
Podatki o lastniku 

Ime in priimek: __________________________ 

Naslov: _______________________________ 

Kontakt (tel. kjer smo najbolj dosegljivi): _____________________ 

e.mail:  ____________________________________________ 

Podatki za nujne primere, ko lastnik ni dosegljiv. Koga lahko obvestimo oz. kdo lahko psa prevzame v 

vaši odsotnosti (ime in priimek, telefon, mail): 

 

 

Podatki o psu: 

Ime psa: _________________ 

Št. čipa:_________________    št. potnega lista: ____________________________ 

Pasma: _______________________________         Spol m/ž 

Datum kotitive: ____________________________ 

Teža psa: _________kg 

- kastriran oz. steralizirana:  __________ 

- je bil vzet iz zavetišča: ________________ 

Posebnosti:  

Je vaš pes agresiven? ________________________________ 

Je že kdaj koga ugriznil (človeka, drugega psa): _________________ 

Česa vaš pes ne mara (ljudi, otrok, drugih psov...): _________________ 

Se vaš pes česa boji (grmenja, vode, drugo…): ______________________ 

Ali se rad igra z drugimi psi? __________________ 

Ali deli hrano z drugimi psi? ___________________ 

Ali deli igrače z drugimi psi? ______________________ 

Druge posebnosti: ____________________________________ 

Zdravstveni podatki o psu: 

Morebitne alergije: ______________________________________ 



Jemlje kašna zdravila, dodatke? ___________________________ 

Je poškodovan oz. ima druge težave? _____________________________ 

Ali je bil v zadnjih šestih mesecih zdravljen zaradi česa nalezljivega? ________ 

Če DA, zaradi česa in kako je potekalo zdravljenje: 

 

 

Splošno: 

- Psi se pri igri lahko tudi umažejo. 

- Vsako vedenje, za katerega menimo, da je neprimerno ali nevarno lahko privede do prekinitve 

sodelovanja. 

- V primeru nezgode ali bolezni, bomo poklicali veterinarja po posvetovanju z lastnikom. V primeru 

nedosegljivosti lastnika bomo psa v nujnih primerih nemudoma odpeljali k veterinarju. Stroške 

zdravljenja prevzame lastnik. 

 

IZJAVA o varovanju osebnih podatkov: 

Spodaj podpisani dovoljujem Zavodu Dvorec, centru za dobro počutje živali in ljudi uporabo mojih 

osebnih podatkov za vodenje predpisanih evidenc lastnikov psov. Zavod Dvorec se obvezuje, da 

pridobljenih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004, 113/2004, 113/2005). Soglašam, da se moji podatki 

hranijo in obdelujejo za potrebe delovanja Zavoda ter da osebne podatke in fotografije, na katerih 

sem prisoten, lahko objavljajo na spletni strani spletni strani  Zavoda. 

Spodaj podpisani izjavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki in posredovane informacije resnične. 

Razumem tudi, da je potrebno, v kolikor se navedeni podatki spremenijo, to spremembo sporočiti 

Zavodu Dvorec. 

Spodaj podpisani izjavljam, da sem prebral in razumel splošne pogoje in se z njimi strinjam. 

Spodaj podpisani razumem, da zavodu Dvorec prostovoljno oddajam psa in se zavedam, da 

odgovornost za kakršnokoli škodo, ki ja zada pes v času varstva ali poškodbo psa Zavod ne nosi 

nobene odgovornosti. 

 

Ime in priimek (tiskano): ___________________________________________________ 

Kraj in datum: ____________________________ Podpis: _________________________ 

Priloge (fotokopija identifikacijskega dokummenta lastnika psa in potni list psa) 


