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1. Osnovni podatki  
 

1.1. Osebna izkaznica  
 

Zavetišče Mačja hiša (v nadaljevanju zavetišče) je bilo ustanovljeno 23.1.2014 z registracijsko odločbo št. 
U34454-109/2013/10. Imetnik zavetišča je Zavod Mačja hiša (v nadaljevanju zavod). 

Osnovni podatki o zavetišču: 

Številka zavetišča: CE 03-02/ZAV 

Naslov: Zavetišče Mačja hiša 

 Groharjeva ulica 8 

 3000 Celje 

Telefon: 040 937 959 

Internetna stran: http://www.macjahisa.si/zavetisce.php 

Elektronski naslov: zavetisce@macjahisa.si 

Matična številka: 3636569000 

Davčna številka: SI65283503 

Transakcijski račun: SI56 6100 0000 2600 529, odprt pri Delavski hranilnici 

Zastopnik: Helena Jovanović Hacin, direktorica 

Zavetišče ima dva redno zaposlena, ki sta hkrati tudi oskrbnika in tri stalne oskrbnike - prostovoljce. 
Zavod pri svojem delovanju sodeluje z večjim številom prostovoljcev, ki se vključujejo v delo na različnih 
področjih. Prostovoljci so z zavodom podpisali Pogodbo o prostovoljstvu. 

Dejavnost zavetišča financira zavod iz lastnih dejavnosti (spletna in fizična trgovina s hrano in opremo za 
male živali) in z donacijami fizičnih in pravnih oseb, na podlagi opravljenih storitev oskrbe nikogaršnjih in 
odvzetih živali smo v letu 2015 iz javnih sredstev prejeli 3.227 €. 
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1.2. Dejavnost zavetišča 
 

Zavetišče opravlja naslednje naloge: 

- sprejema prijave o zapuščenih živalih, 
- zagotavlja odlov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih mačk, 
- v sodelovanju s pogodbeno veterinarsko ambulanto (Veterina MH) mačkam zagotavlja potrebno 

veterinarsko pomoč, 
- zagotavlja oskrbo v zavetišču bivajočim mačkam, 
- skrbi za iskanje skrbnikov in za oddajo mačk novim posvojiteljem, 
- s posvojitelji ohranja kontakte, jim po potrebi nudi svetovanje in pomoč, preverja pogoje bivanja 

posvojenih mačk, 
- skrbi za ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije, 
- sodeluje s pristojnimi organi, s pogodbeno veterinarsko organizacijo, s prostovoljci, z drugimi 

organizacijami za zaščito živali in z zainteresirano javnostjo, 
- skrbi za izobraževanje in osveščanje javnosti v zvezi s problematiko zapuščenih živali ter za 

strokovno izobraževanje posvojiteljev in prostovoljcev. 

Zakonski okvir za delovanje predstavlja veljavna zakonodaja, predvsem Zakon o zaščiti živali ter Pravilnik 
o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter druga veljavna zakonodaja.  

Poleg te zavetišče pri svojem delovanju uporablja interne akte, in sicer Sanitarni red, Organizacijsko 
navodilo o vodenju evidenc, Delovno navodilo za začasne skrbnike, Delovno navodilo za izpolnjevanje 
podatkov o mucah ter vrsto dokumentov, kot so Napotki za posvojitelje, Dogovor o prostovoljskem delu, 
Pogodba o posvojitvi, Evidenčni list preverjanja splošnega stanja in počutja živali v izolatoriju, Evidenčni 
list preverjanja splošnega stanja in počutja živali, Soglasje skrbnika o oddani živali, Izjava skrbnika o 
lastništvu najdene živali, Vprašalnik o izpolnjevanju pogojev pred posvojitvijo živali, Evidenčni list 
čiščenja in razkuževanja. 
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2. Poročilo o delovanju 

2.1. Oskrba mačk 
 

Tabela 1: Statistika mačk 2015 

Vir: lasten 

V Zavetišču Mačja hiša je bilo na dan 01.01.2015 169 mačk. V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 je 
bilo v Zavetišče Mačja hiša sprejetih 525 mačk, torej je bilo v letu 2015 v zavetišču obravnavanih 694 
mačk. Zavetišče je zapustilo 514 mačk, kar je 180 manj od vseh obravnavanih. Število mačk v zavetišču 
na dan 31.12.2015 je 180. V nove domove je bilo oddanih 346 mačk, v okolje je bilo vrnjenih 122, 
evtanaziranih 20, zabeleženo je bilo 19 poginov, lastnikom smo vrnili 7 mačk. 

