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NAVODILA ZA ZAČASNE SKRBNIKE 
 
 
Osnovni pogoji za začasne skrbnike 
 

- Ustrezen prostor, v katerem je varovancem zagotovljena kakovost bivanja in 
varnost. Prostor mora biti tak, da se ga da temeljito čistiti in razkuževati, ter 
zavarovan na način, da je preprečena nesreča ali pobeg muce. 

- Nekaj predznanja/izkušenj z oskrbo muc. 
- Če ima začasni skrbnik svoje živali, morajo biti te zdrave in veterinarsko redno 

oskrbovane (redna cepljenja, razglistenja...). Priporočljivo je, da se lastniške živali in 
varovalci ne nahajajo v istem prostoru.  

- Vestnost in skrbnost pri oskrbi varovancev. 
- Samostojnost pri opravljanju prevozov varovancev zaradi potrebne veterinarske 

oskrbe. 
- Podpis dogovora o prostovoljstvu. 

 
Splošne obveznosti začasnega skrbnika 
 

- Pred sprejemom muc razkuži prostor, v katerem bodo bivale. 
- Vodi dnevno evidenco oskrbe varovancev in druge evidence po navodilih Zavetišča.  
- Izvaja redna razglistenja po protokolu/navodilih veterinarja. 
- Poskrbi za izvajanje rednih cepljenj, sterilizacije/kastracije in drugih veterinarskih 

storitev, ki jih muca potrebuje. 
- Takoj opozori na morebitne zdravstvene ali vedenjske težave varovancev.  
- Poskrbi, da so varovanci deležni rednih socialnih stikov s človekom.  
- Samostojno in pravočasno poskrbi za prevzem hrane, higienskega posipa in 

potrošnega materiala.  
- Poskrbi/organizira fotografiranje varovanca za namen oglaševanja pred oddajo. 
- Poskrbi za redno poročanje o varovancu na forumih www.pomagamo-zivalim.si.  
- Kandidatom za posvojitev v razumnem roku omogoči ogled varovanca na svojem 

domu in uredi formalnosti v zvezi z morebitno posvojitvijo.  
- Po odhodu varovanca v stalen dom spremlja (pridobi informacije) stanje in počutje 

varovanca vsaj še 1 mesec od datuma posvojitve. 
- Redno sodeluje z vodjo Zavetišča ali z imenovano mentorico. 
 

Splošne obveznosti Zavetišča MH do začasnega skrbnika 
 

- Zavetišče poskrbi, da so muce pred sprejemom v začasno skrbništvo prestale 
karanteno, s katero se bistveno zmanjša možnost sprejema živali, okužene z virusom 
mačje kuge.  

- Zavetišče poskrbi, da so pred sprejemom v začasno skrbništvo muce testirane na 
FeLV, razbolhane, vsaj 1-krat razglistene in 1-krat cepljene ter pregledane pod 
Woodovo lučko.  

http://www.pomagamo-zivalim.si/


- Zavetišče krije stroške redne veterinarske oskrbe (sredstva za odpravljanje parazitov, 
S/K, cepljenja, potrebna zdravila, ki jih predpiše veterinar). 

- Glede izvajanja izrednih veterinarskih storitev in kritja stroškov zanje, je potreben 
predhodni dogovor z vodjo Zavetišča. 

- Zavetišče zagotovi začasnemu skrbniku za varovance hrano in higienski posip (cca. 2 
kg briketov/muco/mesec in cca. 5 kg posipa/muco/mesec). Količine lahko variirajo 
glede na individualne potrebe varovanca. Za prevzem poskrbi začasni skrbnik sam. 

- Za kritje stroškov potrošnega materiala (razkužila, plenične podloge...) in prevoznih 
stroškov je potreben predhoden dogovor z vodjo Zavetišča. 

 
Posebne obveznosti v zvezi z oskrbo sesnih mladičev, šibkih, bolnih ali 
poškodovanih živali  
 
Obveznosti začasnega skrbnika in Zavetišča MH se določijo po posebnem dogovoru, v 
odvisnosti od potreb in splošnega ter zdravstvenega stanja varovancev. 
  
Kršitev izpolnjevanja obveznosti in prekinitev sodelovanja začasnega skrbnika in 
Zavetišča MH 
 
Če začasni skrbnik ne upošteva teh navodil za delo, ali če delo izvaja nevestno in brez 
potrebne skrbnosti, če odklanja ali se izmika sodelovanju z vodjo Zavetišča oziroma 
imenovano mentorico, Zavetišče MH z njim takoj prekine sodelovanje. Začasni skrbnik je 
dolžan varovance osebno predati v oskrbo Zavetišča, v nasprotnem primeru lahko 
pooblaščena oseba Zavetišča na domu začasnega skrbnika opravi odvzem varovancev. 
 
Začasni skrbnik lahko sodelovanje z Zavetiščem MH brez obrazložitve prekine kadar koli.  
 


