
HOTEL MAČJI RAJ 
Alja Hübscher s.p.       
Gradišče IV/66 
1291 Škofljica 
(v nadaljevanju mačji hotel)  

           

in                                                                                

_________________________________	
(ime in priimek) 

_________________________________	
(naslov) 

_________________________________ 

(telefon) 

(v nadaljevanju lastnik) 

sklepata 

POGODBO O VARSTVU MAČKE 

1. Čas nastanitve in stroški 

1.1. ___________________________	
(predviden datum in čas prihoda) 

1.2. ___________________________	
(predviden datum in čas odhoda) 

1.3. ________________  ______________  _____________	
(število dni v hotelu)   (cena na dan)   (skupna vsota) 
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2. Podatki o živali 

◻ Maček  ◻ Mačka 

(ime in pasma) 

(barva in starost)  

2.1. Prejel zaščito proti notranjim in zunanjim zajedalcem: DA  NE 

2.2. Žival je sterelizirana/kastrirana:    DA  NE 

2.3. Žival je cepljena:      DA  NE 

2.4. Žival je FIV in FELV negativna:    DA NE NE VEM 

2.5. Želim, da za hrano poskrbi lastnik hotela (navedite točno znamko hrane (mokra/
suha), ki jo vaš maček je:__________________________________________________ 

2.6. Hrano za mačka bom prinesel sam (navedite točna navodila oz. ob katerih urah in 
koliko hrane (suhe/mokre) vaš maček poje na dan):_____________________________ 
______________________________________________________________________	

2.7. Prehranjevalne posebnosti: 
______________________________________________________________________ 

2.8. Karakter živali: 
− boječ/a do tujcev 
− je agresiven/na 
− je zadržan/a in distanciran/a 
− je igriv/a in zaupa tujcem 

2.9. Ali prejema kakršnakoli zdravila: _________________________________________ 

2.10. Dovolim zunanji izpust:     DA  NE 

2.11. Dovolim druženje z drugimi mačkami:   DA  NE 
(če oskrbnik oceni, da so mačke kompatibilne)	

3. Dodatne informacije 

3.1. Podatki vašega veterinarja (za morebitna vprašanja) 

(ime, naslov, telefonska številka) 
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3.2. predhodne bolezni: ___________________________________________________ 

3.3. dodatne informacije: __________________________________________________ 

4. Obveznosti lastnika mačke 

4.1. Lastnik mačke mora ob predaji živali v hotelsko oskrbo predložiti identifikacijski 
dokument živali, v katerem morajo biti vpisana veljavna predpisana cepljenja za 
posamezno vrsto živali, negativen test za FIV in Felv, ter izvajalca dejavnosti hotela za 
živali opozoriti na posebne potrebe živali ali morebitno agresivnost. 

4.2. Lastnik mačke se obvezuje, da bo dogovorjeno ceno za nastanitev plačal v gotovini 
najpozneje na dan prevzema. Dnevna cena vključuje nastanitev.  

4.3. Lastnik mačke prinese s seboj hrano. 

4.4. Če med bivanjem mačke nastanejo drugi stroški, jih mora plačati lastnik ob      
prevzemu  mačke v gotovini. 

4.5. Če stranka odpove bivanje mačke v Mačjem Hotelu zaradi odpovedi počitnic ali 
drugih tehtnih razlogov, hotel ne zahteva nobenih zahtevkov za povračilo ali dobroimetje 
neizkoriščenih storitev - tudi ne delno. 

4.6. Če lastnik po poteku pogodbe svoje živali ne more prevzeti - iz kakršnega koli 
razloga - mora nemudoma obvestiti mačji hotel. Lastnik se obvezuje, da bo poravnal 
stroške za čas dodatnega bivanja stroške ob prevzemu mačke v gotovini. Mačji hotel 
lahko iz posebnih razlogov zavrne podaljšanje bivanja. Podaljševanje, ki presega 7 dni, 
mora biti vedno pisno. 

4.7. Če lastnik ob koncu bivanja svoje mačke ne prevzame in ne prijavi podaljšanja, 
mačji hotel zaračuna naslednje stroške:  

− strošek nastanitve po ceniku in strošek hrane in mačjega peska za obdobje 
podaljšanja v vrednosti 5,00 EUR dnevno 

− od 30. dne dalje, je mačjemu hotelu dovoljeno predati mačko v zavetišče. S tem 
nastale stroške krije lastnik mačke. 

− V primeru, da mačka zboli med bivanjem v mačjem hotelu, nosi lastnik vse 
posledične stroške, t.j. stroške zdravljenja, stroške zdravil, vožnje k veterinarju, 
posebno nastanitev in posebno hrano. Zdravljenja  izvaja veterinarska ambulanta 
BUBA Grosuplje, V izjemnih primerih pa Veterinarska klinika v Ljubljani. Stroške 
zdravljenja je potrebno plačati z gotovino ob prevzemu mačke.  
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https://www.vzb.si/upload/files/Smernica%20za%20cepljenje_MACKE_9.pdf


5. Obveznosti mačjega hotela 

5.1. Mačji hotel se zavezuje, da bo mačka nastanjena v ustrezno opremljenem bivalnem 
prostoru z oknom. Če bo v hotelu bivalo več mačk istega lastnika, jih po dogovoru lahko 
namestimo skupaj v en prostor. Zagotovljen je izpust v zunanji ograjeni prostor zaradi 
boljšega počutja v času nastanitve. 

5.2. Mačji hotel ne prevzema nobene odgovornosti za škodo in posledično škodo, ki 
nastaneta med bivanjem, razen če je to očitno posledica naklepa ali velike 
malomarnosti.  

5.3. V primeru bolezni ali poškodbe mačke v času bivanja v mačjem hotelu, slednji 
nemudoma obvesti lastnika mačke in se posvetuje o nadaljnih ukrepih. 

5.4. Mačji hotel lahko zahteva dodatna cepljenja in druge preventivne ukrepe (npr. 
odstranjevanje zajedavcev) za zagotavljanje zdravstvenega varstva drugih živali in 
oskrbnikov v hotelu. 

5.5. Mačji hotel ne odgovarja za morebitne okužbe živali s katero od nalezljivih boleznih,  
lastnik živali je bil seznanjen z dejstvom, da je naloga lastnika živali, da poskrbi za 
ustrezno zaščito proti kužnim boleznim.  

5.6. Mačji hotel mora zagotoviti ločeno namestitev bolnih in poškodovanih živali. 

5.7. Lastnik mačke dovoljuje fotografiranje svoje mačke v mačjem hotelu za potrebe 
promocijskih aktivnosti na družbenih omrežjih:    NE 

5.8. Lastnik mačke zagotavlja, da je lastnik zgoraj opisane živali in se s podpisom te 
pogodbe strinja z vsemi zgoraj navedenimi pogoji in potrdi točnost vseh informacij o 
zgoraj omenjeni živali. 

Kraj, datum: _____________________ 

________________________                               _____________________ 
(lastnik mačke)   (za Mačji hotel)
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