Gmajnice 30, 1000 Ljubljana
tel. 01/ 256-02-79 , Fax: 01/256-59-80

Številka pogodbe: ………….

POGODBA O PREVZEMU MAČKE
IZ ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA
ki jo skleneta in dogovorita:
Prva pogodbena stranka ŢIVALSKI VRT LJUBLJANA, Večna pot 70, Ljubljana, ki ga zastopa
direktorica Zdenka Barbara Ban Fischinger, njo pa po pooblastilu vodja Zavetišča za zapuščene
ţivali Ljubljana Marko Oman (v nadaljevanju: imetnik zavetišča)
in
druga pogodbena stranka (ime in priimek):____________________________________________,
(naslov stalnega prebivališča):________________________________________________________,
(v nadaljevanju: posvojitelj ţivali)
kakor sledi:
I.
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da:
-

je prva pogodbena stranka Ţivalski vrt Ljubljana, imetnik Zavetišča za zapuščene ţivali
Ljubljana, ki deluje na območju Mestne občine Ljubljana;

-

je druga pogodbena stranka posvojitelj mačke, ki ţeli prevzeti ţival iz zavetišča in postati
njen novi skrbnik;

-

imetnik zavetišča odda ţival posvojitelju, ki se zaveţe, da bo za mačko ustrezno skrbel, kakor
je opredeljeno v III. (tretjem) poglavju te pogodbe;

-

v primeru, da je več interesentov, imetnik zavetišča lahko ţival odda tistemu interesentu, ki
ima najboljše pogoje za njeno oskrbo. Imetnik zavetišča o tem presodi na podlagi predhodno
izpolnjenega vprašalnika o interesentovih izkušnjah z ţivalmi, znanju, bivalnih pogojih in o
tem, kakšno ţival ţeli prevzeti;

-

posvojitelj ţivali jamči, da so podatki, ki jih je navedel v vprašalniku, resnični;

-

imetnik zavetišča, lahko pred oddajo ţivali preveri ali interesent dejansko izpolnjuje pogoje
oziroma ali je navedel resnične podatke;

-

posvojitelj, kot skrbnik ţivali, še ni oddal nobene svoje ţivali v zavetišče za zapuščene ţivali.
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II.
PODATKI O POSVOJITELJU ŢIVALI:
Ime in priimek: ______________________________ EMŠO: ____________________
Stalni naslov:
_____________________________________________________________________
Pošta: ________________________ Občina: ________________________________
Naslov, kjer bo bival posvojeni pes:
_____________________________________________________________________
Stacionarni telefon: ________________________ GSM:________________________
Elektronski naslov:
_____________________________________________________________________
Posvojitelj zagotavlja resničnost podatkov in soglaša z objavo podatkov v Centralnem registru
psov.
Imetnik zavetišča preda, posvojitelj pa prevzame mačko iz zavetišča z naslednjimi podatki:
-

pasma: _________________________________________________________________

-

opis: ___________________________________________________________________

-

spol:___________________________________, rojstni datum: ____________________

-

ime ţivali: ____________________________, številka kartoteke: ___________________

-

mikročip: __________________________št. potnega lista: SI11____________________

-

zdravstveno stanje: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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III.
OBVEZE POSVOJITELJA
Na osnovi:
-

ZAKONA O ZAŠČITI ŢIVALI Ur.l. RS, št. 43/2007 – v nadaljevanju zakon

-

PRAVILNIKA O ZAŠČITI HIŠNIH ŢIVALI Ur. L. RS, št. 51/2009 - v nadaljevanju pravilnik 1

-

PRAVILNIKA O POGOJIH ZA ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŢIVALI Ur.l. RS, št. 45/2000
Spremembe: Ur.l. RS, št. 78/2004 - v nadaljevanju - pravilnik 2

se posvojitelj ţivali obveţe, da bo:
-

storil vse potrebno, da zagotovi dobro počutje posvojenega mačke in preprečeval vzroke,
ki lahko povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni ali motnje v obnašanju ter zagotovil
ustrezno namestitev zagotovil kakovostno in količinsko ustrezno hrano in vodo, ustrezno
gibanje in ukrepal tako, da prepreči pobeg ţivali (zakon 2. in 7. člen, 3. ter pravilnik 1, 4. člen);

-

Mačkam je treba zagotavljati ustrezno prehrano, ki mora vsebovati vse potrebne snovi za
njihov zdrav razvoj, in sicer mladim mačkam do šestega meseca starosti vsaj štirikrat
dnevno, od šestega meseca do enega leta starosti vsaj trikrat dnevno, odraslim pa vsaj
dvakrat dnevno, stalno pa morajo imeti pitno vodo (pravilnik 1, 34. člen);

-

redno negoval, bo redno odstranjeval notranje in zunanje zajedavce (pravilnik 1, 35. člen);

