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Če najdeš zapuščeno domačo živali, pokliči v zavetišče. 
Tam bodo preverili, ali ima lastnika.

Pomembno! Pred nakupom ali posvojitvijo živali dobro 
razmisli, ali boš zanjo lahko skrbel vse njeno življenje.

Zavetišče za živali je namenjeno zapuščenim živalim, ki iščejo nov dom. 
Veš, od kod pridejo in kako jim lahko pomagaš? 
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Za to smo krivi ljudje. Nekateri ljudje kupijo žival samo 
zato, ker jim je všeč njen videz. Vendar je žival velika 
odgovornost. Ni igrača, ki jo zavržeš, ko se je naveličaš. Ko 
se odločiš za žival, se moraš prepričati, da boš zanjo lahko 
skrbel vse njeno življenje. 

V Sloveniji imamo 15 zavetišč za živali. V njih živijo domače 
živali, ki nimajo svojega doma. To so predvsem psi in mačke, 
vendar včasih lahko srečaš tudi bolj nenavadne hišne 
ljubljenčke: podgane, papige, bele dihurje, želve, kunce, celo 
kače in kuščarje.

Največ živali pride v zavetišče zato, ker so se izgubile ali pa 
ker jih je skrbnik zapustil. Ko najdemo zapuščeno žival, jo 
odpeljemo v zavetišče. Psi in nekatere mačke so označeni z 
mikročipom, s katerim lahko v zavetišču najdejo podatke o 
lastniku živali. Lastnika obvestijo, da so našli njegovo žival, 
in tako se ta lahko kmalu vrne domov.

Zakaj je v zavetišču toliko živali?
Zavetišča v Sloveniji vsako leto sprejmejo nekaj tisoč živali. 
To je več, kot jih odide v nove domove. Nekatere živali na 
novega skrbnika v zavetišču čakajo tudi nekaj let, včasih pa 
novega doma nikoli ne dočakajo. 

Lastnik ima 8 dni časa, da 
pride v zavetišče po svojo 
žival, če jo je izgubil. Če 
po žival v tem času nihče 
ne pride, začne zavetišče 
iskati nov dom oziroma 
novega skrbnika. Če je 
žival bolna, poškodovana 
ali premlada, da bi odšla v 
nov dom, v zavetišču počaka 
nekoliko dlje. V tem času je v 
karanteni. To pomeni, da je ločena od 
drugih živali, dokler se ne pozdravi in ni pripravljena na 
posvojitev.

Za žival je treba skrbeti tudi, ko bi šel raje na počitnice. Če 
zboli, jo je treba peljati k veterinarju. Včasih živali uničijo 
kakšen kos pohištva, se polulajo tja, kamor se ne bi smele, 
so glasne in se ne obnašajo po naših pričakovanjih. Na vse 
to moramo biti pripravljeni.

Kako lahko pomagam?
Zavetiščem lahko pomagaš tudi drugače. Morda ne moreš 
posvojiti živali, lahko pa za zavetišče zbereš nekaj hrane, 
stare rjuhe, brisače, čistila, igrače in opremo za živali ter 
druge stvari, ki vedno pridejo prav. Čisto vsak lahko pomaga 
zapuščenim živalim.

Življenje v zavetišču
V zavetišču imajo živali svoj manjši prostor z ležiščem, 
hrano in vodo. Včasih se v skupnih prostorih družijo z 
drugimi živalmi. Oskrbniki v zavetišču skrbijo, da so njihovi 
prostori čisti: pobirajo iztrebke, pomivajo tla, čistijo in 
menjajo ležišča ter igrače. Skrbijo tudi, da živali niso žejne 
in lačne, ter preverjajo, ali so zdrave. Če žival zboli, jo 
pregleda veterinar.

Na žalost pa oskrbniki v zavetišču nimajo veliko časa za 
sprehajanje in druženje z živalmi. Zato jim včasih pomagajo 
prostovoljci, ki v svojem prostem času poskrbijo, da živalim 
ni preveč dolgčas. 

Samo v najboljši dom
Če se doma odločate za novo žival, poglejte v zavetišče. 
Tam veliko psov in mačk išče novo družino in čaka na drugo 
priložnost v življenju. Običajno so to že odrasle živali, ki 
že poznajo osnove bivanja s človekom. V zavetišču so se 
znašle zato, ker so nekomu postale odveč.

Vse te živali zato iščejo nov dom, kjer bodo postale 
družinski člani in kjer bo zanje poskrbljeno tako, kot je 
treba. Iščejo družino, ki bo zanje skrbela vse življenje. 

Pomembno je, da živali ne izbiraš le po videzu, ampak 
po njenem značaju. Nekatere živali potrebujejo posebno 
oskrbo, morda bo treba v pasjo šolo ali pa jih bo zaradi 
dolge dlake treba vsak dan krtačiti. Pred posvojitvijo se z 
družino posvetujte tudi z oskrbniki v zavetišču. Ti vam bodo 
pomagali izbrati tisto žival, ki bo za vas najprimernejša. 


