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ZAP.ŠT.:__________________         DATUM POSVOJITVE:__________________________ 

 

POGODBA O PREVZEMU PSA IZ ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI MARIBOR 

 

Podatki o posvojenem psu: 

- pasma:____________________________________________________________________________________________ 

- opis psa:___________________________________________________________________________________________ 

- spol:______________________________________, rojstni datum:____________________________________________ 

- karakterne lastnosti, zdravstveno stanje in posebnosti psa:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

- ime živali:______________________________________________, številka kartoteke:____________________________ 

- mikročip:_______________________________________, številka potnega lista:_________________________________ 

 

Prva pogodbena stranka SNAGA d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Cveto Žalik, njega pa po 

pooblastilu vodja Zavetišča za živali Maribor Darko Bukvić, dr.vet.med., in druga pogodbena stranka, posvojitelj: 

Ime in priimek posvojitelja:_____________________________________________________________________________           

Stalni naslov posvojitelja:___________________________________________ ___________________________________           

Pošta:______________________________________________________________________________________________      

Občina:_____________________________________________________________________________________________ 

EMŠO:______________________________________________________________________________________________ 

Telefon:__________________________________________________GSM:______________________________________ 

Elektronski naslov:____________________________________________________________________________________ 

Upravitelj zavetišča odda psa posvojitelju, ki se zaveže, da bo za psa ustrezno skrbel, v skladu z obstoječo zakonodajo 

(ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI Ur.l. RS, št. 43/2007, PRAVILNIKA O ZAŠČITI HIŠNIH ŽIVALI Ur.l. RS, št. 51/2009, PRAVILNIKA O 

POGOJIH ZA ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI Ur.l. RS, št. 45/2000, Spremembe: Ur.l. RS, št. 78/2004). 

PES SE NE ODDAJA NA VERIGO, NE GLEDE NA NJENO DOLŽINO ALI ČAS, KO BO NANJO PRIPET.  
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Posvojitelj soglaša, da predstavniki upravitelja zavetišča oziroma s strani zavetišča pooblaščene nadzorne osebe (lahko 

tudi nenapovedano), preverijo, ali posvojitelj za prevzetega psa iz zavetišča ustrezno skrbi in s tem namenom dopusti 

vstop v bivalne prostore posvojenega psa. 

Ob preverjanju mora biti prisoten posvojitelj psa ali druga (polnoletna) oseba iz skupnega gospodinjstva. O preverjanju se 

vodi zapisnik, ki ga ob koncu podpišeta predstavnik zavetišča in prisotna oseba, oba pa obdržita po en izvod.  

V primeru kršitev obveznosti posvojitelja iz te pogodbe, lahko upravitelj zavetišča zoper novega lastnika, kot posvojitelja 

psa iz Zavetišča za živali Maribor ukrepa tako, da neprimerno ravnanje prijavi pristojni inšpekcijski službi.  

Posvojitelj psa s svojim podpisom jamči, da so podatki, ki jih je navedel v vprašalniku, ki je sestavni del te pogodbe, 

resnični. 

Upravitelj zavetišča lahko pred oddajo psa preveri ali interesent dejansko izpolnjuje pogoje oziroma ali je navedel resnične 

podatke. 

Posvojitelj psa izjavlja, da si je psa pred prevzemom ogledal, ter da je bil s strani predstavnikov zavetišča seznanjen z 

zdravstvenim stanjem psa, z zdravstvenimi posegi opravljenimi na psu, s trenutnim značajem in obnašanjem psa ter z 

njegovimi siceršnjimi navadami. Posvojitelj se zavezuje, da s prevzemom živali prevzame za žival tudi vso veterinarsko 

oskrbo pri osebnem oz. izbranem veterinarju. 

Psa ni mogoče zamenjati za drugega psa oziroma za drugo žival. 

Posvojitelj je seznanjen, da je s trenutkom posvojitve kazensko in materialno odgovoren v primeru morebitne škode, ki bi 

jo njemu ali komurkoli drugemu povzročil pes, ki ga je prevzel iz zavetišča. 

V primeru, da posvojitelj psa, ki ga je prevzel iz zavetišča, zapusti, zavrže, odda ali proda drugemu brez soglasja upravitelja 

zavetišča, se izrecno zavezuje nositi vso odgovornost za vso morebitno škodo, ki bi jo lahko v takem primeru povzročil pes. 

V primeru, da posvojitelj zaradi resničnih in neodpravljivih težav prevzetega psa vrne v zavetišče, je dolžan plačati prvih 10 

dni oskrbe psa po veljavnem ceniku zavetišča. 

Prevzemnik psa ob podpisu te pogodbe izplača upravitelju zavetišča prispevek po veljavnem ceniku v višini 54,90 EUR za 

materialne stroške oskrbe živali, ki se prevzemniku psa ob morebitni vrnitvi psa v zavetišče ne vrnejo. 

 

V Mariboru, _____________________ 

 

Podpis predstavnika Zavetišča za živali Maribor:                                                                           Podpis posvojitelja psa: 

 

 

 