 

Graf 1: Gibanje števila mačk po mesecih 
Vir: lasten 
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sprejete 33 13 62 36 51 57 73 50 47 45 31 27 525 
oddane v nove domove 30 28 28 28 21 12 14 37 29 42 35 42 346 
vrnitev v okolje 20 14 30 10 5 5 19 5 7 5 2 / 122 
evtanazija 3 1 1 6 5 1 / / / / 1 2 20 
pogin / / 2 3 / 5 3 2 3 / 1 / 19 
vrnitev lastnikom / 1 2 / 1 / / / 1 / 1 1 7 
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2.1.1. Sprejete mačke 
 

 

Graf 2: Število sprejetih mačk 
Vir: lasten 

Največ mačk (73) je bilo v zavetišče sprejetih v juliju, ko smo sprejeli večje število mačjih mladičev, hkrati 
pa smo v tem obdobju tudi urejali večjo lokacijo prostoživečih mačk (kar se odraža tudi na večjem številu 
v okolje vrnjenih mačk v juliju). Večje število mačk (62) je bilo sprejetih in po TNR (trap-neuter-return) 
protokolu obravnavanih tudi marca. Od maja pa vse do konca oktobra smo v povprečju mesečno sprejeli 
54 mačk, večinoma najdenih mladičev. Najmanj mačk je bilo sprejetih februarja. 

472 (90 %) sprejetih mačk je bilo najdenih, 46 (8,7 %) je bilo oddanih v zavetišče s strani lastnikov, 7 (1,3 
%) mačk je bilo odvzetih z odločbami UVHVVR. 

Večina mačk je bila nameščenih v zavetišču in pri začasnih skrbnicah, nekatere mačke pa so bile sprejete 
neposredno v pogodbeni veterinarski ambulanti (Veterina MH). Šlo je za tiste mačke, ki so potrebovale 
takojšnjo nujno veterinarsko pomoč ter večji del tistih, ki so bile predvidene za vračanje v okolje po 
posegu sterilizacije ali kastracije. Začasni skrbniki in skrbnice, pri katerih so mačke nameščene v 
začasnem skrbništvu, imajo z zavetiščem podpisan Dogovor o prostovoljskem delu. Z zavetiščem na ta 
način redno sodeluje povprečno trideset skrbnic, v obdobjih z največjim številom sprejetih mačk pa se 
jim pridruži različno število dodatnih skrbnic (občasno tudi kakšen skrbnik). Pri občasnih začasnih 
skrbnikih/-cah gre v večini primerov za same najditelje mačk, nekateri pa se odzovejo tudi na pozive na 
spletni strani, forumu Pomagamo živalim in facebook strani Mačje hiše.  
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Vsi začasni skrbniki so pred namestitvijo živali seznanjeni s pravilnim ravnanjem z živalmi, s postopki 
čiščenja, razkuževanja in vodenja potrebnih evidenc. Podučimo jih o združevanju z drugimi živalmi, 
seznanimo z zdravstvenim stanjem, značajem in ostalimi posebnostmi živali, ki jo začasno namestijo. 
Prav tako podpišejo Pogodbo o prostovoljstvu, s katero tudi potrdijo seznanjenost z navedenim.  
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2.1.2. Oddaja v nove domove 

 

 

Graf 3: Oddaja v nove domove 
Vir: lasten 

 

V letu 2015 je bilo iz Zavetišča Mačja hiša posvojenih 346 mačk. Po januarskih 30-ih posvojitvah je bilo v 
februarju, marcu in aprilu posvojenih 28 mačk mesečno. Število posvojitev je občutno upadlo med 
majem in julijem, kar pripisujemo večji odsotnosti ljudi zdoma zaradi letnih dopustov. V zadnjem delu 
leta je število posvojitev znova naraslo. Pred posvojitvijo so bili z vsemi posvojitelji opravljeni razgovori, 
vsi novi skrbniki mačk so ob posvojitvi podpisali Pogodbo o posvojitvi, s katero se zavežejo k spoštovanju 
pogojev za posvojitev.  

