
   

 
Lepo vzgojen pes d.o.o.                                                     
Goljarjeva pot 10 
1210 Lj-Šentvid 
gsm: +386 (0) 41 282 320 
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VARSTVO PSOV OBRAZEC OB SPREJEMU 

OSNOVNI PODATKI 

Prihod: datum__________ ura:______*                      Odhod: datum__________ Ura______* 

*napišite približno. Za natančno uro se bomo dogovorili po telefonu. 

Podatki o lastniku: 

Ime in priimek: 

Naslov:                                                                                            Kraj in poštna št.: 

Dosegljiva telefonska številka (tudi v času odsotnosti): 

E-mail naslov: 

Podatki o psu: (potni list je nujno predložiti) 

Klicno ime:                        Pasma:                                           Spol:                             Dat.rojstva:                                    

Št.čipa: 

Pes MORA BITI aktivno zaščiten proti zunanjim zajedavcem 

Pes MORA BITI aktivno zaščiten proti notranjim zajedavcem  

Pes je kastriran/sterilizirana:  DA/NE 

Pes je sobno čist:  DA/NE 

Pes je navajen na hišni boks:  DA/NE 

Pes živi v pesjaku:  DA/NE 

Vedenje psa ( obkroži):  

1. Pes NI problematičen 

 

2. Pes JE problematičen (obkrožite): 

a.) Se vede agresivno do drugih psov (npr. ne razume se z istim spolom) 

b.) Se vede agresivno do tujih ljudi  

tel:+386%2041%20282%20320


   

c.) Se vede agresivno do drugih domačih živali (naštejte) 

d.) Ima ločitveno tesnobo 

e.) Uničuje stvari  

f.) Ima strahove (grmenje, pokanje,…) 

g.) Drugo  

Zdravje psa: 

Pes je popolnoma zdrav: DA/NE 

Pes ima zdravstvene težave: 

a.) Alergije (naštejte) 

b.) Težave s sklepi (opišite) 

c.) Potrebuje dodatno nego (opišite) 

d.) Potrebuje zdravljenje (podrobno opišite) 

e.) Pes ima kužno bolezen (takih NE sprejemamo) 

f.) Drugo 

Navade vašega psa: 

Zaradi zagotavljanja kakovostne oskrbe, v varstvo jemljemo le omejeno število psov. Na ta način 

lahko našemu varovancu zagotovimo kakovostno in individualno prilagojeno bivanje. Prosimo Vas, da 

na spodnja vprašanja odgovorite natančno: 

Kje biva vaš pes:  

a.) V hiši 

b.) V pesjaku 

c.) Prosto ali deljeno 

d.) Drugo 

Prehrana: 

a.) Kolikokrat na dan je 

b.) Katero hrano je 

c.) Koliko gramov poje 

d.) Boste hrano prinesli s seboj 

e.) Posebnosti 

V kolikor želite, psa lahko hranimo z našo hrano (doplačilo): 

a.) Hladnostiskani brez žit: 0,6€/100g 

b.) Surova hrana: 0,6€/100g 

c.) Kuhana hrana: 0,6€/100g 

Gibanje: običajno pse sprehajamo 4xdnevno (2 dolga in 2 krajša sprehoda): 

a.) V povprečju koliko časa na dan sprehajate psa 

b.) Kolikokrat na dan sprehajate psa  



   

c.) Ali svoje potrebe zadrži celo noč 

d.) Želim, da se psa sprehaja individualo, brez družbe drugih psov (doplačilo 10€/dan) 

e.) Želim, da se psa spušča (na 10m povodcu, v primeru, da ima dober odpoklic) 

Šolanje/ vzgoja psa: 

a.) Želim, da se psa šola (poglejte si  programe na spletni strani, potrebno doplačilo) 

b.) Želim, da se vzdržuje, kar je pes že predhodno osvojil . 

