: V evidencah VA
Koper, se ne da
preveriti)

DA

DA

NE (op.: Se ne da
ugotoviti) *

DA

DA

114 (op.: Se ne da
ugotoviti, če so po 30.
dnevu, oz. celo leto)
(op.: Se ne da
ugotoviti, vpisano na
kartoteko posamezne
živali)
46 (op.: Se ne da
ugotoviti, število je za
celo leto)
DA

Pogini
Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

Število poginulih psov od
1. 1. - 31. 12. 2011
Število poginulih mačk
od 1. 1. - 31. 12. 2011

22

6 psov (parvoviroza)

0

2

10

16

0

101

Ni podatka, 2-3 po
izjavi imetnika

96

90

5

0

Ugotavljanje vzrokov
pogina v letu 2011

1 mačka

Za 2011 ni evidence za
mačke, števila se ne
da ugotoviti, 2012 jih je
od 38 poginilo 9
Občasno na sekcijo

NE

Razvidno iz letnega
poročila (mačke str. 42,
psi str. 58)

NE

(op.: Samo ob sumu na
steklino)

DA (op.: Na VF
Ljubljana, zabeleženo
v Evidenco o sprejemu
živali)
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Evidence
Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

NE

DA (op.: Evidenca
prihodov in odhodov)

DA

DA

DA

DA

NE

DA (op.: Ni na spletu)

DA

DA (op.: Knjiga
obvestil)
DA

DA (op.: Samo za
nelastniške) *

DA

DA (op.: Zvezek
pogrešanih)
DA

DA in NE (op.: Ni
popoln, ne piše časa
prejema obvestila)
NE (op.: Nepregledna
evidenca)
DA (op.: Sprejemna
knjiga in karton živali)

DA

DA

DA

DA

DA

NE *

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA (op.: Ura ne)

DA (op.: Kraj občasno,
ura ni navedena) *
NE (op.: Večino živali
pripeljejo člani društva,
najditelj ni naveden) *
DA in NE (op.: Ura ni
navedena) *
NE *

Evidenca o poginih

DA (op.: Vse je
vpisano na obrazec
Oddaja živali v
zavetišče)
DA (op.: Vse je
vpisano na obrazec
Oddaja živali v
zavetišče)
DA (op.: Ambulantni
dnevnik brez žigov in
podpisov veterinarja,
za vsako žival posebej)
*
DA

Evidenca o evtanazijah

DA

DA

Evidenc ni možno brisati
ali nepooblaščeno
vpisovati, spreminjati
podatke

DA

DA

Evidenca o zapuščenih
živalih
Evidenca o pogrešanih
živalih
Evidenca o sprejemu
živali:
- zaporedna številka
vpisa v evidenco
- opis in fotografija živali
- identif. številka o
cepljenju proti steklini
- navedba ali gre za
najdeno, odvzeto ali
oddano žival
- ura, datum, kraj najdbe
- osebno ime, naslov
najditelja

DA

- ura, datum sprejema
živali
- osebno ime osebe, ki je
žival sprejela
Evidenca o vrnitvi živali
njihovim skrbnikom oz.
oddaji novim skrbnikom

DA

Evidenca o oddaji živali
novim skrbnikom

Evidenca o zdravljenjih

DA

DA
DA

DA

DA

DA (op.: Fotografija je
v datoteki)
DA (op.: Koda)

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Ure ne)

DA

DA

DA

DA

DA

NE (op.: Ne piše ure
najdbe)
DA

DA in NE (op.: Ura ni
navedena) *
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Navedeno na
Potrdilu o prevzemu
psa v zavetišču)

DA (op.: Izjava
skrbnika najdene živali
ob prevzemu živali iz
zavetišča)
DA

NE (op.: Ure ne piše,
povsod samo datum) *
(op.: Sprejemata samo
imetnika zavetišča)
DA

DA

DA

DA

NE (op.: Na VA Koper,
se ne da preveriti) *

DA (op.: Navedeno na
Potrdilu o prevzemu
psa v zavetišču)

DA

(op.: Ambulantni
dnevnik Vipava, račun
brez specifikacije)

DA (op.: Karton živali
in knjiga o sprejemu)

DA (op.: Hospitalni list)

DA

DA (op.: Navedeno na
Potrdilu o prevzemu
psa v zavetišču)
DA (op.: Navedeno na
Potrdilu o prevzemu
psa v zavetišču)

DA

DA

DA (op.: Knjiga
sprejema)

DA (op.: Evidenca o
sprejemu živali)

DA (op.: Knjiga
evtanazij mačk in
Evidenca evtanazij
psov - letos 1)
DA

DA

DA (op.: Knjiga
sprejema in karton
živali)

DA (op.: Evidenca o
sprejemu živali in
Hospitalni list)

DA

DA

DA

DA

DA

DA
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Kartoteka živali (dodatni
podatki poleg podatkov iz
evidence)
(pregleda se kartoteke
oddanih živali)
- oddana žival: podatki o
skrbniku, njegovo
soglasje o prehodu
lastninske pravice na
zavetišče, vsa
dokumentacija o živali
- odvzeta žival: kopija
odločbe

Zonzani

Obalno zavetišče

Perun

Ljubljana

Oskar

Turk

Horjul

DA (op.: Oddaja v
oskrbo, ne lastninsko) *

DA

DA

DA

(op.: Spremni list za
žival)

DA

DA

DA

DA (op.: 1 odločba z
dne 12. 6. 2012, ni na
vpogled, vodja jo ima
doma)

DA

NE (op.: Ne vedno)

NE (op.: Na računu,
ambulantnem
dnevniku)
NE

* o zdr. stanju živali ob
sprejemu in o vet. oskrbi
* o zdravljenju živali,
sterilizaciji, kastraciji,
poškodbah
* o značaju, obnašanju
živali
* o morebitnih
poškodbah živali drugim
živalim in ljudem

NE

CRP se vodi ažurno

NE *

NE (op.: Pes Miki
ugriznil v zavetišču, na
kartoteki oznaka
agresiven, ugriz ni
evidentiran.) *
Ni vpogleda

Način označitve - psi

Mikročip

Mikročip

Mikročip

Način označitve - mačke

Prostoživeče vršiček
uhlja

Niso označene

Register psov se 1x letno
posreduje lokalnim
skupnostim

Mesečno poročilo

Po izjavi vodje
zavetišča poročajo
mesečno.