Vse živali so bile pred posvojitvijo razparazitene, sterilizirane/kastrirani, cepljene proti kužnim boleznim, 
z znanim statusom FeLV/FIV in označene z mikročipom. Vse živali so imele prenešeno lastništvo v CRP na 
novega lastnika najkasneje v treh dneh po posvojitvi in izdan potni list. 

Zavetišče tudi po posvojitvi s posvojitelji ohrani stike. Ti so namenjeni tako preverjanju pogojev, v 
katerih biva posvojena žival, kot svetovanju posvojiteljem. Prvo preverjanje se opravi v nekaj dneh po 
posvojitvi, naslednje običajno sledi v prvem mesecu po posvojitvi. Preverjanje poteka preko telefona oz. 
elektronske pošte, nekateri posvojitelji se s fotografijami in dogodivščinami posvojenih mačk redno 
javljajo na forumu Pomagamo živalim in / ali Facebook strani Mačje hiše. 
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2.1.3. Vrnitev v okolje 
 

 

 
Graf 4: Vrnitev v okolje 

Vir: lasten 

 

Pri prostoživečih mačkah, ki jim bivanje s človekom predstavlja stres, je zavetišče izvajalo TNR (trap-
neuter-return) protokol. Mačke so bile pred posegom sterilizacije ali kastracije pregledane, 
razparazitene, po potrebi jim je bil apliciran antibiotik s podaljšanim delovanjem. Ob posegu so bile 
označene v levo uho. Največ mačk je bilo vrnjenih v okolje v januarju, marcu in juliju, ko smo sterilizirali / 
kastrirali več kolonij prostoživečih mačk. 
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2.1.4. Evtanazije in pogini 
 

Evtanaziranih je bilo 20 mačk (2,88 % vseh obravnavanih). Vzroki za evtanazijo so bili: 

• 3-je primeri FIP-a v zadnjem stadiju 

• 3-je primeri levkoze v zadnjem stadiju 

• 3-je primeri rakastega obolenja 

• 2 primera mačje kuge z znaki agonije 

• 2 primera prostoživečih, divjih mačk v slabem, neozdravljivem stanju 

• 2 primera agonalnega stanja ob sprejemu 

• 2 primera hudih poškodb brez možnosti okrevanja 

• 1 primer FIV+ prostoživeče mačke z razvitimi kliničnimi znaki bolezni 

• 1 primer na levkozo pozitivne hudo poškodovane mačke 

• 1 primer splošne oslabelosti brez možnosti okrevanja 
 
45 % (9) evtanazij je bilo opravljenih takoj ob sprejemu oz. v prvih 24-ih urah po sprejemu, saj so bili 
mački sprejeti v izredno slabem splošnem stanju / agoniji / z znaki napredujoče neozdravljive bolezni. 

Zabeležili smo 19 poginov (2,74 % vseh obravnavanih). Vzroki poginov so bili: 

• 3-je primeri mačje kuge 

• 2 primera hudih poškodb 

• 2 primera nedonošenčkov, ki sta bila najdena komaj kotena in sta poginila na dan najdbe 

• 2 primera mačkov, najdenih v slabem splošnem stanju 

• 1 primer odvzete FIV+ mačke v splošnem slabem stanju  

• 1 primer sesni mladič z razvojno napako, poginil za posledicami pljučnice 

• 1 primer mladič, najden zastrupljen z motornim oljem, ni odreagiral na terapijo 

• 1 primer sprejema v stanju agonije 

• v 6-tih primerih vzrok pogina ni znan (od tega 3-je sesni mladiči) 

 

2.1.5. Vrnitve lastnikom 
 

7 sprejetih mačk je bilo vrnjenih lastnikom. V dveh primerih je šlo za mačka, posvojena iz Zavetišča 
Mačja hiša. Prvi je bil vrnjen lastnikom po okrevanju, druga pa po izključitvi možnosti alergije pri 
posvojiteljici. Ostalih 5 mačkov je bilo najdenih, nobeden od njih ni bil čipiran, vse so lastniki spoznali po 
fotografijah, objavljenih na spletu in dokazali lastništvo.  
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2.2. Delovanje v javnosti 
 

Svojo dejavnost lahko zavetišče opravlja le ob sodelovanju z zainteresirano javnostjo. Zato zavetišče 
vsakodnevno skrbi za pojavljanje v javnosti. Ob tem se poslužujemo predvsem elektronskih medijev.  

