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V Društvu za zaščito živali Ljubljana smo v sodelovanju z zavetiščem Horjul pripravili 

predavanje o domačih in prostoživečih mačkah. 

Tudi v občini Kranjska Gora zavetišče Horjul skrbi za zapuščene in prostoživeče mačke. Z 

odgovornim lastništvom, preventivo in zmanjševanjem števila nikogaršnjih živali želimo 

dolgoročno zmanjšati stroške občine, ki jih ima s plačevanjem oskrbe zapuščenih živali, ter 

seveda omogočiti čim bolj kvalitetno življenje vseh mačk v vaši občini. 

Mačke so zelo pogosta domača žival, zato del predavanja namenjamo potrebam mačk in kako 

za njih res dobro poskrbimo. V Sloveniji pa pogosto srečamo tudi prostoživeče mačke. To so 

potomke domačih mačk, ki so jih ljudje zapustili, zato živijo brez skrbnika v našem okolju. V 

okviru predavanja želimo predstaviti prostoživeče mačke ter kako lahko za njih poskrbimo, 

kako omejimo populacijo in preprečimo širjenje bolezni. 

Predavanje je namenjeno tako lastnikom mačk kot tistim, ki prostoživeče mačke opažajo v 

svojem okolju in jim želijo pomagati. Razložili bomo tudi razliko med divjimi, domačimi in 

prostoživečimi mačkami.   

Društvo za zaščito živali Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1999 z namenom izboljšanja stanja 

na področju varovanja živali. Naše prostovoljsko delo je usmerjeno v ozaveščanje in 

izobraževanje širše javnosti, predvsem pa se nam zdi pomembno učiti najmlajše generacije 

odgovornega odnosa do živali, zato izvajamo tudi vrsto delavnic v vrtcih in osnovnih šolah. Na 

ta način (dolgoročno) prispevamo k razvoju sočutne družbe, ki spoštuje in spodbuja skrb za 

dostojno življenje tako človeka kot živali. Društvo je vpisano v razvid prostovoljskih organizacij 

in ima status delovanja v javnem interesu vse od leta 2002. Financiramo se iz prostovoljnih 

prispevkov, donacij, članarin, namenitve 1 % dohodnine in iz prihodkov od prodaje izdelkov. 
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Zavetišče Horjul je bilo ustanovljeno leta 2005 z namenom pomagati čim več živalim, jim 

izboljšati življenjske pogoje, nuditi vso potrebno veterinarsko oskrbo in začasno namestitev 

ter jim poiskati nove domove. Poleg tega se trudijo s kontinuiranim izobraževanjem in dobrim 

zgledom vplivati na splošno ozaveščenost na področju živalske problematike. 
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