Vršiček uhlja pri
prostoživečih, mikročip
pa ne
DA

NE (op.: Ne vseh) *

NE

NE *

DA

Mikročip v 24 urah po
prejemu
Mikročip - novi lastniki,
Vršiček uhlja
prostoživeče
DA

DA (op.: 11 psov na
zavetišče, čipirajo in
proti steklini cepijo prvi
dan) *
Mikročip

DA

NE *

Mikročip

Mikročip

Ne čipirajo *

Vršiček uhlja

DA

Sprotno pri vsakem
računu

Mikročip oddane
Vršiček uhlja
prostoživeče
DA, poročilo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. sklop
Ugotovitve
Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

Datum pregleda
Registracijska odločba
Registracijska številka
Vodja zavetišča

25. 4 2012
1. 7. 2009
NM-011-02-ZAV
Dušan Hajdinjak

26. 9. 2012
10. 12. 2008
ZAV0901

16. 5. 2012
15. 3. 2012
SVN-08-A-03

24. 10. 2012
25. 4. 2012
Nima *

28. 11. 2012
21. 9. 2012
SI-10-ZZ-02
Dr. Janoš Butinar, dr.
vet. med.

7. 11. 2012
19. 12. 2011
NM-011-03-ZAV
Miran Strajnar

21. 11. 2012
3. 10. 2012
NM-011-04-ZAV

Opravljeno strokovno
usposabljanje
- vodja zavetišča
- oskrbniki
Izvajalec storitev
zdravstvenega varstva
živali v zavetišču

2 DA, 1 NE

DA

(op.: Bodo poslana
naknadno) *

1 DA, 1 ob pregledu
nima na voljo *

NE *

NE *

Veterina Novo mesto,
Vet. ambulanta Max
s.p.

Veterinaria d.o.o.

Klinika Loka d.o.o.

Bolnica za živali
Postojna

Veterinarska postaja
Sevnica

Veterinarska bolnica
Brežice

Uradne ure (najmanj 4
ure vsak delovnik)

10-14, sobota 8-12

10-14, sobota 9-12

16-20, sobota /

delovnik: 9-11 in 1719, sobota 9-11

delovnik 7-18, sobota
7-8

delovnik: 7-19, sob.,
nedelja, praznik 7-9

Stalna 24-urna
pripravljenost oz.
dežurstvo za sprejem
živali v nujnih primerih:
- samostojno
- v sodelovanju z
veterinarsko organizacijo
- v sodelovanju s
Centrom za obveščanje
- v sodelovanju s Policijo
Telefonska številka
dežurnega v zavetišču
Dostop do CRP

DA

/

Veterinarska bolnica
Maribor
Za ambulanto v
zavetišču že opravljen
pregled in čakajo
odločbo VURS
9-11, 13-15, v soboto
uradnih ur ni,
sprehajanje 11-14
(op.: Trenutno ne, je v
postopku organizacije)

DA

DA

DA

DA

NE

Veterinaria d.o.o.

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

Veterinarska postaja
Postojna
DA

DA

DA

DA
041 779884

DA
02 5371890

DA
041 788833

DA
040 218861

DA
040 426423

DA
07 8160210

DA
031 644780

DA

DA

NE

DA

DA

DA

Vnos v CRP

DA (op.: Vodja in
oskrbnik) *

(op.: Klinika Loka
d.o.o.)

DA

DA *

DA

Oglasna deska

DA

DA (op.: Vsak svojo
šifro za dostop,
vnešeno 7 psov od 9,
dva sta lastniška,
odvzeta po odločbi
VURS)
DA

DA (op.: Vodja, za
ostale za dostop vloga
na VURS)
(op.: Prvi vpis registracijo izvaja VB
Maribor, vodja vpiše
popravke, lastništvo na
naslovu Snaga d.o.o.)
*
DA

DA

DA

DA

Objave v sredstvih
javnega obveščanja

Radio Sora, Salamonov
oglasnik, RTV-Slo 4
tačke, Žurnal 24, Radio
Krka

NE (op.: Na steno
nalepljeni lističi)
Radio Sora, Radio
Kranj, Bolha,
Facebook

Radio 94, Notranjske
novice

Radio Veseljak,
spletna stran Žverca,
Moj pes revija

Radio Sraka, Radio 1,
Posavski obzornik,
lokalno - oglasna
deska

Žverca, Vestnik, Radio
Murski val, oglasna
deska Veterinaria

TV Dobro jutro,
internet, facebook, 7
dni, Mariborski utrip,
Radio City, Tadio
Pohorje
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Spletna stran za vse
najdene živali
- fotografije
- osnovni podatki (spol,
starost, kje in kdaj
najdeni)

Veterinarsko sanitarni
red zavetišča
Delo prostovoljcev
(najmanj 16 let za
nevarne pse, psi na
vrvici)

Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

DA (op.: Živali, ki so
trenutno v zavetišču)

DA

DA

DA

DA (op.: Tudi za
oddajo)

DA (op.: mačke)

(op.: Je v pripravi) *

(op. Navedeno spol,
starost, velikost, ne pa
tudi kdaj in kje je bil
najden + posebni
pogoji)
DA

DA (op.: Vsi podatki)

DA

DA

DA

(op.: Ob pregledu ni
psov)

(op.: Je v pripravi) *

DA (op.: Obešen na
oglasni deski zavetišča)
DA

DA

DA (op.: Obešeno na
oglasni deski)
3

DA

DA *

DA *

DA (op.: Člani DZZŽ
Postojna)

DA (op.: Sprehajalcem
dajo potrebna navodila
zaposleni veterinarji)

DA (op.: DPMŽ
Posavje)

Nimajo *

Še ni bil imenovan *

26. 9. 2012

/

/

(op.: Ustanovljen
septembra 2012)

NE (op.: Je že
sestavljen, ni še
potrjen)
(op.: Registrirani
oktobra 2012)

Žverca, društvo za
pomoč živalim

DZZŽ Postojna

0

DPMŽ Posavje

32 (op.: Vse, to je 30 v
zavetišču in še na
Kliniki Loka 2)

0

0

0

DA (op.: 1 prostovoljec,
pse sprehaja na vrvici)

Svet zavetišča imenovan
dne

18. 5. 2007

2. 7. 2009

število sej v letu 2011

1

1

Organizacije za zaščito
živali, ki sodelujejo z
zavetiščem

DZZŽ Ljubljana,
Društvo Mačjelovka,
Društvo Žverca, DZZŽ
Novo Mesto, DZZŽ
Kočevje

