
Zavetišče za živali Maribor
Avomobilska ul. 25
2000 Maribor

W: www.zavetisce-mb.si
E: info@zavetisce-mb.si

Snaga d.o.o.
Nasipna ul. 64
2000 Maribor

TRR: SI56 04515-0000175787
IDza DDV: SI22223576

 

POGODBA O BOTRSTVU NA DALJAVO 
 
S podpisom pogodbe, ki jo natisnete v dveh izvodih, oba podpišete in pošljete na naslov Zavetišče za 
zapuščene živali Maribor, Avtomobilska ulica 25,2000 Maribor, se zavežete, da boste mesečno 
nakazovali izbran znesek, ki bo namenjen veterinarski oskrbi in negi živali, ki ste jo izbrali za svojo 
varovanko na daljavo. Žival trenutno biva v Zavetišču za zapuščene živali Maribor. 
 
Vsakršne spremembe te pogodbe (višina mesečnega zneska, dodatna žival, ki bi ji želeli biti boter, 
prenos botrstva na drugo žival zaradi oddaje ali pogina, prekinitev botrstva, vaš nov elektronski naslov) 
nam pošiljajte v pisni obliki. Po običajni pošti na zgoraj naveden naslov ali po elektronski pošti na 
naslov info@zavetisce-mb.si. Za vsako spremembo bomo pripravili aneks in vam ga posredovali v 
podpis. 
 
Podatki o botru na daljavo, ki je hkrati tudi plačnik mesečnega prispevka: 
*Ime in priimek /naziv pravne osebe: ______________________________________ 
*Naslov stalnega prebivališča / naslov: ______________________________________ 
*Poštna številka in pošta: ________________________________________________ 
*Elektronski naslov: _____________________________________________________ 
Mobilna številka: _______________________________________________________ 
 
Podatki o botru na daljavo, v kolikor plačevanje mesečnega prispevka prevzame tretja oseba: 
*Ime in priimek: _________________________________________________________ 
*Elektronski naslov: ______________________________________________________ 
 
Podatki o plačniku mesečnega prispevka, če ta ni hkrati tudi boter na daljavo: 
*Ime in priimek / naziv pravne osebe: ________________________________________ 
*Naslov stalnega prebivališča / naslov: _______________________________________ 
*Pošta in poštna številka: __________________________________________________ 
*Elektronski naslov: ______________________________________________________ 
Mobilna številka: _________________________________________________________ 
 
Podatki o živali, ki ji želite biti boter: 
Ime živali: _________________________________________________________ 
Vrsta živali: ________________________________________________________ 
 
Mesečni znesek, ki ga želim nakazovati:  ___________ € 
 
Poravnal ga bom: s plačilnim nalogom  prek trajnika 
 
Polja, označena z * so obvezna za izpolnitev. V kolikor jih ne boste izpolnili, obrazec ne bo obravnavan. 
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Z eno pogodbo lahko posvojite samo eno žival, lahko pa izpolnite več pogodb, če želite posvojiti več 
živali. Če boste vpisali več kot enega varovanca, bomo upoštevali samo prvega navedenega. 
 
Vaše osebne podatke bomo obravnavali skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
S klikom na gumb Oddaj potrjujete, da se strinjate s pravilnikom o botrstvu na daljavo, ki ga najdete na 
spletni strani Zavetišča Maribor.  
 
Podpis botra na daljavo:     Podpis odgovorne osebe v Zavetišču: 
 
____________________________    ______________________________ 
 
 
V Mariboru, dne _______________ 
 


