
SI*ALPINE HOUSE  
MAINE COON CATTERY 

 POGODBA O LASTNIŠTVU 

Sklenjena v LJUBLJANE, dne:  26.09.2021 
med 
Vzreditelj:  VLADIMIR MEDVEDEV.  
Polje, cesta XVI 1a, 1260 Ljubljana-Polje. 
TRR: LT61 3250 0446 9875 2204    BIC.  REVOLT21 
GSM: +38670556894    e-mail:  c066en@gmail.com 

 Novi lastnik: ____________________________________    D.St__________________ 

 GSM      _________________________     e-mail  _____________________________ 

 naslov    ________________________________________________________________ 

Vzreditelj zagotavlja za mladiča: 
Ime: SI*ALPINE HOUSE ____A________________ ______ 
Skoten:  27.06.2021 
Spol: ______ moški _________ Barva:  __ n   černo  srebro_____ 
Oče:  ELISEY GOODFILD   WCF RU 0174/H -0133-156-18 
Mama:  NEVADA DIVA VOICE RU-0164-06-070118-0000-LO-MCO 

Novi lastniku je sta  bila  mladička  peredana, kot hišni ljubljenček.  Vračilo strošek vzreje za 
mladička je ________________________________________ 
1. Mladič prihaja iz virusno neokužene mačkarne, Vzreditelj zagotavlja, da je mladič ob 
prevzemu popolnoma zdrav, brez notranjih in zunanjih zajedalcev. 
2. Mladič je cepljen v skladu z evropskimi pravili  proti mačjemu reingersitisu, calici virusu. 
3.Vzreditelj zagotavlja, da je mladič Fel-V in FIP negativen. Vzreditelj ne more garantirati, da 
mladič, ko bo zapustil mačkarno teh bolezni ne bo mogel dobiti. 
4. Vzreditelj zagotavlja, da so starši mladiča testirani za bolezni HCM in HD, utrazvočno, 
kardiološko, gensko in rentgenološko, ter je potrjeno, da so rezultati v času testiranja negativno.  
5. Vzreditelj zagotavlja, da bo v primeru smrti ali dedno prirojene napake (dedne bolezni), če se 
le ta odkrije v prvem letu mladičevega življenja oz. v roku enega leta od trenutka prejema 
mladiča in bo potrjeno, da za to ni kriv novi lastnik, novi lastnik brezplačno zagotovil novega 
zdravega mladiča. 
6. Če se v roku enega leta od prodaje mladiča, ugotovi da ima le ta prirojeno dedno napako 
(dedno bolezen), ki močno ogroža mladičevo življenje ali pa močno vpliva na kvaliteto 

mailto:c066en@gmail.com


mladičevega življenja, novi lastnik lahko zahteva od vzreditelja zdravega mladiča. Pri tem mora 
predložiti dokazila o resnosti bolezni z mnenjem vsaj dveh veterinarjev, ter mladičevo sliko in 
poročilo o poteku zdravljenja mladiča. 
Prav tako mora v primeru smrti mladiča predložiti popolno poročilo o obdukciji. 
7. Mladič bo mikročipiran novim lastnikom na svoje ime.  
8. Mladič bo steriliziral novim lastnikom po 6-8 mesecih. 

DRUGI POGOJI PRODAJE: 