Društvo ljubiteljev malih
živali Mala hiša, DZZŽ
Pomurje

Število živali nameščenih
v zavetišču po
posredovanju društev

0

DA (op.: S prostovoljci
opravijo razgovor pred
izbiro. Opravljajo dela
po zavetišču, razen v
karanteni in izolatoriju,
nega, čiščenje,
hranjenje. Sprehajalci:
Opravijo seminar
vodenja psov, ki ga
vodi kinolog. Po
opravljenem tečaju
podpišejo izjavo, dobijo
izkaznico, vodijo
evidenčni list
sprehajanja psov v
zavetišču)
15. 3. 2012

(op.: Nadzor od 15. 2.
2012, v letu 2012 ena
seja)
DZZŽ Maribor

(op.: Vse živali do 15.
2. 2012 so bile v
zavetišče nameščene
s strani DZVŽ Maribor)
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Živali v zavetišču v času pregleda
Meli
Število živali v zavetišču
v času tega pregleda:
- psi
- mačke
* od tega prostoživečih
mačk
- drugo
Število živali v izolatoriju
ob pregledu:
- psi
- mačke
Število bolnih/zdravljenih
živali na dan pregleda:
- psi
- mačke

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

24

9

30

/

0

0

0

8 (op.: 3 + 5 mladičev)
0

26
/

42
0

/
32

6
3

4
4

0
0

0
5

/
/

0
7

/
/

0
0

0
0

0
0

1 (op.: S 5 mladiči)
1 (op.: Nameščen v
izolatoriju)

7
/

20
0

12
/

3
0

0
0

0
0

0

/

1 (op.: Mikrosporija,
čakajo na izvid po
opravljeni terapiji)

2 (op.: V Kliniki Loka)

3

0

0

Prostori
Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

Prostor za sprejem
strank in vodenje evidenc
Prostor za opravljanje
veterinarskih storitev

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Za živali imajo
dva vhoda)
DA (op.: Dodatno 2
pomožna prostora)

DA

DA

Prostor za opravljanje
veterinarskih storitev se
uporablja samo za
potrebe zavetišča
Sanitarni prostori za
osebje

DA

DA

DA

NE (op.: Skupen
prostor, miza za
dajanje zdravil) *
(op.: Skupen prostor,
miza za dajanje
zdravil) *

DA

DA

DA (op.: Ločen od
ostalih prostorov
ambulante)
DA

DA (op.: V
stanovanjskem delu
hiše)
DA (op.: Posodo za
hrano perejo v banji za
kopanje psov, ni vode)

DA

DA

DA op.: Skupen
prostor) *

DA

DA

DA

DA (op.: Briketirana
hrana)

DA (op.: Skupen
prostor) *

DA

DA (op.: Hrano
vzamejo v trgovini, ki je
del ambulante)

DA (op.: V prostorih za
opravljanje vet.
storitev) *

NE (op.: Shranjujejo v
prostoru za pripravo in
shranjevanje hrane)
DA: (op.: V prostoru za
opravljanje veterinarskih
storitev)
NE (op.: Bolne
namestijo v izolatorij) *

DA

DA (op.: 2 ločena
prostora, prostor za
hrano v kletnih
prostorih, skupaj z
opremo)
DA

DA (op.: Skupen
prostor) *

DA

DA (op.: V kotlovnici)

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Poškodovane
in bolne oskrbijo na
Veterinaria d.o.o.)

DA (op.: 3 boksi s
skupinskim izpustom)

DA (op.: V prostorih
bolnice)

DA (op.: Na voljo za 3
mačke in 2 psa)

DA (op.: V prostorih za
opravljanje vet.
storitev) *
DA (op.: Skupen
prostor v ambulanti za
ostale živali)

DA: (op.: Ni označena
in ni zaklenjena ob
pregledu, v njej 1 pes in
1 mačka) *

NE (op.: Dnevno
odvozijo v ambulanto,
sicer skrinjo imajo)

DA (op.: Ustrezno
označena v posebnem
zaklenjenem prostoru,
ob pregledu 1 pes in 2
mački)

DA (op.: Skupen
prostor, plastična
banjica) *
NE (op.: Vodja pove,
da so bolne
nameščene v Kliniki
Loka)
NE (op.: Predalček v
hladilniku) *

DA (op.: Hladilna
skrinja je ustrezno
označena)

DA (op.: Hladilna
skrinja ni označena s
črnim trakom) *

Prostori za pripravo in
skladiščenje hrane

Prostor za shranjevanje
opreme za čiščenje in
razkuževanje
Prostor za kopanje in
čiščenje živali
Prostor za bolne in
poškodovane živali

Prostor s hladilnico za
poginule in usmrčene
živali (hladilna skrinja)

DA (op.: Hladilna
skrinja ni označena s
črnim trakom) *
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Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

Prostor za izpust psov

DA (op.: V notranjem
delu zavetišča)

DA (op.: Ograjen izpust
20 arov)

/

DA (op.: 1 prostor)

DA število: 6 (op.: Ob
pregledu 5 psov, eden
se zdravi + 2 boksa za
bolne in poškodovane
prispele pse, 1,55 x
1,75 x 1,55)
DA število: 4 (op.:
Kletke 0,96 x 0,96 x
0,97) *

DA število: 6

/

DA (op.: Omogočen
kontakt psov iz bivalnih
prost. in izolatorija) *
DA število: 1 (op.:
3,51d x 2,5š

DA (op.: En skupinski)

Izolatorij za pse

DA (op.: Vendar ne
uporabljajo, ograjen
prostor zavetišča)
DA število: 6 (op.: Ob
potrebi temu lahko
namenijo več)

DA število: 1 (op.: 1,8 x
1,5, za 1 psa) *

DA število: 1 (op.: 4
boksi in dva prehoda,
2,25d x 1,15š, hodnik
0,7š x 2,25d)

(op.: 7 mačk, 4 bivalne
enote v enem prostoru)

DA število: 12 kletk

DA število: 1

DA število: 1 (op.: 1
izolatorij 1 x 1 x 1)

DA število: 1 (op.: 3
kletke 1d x 1š x 1v)

DA število: 5 (za 5
psov)

DA število: 5

DA število: 1 (op.: do
15 mačk ali 20
mladičev)

DA število: 1 (op.:
Skupinski, največ 15
odraslih ali 20
mladičev)
DA (op.: Mobilna
kletka)

Izolatorij za mačke

Bivalni prostori za pse

Da število: 10

DA število: 35
samostojnih boksov

DA število: 40 (op.: 39
in 1 skupinski)

