
 
 

Nekaj dni nazaj, se je zvečer pred naša vhodna vrata zatekel na pomoč hudo poškodovan 
mucek. 
"Koga poklicati, kako pomagati?" je bilo naše vprašanje. 
Seveda, najprej sosedi: "Ne, ni naš mucek!". Nato dežurni veterinar Škofja Loka: "Če vi k nam 
pripeljete mucka plačate vi. Obrnite se na zavetišče Gmajnice, oni so pristojni za Kranj."  V 
zavetišču Gmajnice so me usmerili na zavetišče Horjul, saj naj bi bili oni pristojni za Občino 
Šenčur. 
 
Končno sreča... Pri zavetišču Horjul, se mi je oglasil izredno prijazen gospod, takoj pripravljen 
pomagati in prevzeti mucka. Zaradi hitrejše pomoči mucku, je prosil, če se lahko dobimo na pol 
poti, in bi mucka pripeljala v Ljubljano. V roku pol ure smo se srečali v Ljubljani, kjer je prevzel 
mucka, ki pa mu na žalost ni bilo več pomoči. 
 
A sedaj vsaj vem, za drugič,  kako odreagirati v takih primerih, na koga se obrniti. Dejstvo je, da 
potrebujemo zavetišča, zavetišča pa potrebujejo nas, da sploh lahko v takih in drugačnih 
primerih poskrbijo za pomoči potrebne živali. 
 
Zavetišče potrebuje predvsem: dekice, brisače, rjuhe, posodice za hrano, hrano, pripomočki za 
nego, ipd., in  seveda tudi denarno pomoč. 
 
Odločila sem se, da s sinom in hčerko v decembru naredimo izlet do zavetišča Horjul in jim nekaj 
nujno potrebnih stvari nesemo. Naslovila bi tudi vas starše, v kolikor lahko doma pogrešate 
kakšno staro rjuho, brisačo, imate odvečno posodico za pasjo, mačjo hrano, itd., če lahko učenci 
to do 15.12. prinesejo v šolo in bomo dostavili do zavetišča. 
 
Spodaj prilagam še podatke zavetišča, v primeru, da lahko in želite finančno pomagati. Napisana 
je tudi telefonska številka, v primeru, da bi se kdaj na vas obrnila kakšna živalica potrebna 
pomoči. 
 

ZAVETIŠČE HORJUL 
Smrečje 55, Smrečje, 1354 Horjul 
mail: info@zavetisce-horjul.net 
uradne ure od 8.30 do 12.30 od ponedeljka do petka 
tel: 051 30 44 35 
IBAN: SI56 03160-1000931624 

 

Želim vam vesel, praznični december. 
 

Hvala! 
 
Alenka Kokalj  