1. Novi lastnik bo vsaj enkrat letno vzreditelju poslal sliko mladiča. 
2. Novi lastnik bo mladiču zagotovil ustrezno opremo za njegovo vzdrževanje: posode za hrano/
vodo, wc z ustreznim posipom, plezalo,... 
Novi lastnik se zavezuje, da bo maček živel v hiši/stanovanju, v čistih in zanj udobnih prostorih, 
z ustrezno opremo zanj. Maček ne sme biti zaprt v kletkah. Maček ne sme biti spuščen brez 
nadzora v zunanjem svetu. Zunaj se lahko giblje samo v ograjenem vrtu pod nadzorom lastnika, 
na povodcu ali v prenosnih boksih. 
Novi lastnik se zavezuje, da bo mačku zagotovil ustrezno kvalitetno prehrano, ustrezno 
veterinarsko oskrbo ter bo mačku dobra družba. Zavezuje se tudi, da mačka ne bo pustil samega 
brez oskrbe več kot 24 ur oz. bo med njegovo daljšo odsotnostjo za mačka priskrbel ustrezno 
varstvo. 
3. Novi lastnik sprejme odgovornost za skrb in dobro počutje mačka, veterinarsko oskrbo, da ne 
bo imel notranjih in zunanjih zajedalcev. 
Mačku se pod nobenim pogojem ne sme krirurško odstraniti krempljev. Novi lastnik se zaveda, 
da je kirurško odstranjevanje krempljev kruto dejanje in se obravnava kot mučenje živali, katera 
lahko močno vpliva na mačkovo zravje in karakter. 
4. Mladič je novemu lastniku peredan kot hišni ljubljencek. 
5. Mladič je razstavne kvalitete, vendar vzreditelj ne more vplivati na njegov razvoj in more 
zagotoviti, da bo maček na razstavah zmagoval. 
6. Novi lastnik zagotavlja, da bo vzreditelja obvestil, če zaradi kakršnega koli vzroka mačka ne 
more več imeti oz. vzdrževati. Novi lastnik se zavezuje, da mačka brez vzrediteljeve vednosti ali 
njegove odobritve ne bo nikoli prodal, zavrgel, prepustil zavetišču itd. 
Novi lastnik mora vzreditelja obveščati o dogajanju v zvezi z mačkom. 
7. Če se novi lastnik zavestno odloči, da za mačka ne bo več skrbel in ga vzdrževal, ga mora brez 
denarnega nadomestila vrniti vzreditelju. 
8.Vzreditelj ne odgovarja za veterinarske stroške in stroške zdravljenja bolezni, ki jih he mladič 
morebiti dobil v novem domu oz. lasti novega lastnika. 
9. Vzreditelj si pridržuje pravico odvzema mačka novemu lastniku, če ugotovi, da ga le ta 
zavestno zanemarja, zlorablja, z njim ravna neodgovorno, …, brez povrnitve stroškov kupcu, če 
le ta ne bo upošteval njegovih dobronamernih opozoril. 
10. Novi lastnik mora o smrti mačka nemudoma obvestiti vzreditelja. 



11. Vzreditelj se obveže, da bi novega lastnika obveščal o morebitnih spremembah naslova 
stalnega prebivališča, telefonskih števik,  e-mail naslovov itd. prav tako se novi lastnik zavezuje, 
da bo o morebitnih zgoraj naštetih spremembah obveščal vzreditelja. 
12. Če novi lastnik mladiča ne sterilizira in mu mačku dovoli razmnoževanje, plača prodajalcu 
znesek v višini 2.000 evrov (dva tisoč evrov). 
13. Novi lastnik ima pravico vrniti prejetega mucka vzreditelju kadar koli od trenutka prejema. 
Vzreditelj glede na pogoje vračila določi višino vračila prejetih sredstev. Vzreditelj novemu 
lastniku ne plača odškodnine za zadrževanje mucka. 

Vzreditelj in novi lastnik razumeta, da vsako ne spoštovanje te pogodbe lahko škodi ugledu in 
poslovanju mačkarne SI*ALPINE HOUSE. 
Ta pogodba je nična, če niso izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni. 
Novi lastnik se zaveda in strinja, da bo pogoje navedene v pogodbi dosledno upošteval. Če novi 
lastnik zavestno ne bo upošteval in izpolnjeval pogojev pogodbe ali ne bo hotel ravnati v skladu 
z vsemi navedenimi pogoji ima vzreditelj pravico odvzema mačka brez povračila kupnine kupcu. 
V primeru, da zaradi pogodbe pride do sodnega spora bo le tega obravnavalo sodišče v 
KAMNIKU, po slovenski zakonodaji, pokritje celotnih sodnih stroškov nosi stranka v postopku. 

● Z podpisom novi lastnik zagotavlja, da se strinja z vsemi navedenimi pogoji v pogodbi, 
prejme kopijo pogodbe. 

● Evropski potni list bo neodvisno dobil novim lastnikom pri mikročipirovanji mladiča. 
● Original rodovnika, bo dobit novim lastnikom po po sterilizaciji mladiča. 

 

VZREDITELJ:                                                                                                 NOVI LASTNIK: 

VLADIMIR MEDVEDEV            _____________________       