/

Bivalni prostori za mačke

DA število: 1 (op.:
Skupinski)

DA število: 3 skupinski
boksi

DA število: 9 (op.: 8 in
1 skupinski)

DA število: 2

Bivalni prostori za druge
živali

DA (op.: Hrčki, ptice,
vogalni del v izolatoriju
za mačke)

NE (op.: Lahko
prilagodijo po potrebi)

DA (op.: 1 prostor s 6
kletkami
Izolatorij: 1 prostor s 6
kletkami)

/

DA število: 1 (op.: 5
kletk -> 3 kletke 71š x
70v x 1,15d - če se
predeli, 60 cm)
število: 8 (op.: 2 zunaj 4,1d x 2š in
6 znotraj, od tega 2
boksa: 1,8d x 1,4š x 2v
in 4 boksi: 1,7d x 0,95š
x 2v)
število: 1 (op.:
Skupinski: 3,85d x 3š x
2,8v)
DA (op.: Možnost
namestitve)

NE
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Konstrukcija in velikost bivalnih prostorov
Meli
Mala hiša
Celotno zavetišče je
ograjeno
Tehnično varovanje
(alarm vezan na Policijo,
Varnost ali vodjo
zavetišča)
Tla in stene v prostorih
za živali so iz
neporoznega,
nehigroskopičnega
materiala, dajo se čistiti
in razkuževati, odporna
na grizenje in praskanje
Ustrezno zračenje v
zaprtih prostorih
V zaprtih prostorih so
ustrezno izolirane stene
in streha
Temperatura v teh
prostorih (5-26 stopinj)
ne sme biti pod 0
Temperatura v prostorih
za bolne živali (ne manj
kot 20 st. C)

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA (op.: Vezan na
Sintal)

DA (op.: Vezan na
Varnost, video nadzor
zavetišča)

NE

DA (op.: Na vodjo
zavetišča)

DA (op.: Alarm vezan
na Varnost)

DA (op.: 24-urno
dežurstvo, prisoten
veterinar)

DA in NE (op.: Ploščice,
vendar so za ležišča
leseni podesti)

DA (op.: Stene
obložene s ploščicami
do stropa, liti asfalt, ute
– USB plošče + izolacija
v vsaki bivalni enoti,
talno gretje)

DA

DA (op.: PVC tla)

DA

NE (op.: Odprti del
bivalnih prostorov za
pse, del na tleh zemlja,
kamni, lesen podest,
povrhu guma) *

DA (op.: Leseni podesti
v pasjih bivalnih
enotah) *

DA (op.: Naravno
zračenje)
DA

DA (op.: Naravno)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Okna in
ventilatorji)
DA

DA

NE (op.: Streha ni
izolirana) *

DA

DA (op.: Ob pregledu
centralna kurjava s
termostatskimi ventili)
DA (op.: Predvidena, ni
term. v času pregleda,
<20 stopinj, centralna ni
delovala)

DA (op.: Talno gretje,
infra peč, termometer
namestijo po potrebi)
DA (op.: Bolni so v
prostorih Veterinarie)

DA

DA (op.: Nameščeni
oljni radiatorji)

DA

DA

DA (op.: Ob pregledu
toplo, ogrevano,
termostat, cen. kurjava,
pomični el. radiatorji)

(op.: Bolne so v Kliniki
Loka)

DA (op.: So
nameščene v
bolnišničnem delu)

(op.: T se ne da
ugotoviti, ni grelnih
teles, ni termometra) *
DA (op.: Bolne imajo
nameščene v
ambulanti)

Bivalni prostori za pse in ostali pogoji za pse
Meli
Mala hiša
Dva dela: zaprta (1,2m x
1,8m) in odprti - tekališče
(1,2m x 2,4m)

Če je v enem prostoru
več psov, mora imeti
vsak pes v zaprtem delu
1,5 m2, v odprtem 2 m2
Prostor je zračen in ima
naravno svvetlobo
V prostoru so ustrezni
predmeti, s katerimi se
pes igra, zamoti
Prostori so čisti, z
dnevno odstranjenimi
iztrebki
Prehrana psov: do 6.
meseca 3x dnevno, od 6
mesecev do 1 leta 2x
dnevno, odrasle 1x
dnevno
Na razpolago pitna voda

Zaprti: 2,72š x 2,1d x
2,4v; Spodaj odprti:
3,88d x 2,7š x 2,05v;
Zgoraj: 1,81 x 2,87 x
1,82; 1,82 x 2,87 x 2,87)

Zaprti: 1,85d x 1,23š x
2,08v;
Odprti: 2,35d x 1,23š x
2,08v + 30 cm do stropa

DA

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

/

DA (op.: Že opisani v
prejšnjem oddelku)

Notranji: 1,8 x 1,2 x 2,5
Zunanji: 2,4 x 1,35 x
2,5

DA (op.: Zaprti: 1,8d x
1,25š, odprti: 2,5d x
1,3š

/

(op.: Ob pregledu ni
psov)

V vsaki bivalni enoti je
po 1 pes

DA (op.: Bodo
upoštevali izrek
registracijske odločbe)

/

DA

DA

DA

(op.: Okna, lopute)

DA

3 ločene enote
Odprti: 1,46š x 2,53d v
2,35v; Zaprti: 2,4d x
1,35š x 2,5v; Zaprti:
1,23š x 2,4d x 2,5v
(op.: Ob pregledu ni
bilo več psov v enem
boksu, razen 2
mladiča)
DA

NE

DA

DA

/

DA (op.: Ob pregledu
ni psov)

(op.: Ob pregledu ni
nobenega psa)

(op.: Igral ni, prazno
zavetišče)

DA

DA

DA

/

DA

DA

DA

DA (op.: Po izjavi
lastnika, evidence o
hranjenju ne vodi)

DA (op.: Briketirana
hrana, odrasle 2x
dnevno)

DA

/

DA (op.: Ob pregledu
ni psov)

DA (op.: Ob pregledu
ni psov)

(op.: Še ni živali v
zavetišču)

DA

DA

DA

/

DA (op.: Ob pregledu
ni psov)

DA (op.: Ob pregledu
ni psov)

(op.: Še ni živali v
zavetišču)

DA (op.: Ob pregledu
po 1 pes, individualna
namestitev)
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Bivalni prostori za mačke in ostali pogoji za mačke
Meli
Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