-

ţivali zagotovil ustrezen bivalni prostor, ki ji bo zagotavljal zaščito pred padavinami,
vetrom, mrazom in sončno pripeko ter pred napadi drugih ţivali, preprečeval pobeg in
omogočal gibanje, ţivali, ki bo stalno bivala v zaprtem prostoru omogočil imeti na voljo
primerno velik in zračen prostor z naravno svetlobo ter ustrezna pomagala, kot so plezala,
igrače in podobno, ţivali, če bo ţivela samo v zaprtih prostorih zagotovil, da ne bo sama
in brez nege več kot 24 ur (pravilnik 1, 36. člen);

-

v primeru bolezni ali poškodb zahteval veterinarsko pomoč ter zagotovil nego v primeru
bolezni, poškodb in obnemoglosti (pravilnik 1, 5. člen, zakon 8. in 18. člen);

-

bo morebitno izgubo ţivali v roku 72 ur prijavil najbliţjemu zavetišču za zapuščene
ţivali, če tega NE BO storil, se smatra, da gre za namerno zapustitev ţivali (pravilnik 1, 7.
člen, zakon 29. člen);

-

mačke NE BO puščal same v vozilih, razen če se zagotovi letnemu času primerno
ustrezno zračenje, hišnih ţivali ni dovoljeno prevaţati v tovornem prostoru vozila ali v
prostoru, namenjenem prevozu prtljage, razen če je v tem primeru zagotovljena naravna
svetloba in zadostno zračenje. (pravilnik 1, 9. člen);

-

v primeru spremembe prebivališča, oddaje ali prodaje mačke ali pogina o tem pisno
obvestil imetnika zavetišča oziroma pisno ali po elektronski pošti javiti pristojni
veterinarski organizaciji v sedmih (7) dneh od dneva nastanka spremembe in ob tem
priloţil ustrezen dokument (račun, kupoprodajno pogodbo, dokument o oddaji mačke v
zavetišče oziroma uradnega obrazca – Izjave lastnika o spremembi lastništva mačke ter
NE BO prodajal ali oddajal mačke osebi mlajši od 16 let (zakon 10. člen, pravilnik 1 6. člen,
pravilnik 2 18. člen)
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Vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki ţivali povzroči hujšo poškodbo ali
dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se trpljenje ali škodi njenemu zdravju oziroma nepotrebna ali
neprimerna usmrtitev ţivali je MUČENJE ŢIVALI. Pri tem se za trpljenje šteje bolečina, strah,
poškodbe, povzročanje pohabljenja, degeneracije, hiranja ali obolevanja ter prekomerno ali
nepotrebno vznemirjanje (zakon 4. člen in 10. odstavek 5. člena).
IV.
Posvojitelj soglaša, da predstavniki imetnika zavetišča občasno (lahko tudi nenapovedano)
preverijo ali posvojitelj za prevzeto mačko iz zavetišča ustrezno skrbi (pravilnik 2 18. člen). Ob
preverjanju, kjer mora biti prisoten posvojitelj ţival ali druga (polnoletna) oseba iz skupnega
gospodinjstva, se vodi zapisnik, ki ga ob koncu podpišeta predstavnik zavetišča in prisotna oseba,
oba pa obdrţita po en izvod. V primeru kršitev obveznosti posvojitelja iz te pogodbe lahko
imetnik zavetišča novemu skrbniku, kot posvojitelju ţivali iz zavetišča, le-to takoj odvzame.
V.
Posvojitelj izjavlja, da si je mačko pred prevzemom ogledal ter da je bil s strani predstavnikov
zavetišča seznanjen z zdravstvenim stanjem ţivali, z zdravstvenimi posegi opravljenimi na ţivali,
s trenutnim značajem in obnašanjem ţivali ter njenimi siceršnjimi navadami. Opozorjen je bil na
naslednje posebnosti prevzete ţivali:…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Posvojitelj je seznanjen, da je s trenutkom posvojitve kazensko in materialno odgovoren v
primeru morebitne škode, ki bi jo njemu ali komurkoli drugemu povzročila ţival, ki ga je prevzel
iz zavetišča.
V primeru, da posvojitelj ţival, ki jo je prevzel iz zavetišča, zapusti, zavrţe, brez obvestitve
imetnika zavetišča odda ali proda drugemu, se izrecno zavezuje nositi vso odgovornost za
morebitno škodo, ki bi jo lahko v takem primeru povzročila ţival.
V primeru, da posvojitelj zaradi resničnih in neodpravljivih teţav prevzeto ţival vrne v zavetišče,
je dolžan plačati prvih 10 dni oskrbe živali po veljavnem ceniku zavetišča. Zavetišče lahko
sprejem ţivali zavrne, v kolikor posvojitelj ne prebiva na območju MOL oziroma na območju
druge občine, s katerima ima Zavetišče sklenjeno veljavno pogodbo (zakon 27. In 31.. člen).
VI.
Prevzemnik mačke ob podpisu te pogodbe izplača imetniku zavetišča prispevek po veljavnem
ceniku v višini ________ EUR za materialne stroške oskrbe ţivali(4. odstavek 31. člena Zakona).
V Ljubljani, __________________
IMETNIK ZAVETIŠČA:
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PREVZEMNIK ŢIVALI:

