
Spoštovani prihodnji posvojitelji,

posvojitev odsluženega psa je pomembno in odgovorno dejanje, zato želimo čim bolje spoznati vas in vaš 
način življenja. Da bi skupaj ugotovili in preverili, ali bo posvojeni pes pri vas bival v razmerah, ki si jih 
zasluži in jih tudi mora imeti, smo pripravili ta vprašalnik. 

Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja vprašalnika.

Ime
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Priimek

Številka stacionarnega telefona

Številka mobilnega telefona

Elektronski naslov

Datum rojstva

Poklic in delo, ki ga opravljate

Katerega psa, ki ste ga videli na naši spletni strani, bi želeli posvojiti?

Koliko članov živi v vašem skupnem gospodinjstvu?

Koliko od polnoletnih članov vašega gospodinjstva je zaposlenih?

Živite v lastniškem stanovanju ali hiši (če živite v hiši, prosimo, napišite ali imate ograjen vrt ali ne)?

Če živite v najemniškem stanovanju ali hiši, ali imate privolitev lastnika nepremičnine, da dovoljuje 
bivanje živali v stanovanju/hiši?

Koliko članov vašega gospodinjstva je polnoletnih in koliko je otrok (napišite tudi starost otrok)?

Naslov prebivališča (stalni oziroma stalni in začasni, če imate oba):



Ste v preteklosti že bivali s psom (če ste odgovorili z DA, potem prosimo, da napišete njegovo pasmo 
in kako dolgo ste živeli z njim; če ste odgovorili z NE, vas prosimo, da napišete, kakšno je vaše 
poznavanje življenja s psom)?
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Ali v tem trenutku z vami živi še katera druga žival (napišite, katera žival je to)?

Ali ste seznanjeni in pripravljeni upoštevati dejstvo, da mora biti pes na prostem vedno in povsod 
pripet na povodec?

Koliko ur na dan ste pripravljeni preživeti s posvojenim psom zunaj oz. mu dati možnost gibanja?

Kje bi se pretežno gibali s psom (gozd, travnik, igrišče, okoli bloka, bil bi samo na vrtu hiše …)?

Kako bi poskrbeli za svojega psa med daljšo odsotnostjo (službeno ali zasebno)?

Ste seznanjeni s tem, da je hrt pes, ki ne sme in ne more bivati na mrazu ter mu je treba zato zagoto-
viti bivanje v tesnem stiku z vami oziroma vašo družino v stanovanju oziroma hiši?

Kako boste poskrbeli za spanje posvojenega psa, kje bo spal, kakšno ležišče ste mu pripravljeni 
zagotoviti?

Kako boste poskrbeli za svojega psa med dopustovanjem? Bi ga bili pripravljeni vzeti s seboj na dopust?

Koliko ur na dan bi bil pes ob morebitni posvojitvi sam doma?



Ste seznanjeni s tem, da le kakovostna hrana (kar pomeni tudi cenovno dražja) pripomore h kako-
vostnemu življenju psa in s tem tudi k nižjim stroškom veterinarske oskrbe?
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Bi raje posvojili samca ali samičko? Prosimo, da svojo odločitev glede spola obrazložite.

Prosimo, da nam izpolnjen vprašalnik pošljete na: drustvozapomochrtom@gmail.com

Na koncu bi vas želeli opozorili še na to, da prinaša posvojitev tudi odgovornost in nekatere obveznosti 
za posvojitelja. 
Posvojitelj mora psu pri morebitnih zdravstvenih težavah nuditi potrebno veterinarsko oskrbo (stroški te 
so lahko včasih lahko visoki), zagotoviti mu mora vsakodnevno obvezno gibanje, hrano in vodo (veliko o 
tem si lahko preberete na naših internetnih straneh). Kratkodlaki pes mora pozimi bivati v stanovanju ali 
hiši, kar pomeni, da mora biti v tesnem stiku z osebo oziroma družino, ki ga posvoji. 
Posvojitelj mora Društvu za pomoč hrtom in pointerjem teden dni po posvojitvi in kasneje vsakih šest 
mesecev posredovati informacije o posvojenem psu, skupaj s fotografijo, dopustiti pa mora tudi možnost 
obiskov na domu.

Ekipa Društva za pomoč hrtom in pointerjem

Prosimo, da nam zaupate, kje in na kak način ste se seznanili s problematiko odsluženih psov in z 
možnostjo posvojitve teh prek našega Društva.

Na koncu vas vabimo, da napišete še svoje predloge, pripombe, želje ipd., (z veseljem vam bomo 
prisluhnili).
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