Zavetišče oz. imetnik zavetišča ima svojo spletno stran, kjer so objavljeni vsi osnovni podatki o zavetišču 
in vse mačke, ki iščejo nov dom. Poleg tega so na spletni strani objavljeni pogoji za posvojitev mačk ter 
vrsta izobraževalnih vsebin, ki jih redno dopolnjujemo. Poudarek pri objavah je osveščanje o 
odgovornem skrbništvu živali, o pomenu preprečevanja legel, o sterilizaciji in kastraciji mačk, o 
odgovornem posvajanju, prisotne pa so tudi različne vsebine s področja sobivanja ljudi in mačk, vsebine 
s področja zakonodaje ter članki, s katerimi poskušamo omiliti nekatere predsodke. Spletna stran beleži 
v letu 2015 101.067 obiskov, 1.045.381 ogledov stran in 51.194 uporabnikov. 

Zelo dejavni smo tudi na družbenih omrežjih, najbolj na Facebooku. Na Facebook strani imetnika z 
rednimi objavami ohranjamo pozornost 26.734 uporabnikov, ki so všečkali stran (podatek na dan 
31.12.2015). Objavljamo pa tudi na drugih družbenih omrežjih (Twitter, Instagram, Google+). 

Imetnik zavetišča je lastnik foruma Pomagamo živalim, ki v letu 2015 beleži 285.552 obiskov, 5.968.520 
ogledov strani in 50.972 uporabnikov. Na forumu so ažurno objavljene vse mačke, ki so sprejete v 
zavetišče. Pri vseh tistih, ki so na voljo za posvojitev, lahko najdejo uporabniki foruma tudi vse potrebne 
informacije o značaju, zdravju, morebitnih posebnostih. Na forumu so objavljene tudi druge teme s 
področja problematike brezdomnih živali. 

Občasno se pojavljamo v časopisih, revijah, v oddajah na televiziji, prisotni smo na različnih dogodkih, 
kjer svetujemo in delimo naše tiskane letake. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. Zaključek 
 

Leto 2015 je drugo leto delovanja Zavetišča Mačja hiša, ocenjujemo ga kot uspešnega. Glede na 
kapaciteto samega zavetišča, ki je registrirano za 28 odraslih mačk ali 38 mladičev v bivalnih prostorih 
ter na to, da se zavetišče v 96 % financira iz lastnih sredstev in donacij, smo ponovno sprejeli ter oskrbeli 
relativno veliko število mačk. Te številke dosegamo zaradi zglednega sodelovanja s prostovoljci, ki 
delujejo tako kot začasni skrbniki kot tudi na drugih področjih delovanja zavetišča. Za rezultate našega 
dela je zelo pomembno tudi naše tesno sodelovanje s pogodbeno veterinarsko organizacijo. Ključna pa 
je tudi široka podpora javnosti in tistih posameznikov in organizacij, ki naše delo prepoznavajo kot 
vredno finančne podpore. 

V prihodnjem letu želimo še poglobiti naše sodelovanje z vsemi deležniki našega delovanja. Načrtujemo 
predvsem več preventivnih dejavnosti na področju izobraževanja in osveščanja. Glede same oskrbe mačk 
se bomo še bolj posvetili izvajanju TNR protokola prostoživečih mačk, za katerega bomo nadaljevali z 
namenskim zbiranjem sredstev. 

Svoje delovanje ocenjujemo kot pozitivno tudi v luči izsledkov letnega pregleda delovanja zavetišča s 
strani nadzornega organa UVHVVR, kjer ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.  

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za podobno in še boljšo kvaliteto delovanja. Ostajamo zvesti 
svojemu poslanstvu zagotavljanja najboljše možne oskrbe našim mačjim varovancem ter hkratnemu 
delovanju na področju izobraževanja in osveščanja. 

Naš cilj, za katerega si bomo še naprej prizadevali, ostaja postopno izboljšanje pereče problematike 
brezdomnih mačk.  
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