Ob pregledu 3 muce
Zaprti: 4,7d x 3,8š x
2,8v
Odprti: 4,8d x 1,65š x
2v, vmes so premične
lopute
DA

Dva skupna prostora
1. bivalni = 7 mačk
2. bivalni = 11 mačk;
2,9š x 4,3d x 3,1v

(op.: Opisano v
prejšnjem oddelku)

DA (op.: 2,6 x 3,4 x
4,5, 1 skupinski boks,
ob pregledu
nameščene 4 mačke)

DA (op.: 4,1d x 5,1š x
3v)

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Izolatorij indirektna + luč)
DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

(OP.: Ob pregledu jih ni
bilo)

DA

DA (op.: V izolatoriju
so 4 kletke, 1 x 1 x 1)

DA

DA

(op.: Bodo upoštevali)

DA

DA

DA (op.: Iz vet.
razlogov in matere z
mladiči)
DA

NE

DA

DA

DA

NE (op.: 0,96 x 0,96 x
0,97 notranje mere, 4
kletke)
(op.: AD Libitum)

(op.: Izolatorij 1,2d x
0,98v x 0,86š)

(op.: 1,05š x 1v x 1d)

DA (op.: 1 x 1 x 1,
lesene kletke)

(op.: Opisano v
prejšnjem oddelku)

DA (op.: 1 x 1 x 1)

DA

(op.: AD Libitum)

DA (op.: AD Libitum,
hrana prilagojena
starosti)

DA (op.: AD Libitum
briketi, 2x na dan
meso, konzerve)

(op.: AD Libitum)

DA (op.: AD Libitum)

(op.: Še ni mačk v
zavetišču)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

(op.: Še ni mačk v
zavetišču)

Skupina - največ 15
odraslih mačk oz. 20
mladičev, velikosti 3m x
4,5m x 2m

(op.: Ob pregledu 2
mački, 20,5 m2)

DA (op.: 3 skupinski
boksi 4,5d x 1,23š x 2v)

Prostor za iztrebljanje
(stranišče s posipom),
ustrezno ležišče
Zračen prostor z naravno
svetlobo
Naravna svetloba
Predmeti, s katerimi se
mačka igra, zamoti,
plezala
Upoštevanje prepovedi
namestitve mačk v kletke
nad 30 dni
Kletka nima mrežastega
dna
Velikost kletke 1m x 1m x
1m

DA

DA

DA

Prehrana mačk: do 6
mesecev 4x dnevno, od
6 mesecev do 1 leta 3x
dnevno, odrasle 2x
dnevno
Na razpolago pitna voda

DA
DA

Vozilo za prevoz živali
Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

Število vozil
Prostor za živali ločen od
prostora za voznika
Dovolj velik, da lahko
žival normalno stoji ali
leži
Zračen

2
DA

1
DA

1
DA

2 (1 na servisu)
DA (op.: Prtljažnik)

1
DA

1
DA

1 prikolica
DA

DA

DA

DA

DA (op.: Kletke)

DA

DA

DA (op.: Klima)

DA

NE

DA

Brez ostrih robov
Omogoča varen prevoz
živali
Enostaven za čiščenje
Vozilo označeno z
imenom, naslovom in
telefonsko številko
zavetišča
Ob pregledu je vozilo
čisto

DA
DA

DA
DA

DA (op.: Ventilacija
ločena, v obeh delih
klima)
DA
DA

DA (op.: Psa pripnejo s
pasom, mačka v
prenosni kletki)
DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA (op.: Nalepka)

DA
DA (op.: Naslova ni) *

DA
DA in NE (op.: Naslova
ni) *

DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
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Sprejem živali
Evidenca o zapuščeni
živali (čas prejema
obvestila)
Namestitev živali v roku
24 ur po prejemu
obvestila, poškodovana v
roku 4 ur
Seznam pogrešanih
živali
Evidenca oddanih živali,
zavetišče jo sprejme v
roku 8 dni od zahtevka,
osebni podatki skrbnika,
ki oddaja žival
Izjava skrbnika, ki oddaja
žival:
- da je njen lastnik
- da soglaša s prenosom
lastništva na zavetišče
- izroči vso
dokumentacijo o živali
- poda informacije o
značaju, navadah živali
- plača prispevek za
delovanje zavetišča
Evidenca odvzetih živali
po odločbi

Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

NE (op.: Časa prejema
ni, vpisuje čas odlova) *

DA

DA (op.: Ne navajajo
časa obvestila) *

NE (op.: Čas sprejema
ni naveden)

DA

(op.: Ne navaja časa
odlova, zato se ne da
preveriti)

DA

(op.: Se ne da
preveriti) *

NE (op.: Se ne da
ugotoviti)

DA (op.: evidenčni list
prejetih klicev o
izgubi/najdbi živali)
DA

(op.: Še niso začeli
delovati, so
seznanjeni) *
(op.: Še niso začeli
delovati, so
seznanjeni)

NE (op.: Vpiše v CRP,
da je pes izgubljen) *

DA (op.: Evidenca
obvestil o zapuščenih
živalih - zvezek)
DA (op.: Evidenca
oddanih živali)

DA

NE (op.: Pove, da v
tem primeru objavijo
foto na spletni strani) *
NE (op.: Niso imeli
primera)

NE (op.: Ni vpisan
datum zahtevka, se ne
da ugotoviti, če je bila
žival sprejeta v 8 dneh)

DA (op.: Večina
lastnikov sami
pripeljejo žival v
zavetišče)

DA (op.: Ni bilo primera
do sedaj)

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA
DA

DA (op.: Evidenca
odvzemov po odločbi
VURS)

DA (op.: Blagajniški
prejemek)
DA (op.: Od 15.2.2012,
po prevzemu, še niso
imeli primera)

NE
DA (op.: Vpišejo v
sprejemno knjigo psov)

NE (op.: Nimajo
obrazca) *

DA (op.: Evidenca
pogrešanih 2012)

NE (op.: Niso imeli
primera)

DA

(op.: Evidenca o
sprejemu živali. 1 pes
sprejet 1. 11. 2012,
evtanaziran še isti dan)

DA

NE (op.: Sprejmejo klic
in javijo na radio,
evidence ne vodijo) *
NE (op.: Ne vodijo, vet.
pove, da takega
primera še niso imeli)

(op.: Bodo vodili v
knjige, zvezke)
NE *

NE (op.: Nimajo
obrazca) *

NE

DA (op.: Še niso imeli
primera)