Osnovni ukazi (napiši): 

a.) Za hojo ob nogi _________ 

b.) Ležeči položaj_________ 

c.) Odpoklic_________ 

d.) Drugo 

Ali dovoljujete: 

a.)  da psa v času bivanja vozimo na krajše izlete z avtomobilom? DA/NE 

b.) objavo slik in videov, na katerih bo viden Vaš pes , na socialnih omrežjih? DA/NE 

c.) da v primeru urgentnega stanja, brez vašega posveta (vas ne dobimo na telefon), odpeljemo 

psa k veterinarju? DA/NE 

Cena: 

a.) Cena oskrbe je 25€/dan/psa.  

b.) V kolikor ima lastnik 2 psa ali več, se vsakemu nadaljnjemu psu prizna 40% popust.  

c.) Če ima pes težave z agresijo je cena 35€/dan 

Ob rezervaciji je potrebno poravnati 50% skupnega zneska, ki ni povraten. Izračun oskrbe vam bomo 

poslali, ko prejmemo izpolnjen vprašalnik. 

Ker si želimo, da bi bili vsi zadovoljni in da je za pse čim bolje poskrbljeno, vas prosimo, da si 

natančno preberete spodnje alineje: 

a.) Ure oddaje in prevzema psa se natančno držite. Čakalna ura se zaračuna 50€, v kolikor 

zamude ne sporočite 

b.) Če psa pripeljete v varstvo kasneje od navedenega datuma oziroma ga prevzamete pred 

navedenim datumom, se vam varstvo zaračuna v polnem znesku. 

c.) V primeru stornacije varstva 1 teden ali manj prej, se vam zaračuna 100% cena varstva. 

 

DATUM:______________                                      PODPIS LASTNIKA:____________________________ 

S podpisom potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki resnični. S podpisom dovoljujem Lepo vzgojen pes d.o.o.  zbiranje in uporabo mojih 

osebnih podatkov za vodenje predpisane evidence lastnikov psov. Lepo vzgojen pes d.o.o. se zavezuje, da pridobljenih podatkov ne bo 

posredovalo tretjim osebam, razen, če je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS.št. 89/2004, 113/2005). 

S podpisom dovoljujem sprehajanje mojega psa na povodcu izven ograjenega izpusta. S podpisom se odpovedujem vsem zahtevkom zoper 

Lepo vzgojen pes d.o.o. in njegovim odgovornim osebam iz naslova poškodb in odrgnin, ki jih moj pes lahko utrpi med igro, sprehodom in 

ostalimi običajnimi aktivnostmi, ki ji na splošno ali na posebno željo lastnika izvajamo v času bivanja psa. S podpisom se odpovedujem vsem 



   

zahtevkom zoper Lepo vzgojen pes d.o.o. in njegovim odgovornim osebam iz naslova nastanka bolezni ali poslabšanja zdravstvenega stanja 

mojega psa, ne glede na to ali se simptomi pokažejo neposredno po koncu varstva ali kasneje. Zavedam se, da odgovorne osebe Lepo 

vzgojen pes d.o.o. niso strokovnjaki s področja veterine, zato se odpovedujem vsem zahtevkom iz naslova opustitve zagotovitve 

veterinarskega pregleda v primeru poškodbe, bolezni ali poslabšanja zdravstvenega stanja mojega psa. V kolikor bo moj pes v času bivanja 

pri Lepo vzgojen pes d.o.o. odpeljan na nujni veterinarski pregled, se zavezujem k plačilu stroškov tega pregleda in morebitnega zdravljenja. 

V kolikor je posledica zdravstvenega stanja mojega psa, okužba in poslabšano zdravstveno stanje drugih psov , ki so v lasti ali v oskrbi pri 

Lepo vzgojen pes d.o.o., se zavezujem k plačilu vseh morebitnih stroškov, ki bodo ob tem nastali in sprejemam vso odgovornost (tudi 

odgovornost, ki  jo bodo morebiti uveljavljali drugi lastniki psov zoper Lepo vzgojen pes.d.o.o. oz. njegovim odgovornim osebam). 