DA (op.: Računalniški
program) *
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Izolatorij
Vsaka novo sprejeta
žival je nameščena v
izolatorij, onemogočen
stik z drugimi živalmi
Dostop do izolatorija
omogočen samo
- osebju zavetišča
- doktorju vet. med.
Pred namestitvijo je
izolatorij očiščen in
razkužen
Opravljen veterinarski
pregled v roku 24 ur po
namestitvi

Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

DA (op.: V izolatorij
namestijo tudi bolne v
svojem boksu, ob
pregledu 1 pes)
DA

DA

DA (op.: Posebej
karantena in posebej
izolatorij s 3 boksi za
pse)
DA

DA (op.: 4 kletke)

DA (op.: Evidenčni list
živali)

DA (op.: Ob pregledu 4
mačke)

(op.: Še ne opravljajo
del zavetišča)

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Stranka pove,
da vsak dan razkužujejo
vse bivalne prostore in
izolatorij, vodi evidenco)
(op.: Se ne da preveriti)
*

DA (op.: Evidenca o
čiščenju in
razkuževanju)

DA (op.: Določeno z
vet.-sanit. redom)

NE (op.: Pove, da
razkužujejo, a ne
vodijo evidence) *

DA (op.: Vodijo
evidenco)

DA (op.: Ne vodi
evidence) *

(op.: Evidenco bodo
nastavili ob delovanju)

DA (op.: Evidenca
obvestil o zapuščeni
živali, beležijo čas klica,
in zap. o sprejemu živali
v zavetišče)
DA (op.: Kartoteka
živali)

DA (op.: Razvidno iz
sprejemnega lista in
Poročila o zdravljenju)

NE (op.: Se ne da
ugotoviti) *

DA

DA (op.: Vpisano v
kartoteko živali v
zavetišču)

(op.: Evidenco bodo
nastavili ob delovanju)

DA (op.: Antiparazitik
dajejo sami oskrbniki
takoj po sprejemu v
zavetišče, razvidno iz
Karantenskega lista)
DA (op.: Vpišejo v
potni list, steklino
cepijo po izolaciji)

DA

DA

DA

(op.: Evidenco bodo
nastavili ob delovanju)

/

DA

NE (op.: Samo
steklino) *

DA (op.: Bodo
opravljali ob začetku
delovanja)

DA (op.: Evidenčni
karton cepljen)

NE (op.: Samo po
dogovoru z novim
lastnikom, občina ne
plača)
DA (op.: Za
mikrosporijo Wood)

NE *

DA (op.: Bodo
opravljali ob začetku
delovanja)

DA in NE (op.: Ob
sumu mikrosporije:
Wood) *

(op.: Bodo opravljali ob
začetku delovanja)

DA

Živalim odstranjeni
notranji in zunanji
zajedalci

DA

Opravljena preventivna
vakcinacija pred kužnimi
boleznimi:
- psi: pasja kuga,
parvoviroza, kužni kašelj,
hepatitis, leptospiroza,
steklina
- mačke: mačja kuga,
mačji aids, mikrosporija

DA *

DA

DA

DA

Opravljeni testi za kužne
bolezni mačk:
- mačja levkoza, mačji
aids, mikrosporija
Evidenčni list, kamor se
vpisuje pregled 2x
dnevno o stanju in
počutju živali, vpisujejo
vse motnje (neješčnost,
neredno iztrebljanje,
apatija, agresija, ...)
Namestitev:
- psi 10 dni

DA (op.: Ob sumu po
oceni veterinarja, za
mikrsoporijo pa vsaka
mačka z Wood svetilko)
DA (op.: Zabeleži se 1x
dnevno)

NE (op.: Za levkozo in
mačji aids samo ob
sumu, za mikrosporijo
vse z Wood svetilko)
DA (op.: Vpisuje v
evidenco Razpored
oskrbe psov v boksih in
ambulanti)

DA (op: Mikrosporijo
sami z Wood lučko,
sumljive v laboratorij)

DA (op.: Vpisano v
Evidenčni karton
cepljen)

(op.: Vpisujejo 1x
dnevno) *

NE *

DA

DA (op.: Razvidno iz
kartoteke živali v
zavetišču)

(op.: Karton živali ->
rač. evidenca,
kartoteka živali v
zavetišču)

(op.: Praviloma. Dva
psa nista v izolatoriju,
temveč po 8 dneh že v
bivalnih prostorih, med
ostalimi psi)
(op.: Tudi prostoživeče,
po odločbi)

DA (op.: Evidenca Psi v
boksih)

DA

/

DA (op.: Razvidno iz
evidenčnega lista
živali)

DA (op.: Razvidno iz
kartoteke živali v
zavetišču)

(op.: Bodo upoštevali
ob namestitvi živali)

DA (op.: Evidenca
Mačke v boksih)

DA

NE (op.: Se ne da
ugotoviti) *

DA (op.: Razvidno iz
evidenčnega lista
živali)

DA (op.: Razvidno iz
kartoteke živali v
zavetišču)

(op.: Bodo upoštevali
ob namestitvi živali)

- mačke 14 dni
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Namestitev živali
Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

Preprečen stik
nezdružljivih živali
Onemogočeno parjenje

DA

DA

DA

DA

DA

DA

(op.: Bodo upoštevali)

DA

DA

DA

DA

DA

(op.: Bodo upoštevali)

Ločena namestitev živali
z mladiči

DA (op.: Ob pregledu 1
mačka s 5 mladiči)

DA

(op.: Bodo upoštevali)

DA (op.: Bolan pes je v
svojem boksu v
izolatoriju) *
(op.: 1x dnevno vpiše,
pregleda večkrat,
stanuje na naslovu
zavetišča)
DA (op.: Vodijo
evidenco)

DA (op.: Ob pregledu 2
mački z mladiči, ločeno
nameščeni)
DA

DA

Ločena namestitev
bolnih živali

DA (op.: Ob pregledu 1
mačka z mladiči v
skupnem boksu)
DA (op.: Bolne na
Veterinarii in možnost
namestitve v zavetišču)
DA

DA (op.: Sterilizirajo,
kastrirajo nad 2 kg oz.
4 mesece, v enem
prostoru)
DA (op.: Ob pregledu
jih ni)
DA

DA (op.: Nameščene v
prostorih bolnice)

DA (op.: Bolne so v
ambulanti)

(op.: Bodo upoštevali)

(op.: Vpisujejo 1x
dnevno)

NE

DA

DA

(op.: Nastavljena
evidenca)

DA (op.: Vodi evidenco

DA

DA

DA (op.: Vodijo
evidenco)

DA (op.: Ne vodijo
evidence) *

(op.: Bodo nastavili
evidenco ob
namestitvi)

Osebje 2x dnevno
preveri stanje in počutje
živali, vse spremembe
vpiše v kartoteko živali
Vsi prostori morajo biti 1x
dnevno očiščeni

Prostoživeče mačke
Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

DA (op.: Vpisano v
Sprejemno knjigo,
pregled po sprejemu)
DA

DA

DA (op.: Ob pregledu v
zavetišču ni
prostoživečih mačk)
DA

DA (op.: Klinika Loka,
ne vedno) *

DA (op.: Imajo
protokol)

DA

(op.: Bodo upoštevali)

DA (op.: Evidenca o
sprejemu živali)

NE *

(op.: Bodo upoštevali)

Ustrezna označitev pred
izpustom v okolje, kjer so
bile najdene
- mikročip (obvezen pri
oddaji novemu lastniku)
- 5mm levega vršička
uhlja (v anesteziji ob
kastr., ster.)

DA

DA

DA (op.: Vpisano v
Evidenčni list Klinike
Loka in v Evidenčni
karton o cepljenju
vpiše vodja zavetišča)
DA

NE *

DA

(op.: Bodo upoštevali)

DA

DA (op.: Vodi Evidenco
prostoživečih mačk v
izpustu, letos vrnjenih v
okolje 87)

DA

NE *

(op.: Bodo upoštevali)

Upoštevanje prepovedi
vračanja v okolje mačk z
mikrosporijo in serološko
pozitivne na FeLV/FIV

DA (op.: Mikrosporija
Wood, sumljive še
ostružek, FeLV/FIV
sumljive test)

DA (op.: Opravijo dg.
preiskave)

(op.: Samo
mikrosporija)

(op.: Bodo upoštevali)

Ustrezna veterinarska
oskrba
Opravljena sterilizacija,
kastracija

DA (op.: Vpisano v
kartoteko živali)

DA (op.: Istočasno ob
kastraciji, sterilizaciji)

DA

DA
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Oddaja živali
Psi, mačke so, preden
zapustijo zavetišče,
označene z mikročipom
Novi skrbnik živali
podpiše izjavo s podatki:
- osebno ime in datum
rojstva
- naslov in telefonska
številka
- naslov, kje bo bivala
žival
- opis živali
- številka mikročipa
- soglasje, da
predstavniki zavetišča
občasno preverijo skrb
za žival
- soglasje skrbnika, da v
primeru prodaje, oddaje
živali obvesti zavetišče
Pred oddajo so:
- psice sterilizirane
- mačke sterilizirane,
kastrirane
Izjeme - v kartoteko
vpisana utemeljitev
Imetnik zavetišča
občasno preverja skrb za
žival pri novem lastniku

Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

DA (op.: Psi vsi, mačke
pa le tiste, ki gredo v
posvojitev)
DA

DA

DA

DA

DA in NE (op.: Psi DA
Mačke samo na željo
lastnika) *
DA

DA (op.: Čipiranih
mačk ne vnašajo v
CRP)
DA

(op.: Bodo upoštevali)

DA

DA - mačke (op.: Št.
čipa na Evidenčnem
kartonu o cepljenju)
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Vnešeno v
Kartoteko živali)

DA - mačke

DA (op.: Tudi pse
kastrirajo)

NE *

(op.: Bodo upoštevali)

(op.: Stranka pravi, da
sterilizira, kastrira vse
živali pred oddajo) *
DA (op.: Pravi, da
naključno preverja, ob
sumu nepravilnosti
prijavi na VURS,
posebne evidence o
tem ne vodi)

DA

(op.: Pred oddajo
opravijo. Mlajšim
živalim zagotovi to
zavetišče ob primerni
starosti)
DA (op.: Vse
sterilizirajo in kastrirajo
ob oddaji)
DA (op.: Opravljen en
pregled v Petrovcih)

DA

(op.: Ni bilo primera)

NE *

(op.: Bodo upoštevali)

(op.: Pove, da
preverjajo, vendar se
ne da ugotoviti,
dokazati, ne vodi
evidence) *

DA (op.: Vendar ni
nikjer evidentirano,
razen koledar) *

NE (op.: Pove, da
preverjajo, ne vodijo
evidence) *

(op.: Bodo upoštevali)

NE *

DA

DA (op.: Foto
dokumentirano)
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Evtanazije
Meli
Usmrtitev psov po 30
dneh v letu 2011
Število vseh
evtanaziranih psov v letu
2011
Usmrtitev mačk po 30
dneh v letu 2011
Število vseh
evtanaziranih mačk v letu
2011
Upoštevanje roka 30 dni
po odstavitvi za breje
živali in živali z mladiči,
oz. 60 dan po skotitvi
Veterinar odobri
usmrtitev mladičev takoj
po porodu, če je število
preveliko
Izvršitev sedacije pred
evtanazijo

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

21

DZVŽ Maribor ni podal
letnega poročila
Od 15. 2 12 iz vet.
razlogov 5 psov

/

Število od 10. 8. do 28.
11. 2012 = 0
Število od 10. 8. do 28.
11. 2012 = 1 (op.: Iz
vet. razlogov)
Število od 10. 8. do 28.
11. 2012 = 0
Število od 10. 8. do 28.
11. 2012 = 15
(opomba: Iz vet.
razlogov)
DA (op.: Ni bilo
primerov)

Število od januar –
september 2012 = 7
Število od januar –
september 2012 = 8

DA (op.: Še ni bilo
primera)

(op.: Bodo upoštevali)

/

Brežice

95 (op.: 83 + 12 po
odločbi VURS)

37

0

1

(op.: Ne evtanazirajo)

20 (op.: 12 iz
veterinarskih razlogov)

35

Od 15. 2 12 iz vet.
razlogov 11 mačk

2012 = 0 (op.: Ne
evtanazirajo)
2012 = 7 (op.: Bolne,
kuga in 1 levkoza)

DA

DA

DA

(op.: Ne evtanazirajo)

DA

DA

DA

(op.: Ne evtanazirajo)

DA (op.: Ni bilo
primerov)

DA (op.: Še ni bilo
primera)

(op.: Bodo upoštevali)

(op.: Spremna knjiga
psi, vpis evtanazija,
sedacija ni navedena,
vrsta in količina
sredstva za sedacijo in
evtanazijo je navedena
na računu, ki ni na
vpogled) *

DA

(op.: Dokumentacije
pogodbene vet.
ambulante ni na
vpogled)

DA

DA

DA

(op.: Bodo upoštevali)

Število od januar –
september 2012 = 0
Število od januar –
september 2012 = 21
(bolne, poškodovane)

0

0
0

Pogini
Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

Število poginulih psov od
1. 1. - 31. 12. 2011

11

10

/

Število od 10. 8. do 28.
11. 2012 = 0

Število od januar –
september 2012 = 0

0

Število poginulih mačk
od 1. 1. - 31. 12. 2011

34

51

Od 15.2. 2012: 2 (op.:
1 parvoviroza in 1
poškodba)
Od 15.2. 2012: 7 (op.:
Kuga)

2012 = 1 mladič

Število od januar –
september 2012 =0

0

Ugotavljanje vzrokov
pogina v letu 2011

(op.: Po izjavi stranke
načeloma ne, oz. 1x v
letu 2011 - pogin
mladičev)

NE

Od 15.2. 2012: Do
pregleda ne

NE

Število od 10. 8. do 28.
11. 2012 = 5 (opomba:
Parvoviroza)
NE

Ni smiselno

0
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Evidence
Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

Evidenca o zapuščenih
živalih

(op.: Spremna knjiga psi
in mački)

DA

DA

DA (op.: Evidenca
Delovodnik)

DA (op.: Evidenca o
sprejemu živali)

DA

Evidenca o pogrešanih
živalih

NE (op.: V CRP)

DA

DA

NE (op.: Samo na
spletni strani opis, foto)

NE

Evidenca o sprejemu
živali:
- zaporedna številka
vpisa v evidenco
- opis in fotografija živali

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Evidenca
pogrešanih in evidenca
klicev)
DA

DA (op.: Evidenca
živali ob sprejemu v
zavetišče)
(op.: Bodo nastavili)

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Fotografije ne)

DA

DA

DA

- identif. številka o
cepljenju proti steklini
- navedba ali gre za
najdeno, odvzeto ali
oddano žival
- ura, datum, kraj najdbe

DA

DA

DA (op.: Fotografije na
internetu in
računalniku)
DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

- osebno ime, naslov
najditelja
- ura, datum sprejema
živali
- osebno ime osebe, ki je
žival sprejela
Evidenca o vrnitvi živali
njihovim skrbnikom oz.
oddaji novim skrbnikom
Evidenca o oddaji živali
novim skrbnikom

DA

DA

DA (op.: Ure sprejema
obvestila ni)
DA

DA (op.: Na
Evidenčnem listu
Klinike Loka)
NE (op.: Ni ure,
datuma) *
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE (op.: Datum
sprejema je, ura ne) *
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Evidenca o zdravljenjih

DA

DA (op.: Poročilo o
zdravljenju)

DA (op.: Hospitalni list
in računalniški sistem)

DA (op.: Kartoteka
živali v zavetišču)

Evidenca o poginih

DA (op.: Kartoteka živali
in spremna knjiga psi,
mačke)
DA

(op.: Računačniško
nastavljen program,
pomanjkljivi podatki)
(op.: Računačniško
nastavljen program,
pomanjkljivi podatki)
DA (op.: Kartoteka
živali v zavetišču)

DA

DA

DA

DA

Evidenca o evtanazijah

DA

DA

DA

DA

DA

Evidenc ni možno brisati
ali nepooblaščeno
vpisovati, spreminjati
podatke

DA

DA

DA

DA (op.: Hospitalni list
in računalniški sistem
in ev. sprejema)
DA (op.: Evidenca
evtanazij, računalniški
sistem, ev. sprejema in
hospitalni list)
DA

DA

DA

DA (op.: Posvojitvene
pogodbe in
Delovodnik)
DA (op.: Posvojitvene
pogodbe in
Delovodnik)
DA (op.: Evidenčni list
Klinike Loka in
kartoteke)
DA (op.: V
Delovodniku, odvoz
pogina Klinika)
DA (op.: Delovodnik in
Evidenčni list)

DA
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Kartoteka živali (dodatni
podatki poleg podatkov iz
evidence; pregleda se
kartoteke oddanih živali)
- oddana žival: podatki o
skrbniku, njegovo
soglasje o prehodu
lastninske pravice na
zavetišče, vsa
dokumentacija o živali
- odvzeta žival: kopija
odločbe
* o zdr. stanju živali ob
sprejemu in o vet. oskrbi
* o zdravljenju živali,
sterilizaciji, kastraciji,
poškodbah
* o značaju, obnašanju
živali

* o morebitnih
poškodbah živali drugim
živalim in ljudem

CRP se vodi ažurno

Meli

Mala hiša

Maribor

Mačji dol

Postojna

Sevnica

Brežice

DA

DA

DA

NE *

DA

(op.: Ni bilo primera)

DA (op.: Še ni bila
nobena oddana)

(op.: Vpisuje pod
opombe)

DA

DA

(op.: Ni primera) *

DA

DA

DA

DA
DA

(op.: Pod rubriko ostalo
spremljanje in zdr.
stanje pri živalih na
Spremnem listu za
živali)
(op.: Pod rubriko ostalo
spremljanje in zdr.
stanje pri živalih na
Spremnem listu za
živali)
*

Način označitve - psi
Način označitve - mačke

Mikročip

Register psov se 1x letno
posreduje lokalnim
skupnostim

Letno poročilo različnim
občinam

DA

DA

DA

DA

DA

DA (op.: Ni še bilo
primera, možen vpis)

DA

DA (op.: Od 15. 2.
2012 dalje)

(op.: Ni vpogleda v
zavetišču)

Mikročip
Mikročip lastniške, uho
prostoživeče *
DA

Mikročip
Mikročip lastniške, uho
prostoživeče
Od 15. 2. 2012

/
Mikročip oz. uho
Registriran v letu 2012,
pošljejo mesečno
občinam

DA (op.: Trenutno
aktualno, vpisan 1 pes,
izvožen na HR)
Mikročip
Vršiček uhlja in čip na
željo lastnika
DA (op.: Poročajo
mesečno)

(op.: Kartoteka živali v
zavetišču)

DA

NE (op.: Bodo
upoštevali)

Mikročip
Mikročip oddane,
vršički ne
DA (op.: Mesečno
pošiljajo)

(op.: Bodo upoštevali)
(op.: Bodo upoštevali)
(op.: Bodo upoštevali)

