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Zadeva: IZJAVA NAJDITELJA O  ZAPUŠČENI ŽIVALI1 
 
 
 
 
Podpisani(a)………………………………………………………….. , rojen(a) …………………, stanujoč(a)  
 
…………………………………………, telefon …………………………………, izjavljam, da sem našel  
 
/našla zapuščeno žival vrste / pasme / velikosti..…………………………………………………………...  
 
……………………………………………na lokaciji ………….……………………………………………… 
 
Dosedanji ukrepi 
najditelja:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Obvestitev zavetišča za zapuščene živali ZONZANI na tel. št. (03) 749 06 00 oz. dežurni tel. 112 
(NUJNI primeri), dne ……………………………. 
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Obvestitev Občine Rogatec, na tel. št. (03) 812 10 00:  DA / NE

3
  (ustrezno podčrtati) 

 
Objave na radiu, internetu:……………..…………………………………………………. 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so podatki, navedeni v tej zadevi, 
resnični.  
 
 
Datum ………………………     ……………………………… 
                                                                                               Podpis najditelja  
 
 

 
Obvestitev Občine Rogatec, na tel. št. 812 10 00, dne ………………………………. 
 
Datum prevzema živali:…………………………  
  
Predstavnik zavetišča Zonzani: 
 
 
      
…………………………..             Podpis ……………………………………. 
 
 
Upravljavec osebnih podatkov je Občina Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: 
info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate 
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri 
Informacijskem pooblaščencu. Več informacij  o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni 
stranihttps://obcina.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v vložišču občine. 

 

                                                
1 Izjavo mora najditelj zapuščene živali, najkasneje ob prevzemu zapuščene živali, izpolniti in predati predstavniku zavetišča 
Zonzani, ta pa jo je dolžan skupaj z izstavljeno fakturo za opravljeno storitev posredovati Občini Rogatec. 
2 Občina Rogatec ima v skladu s 27. členom Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) 
sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali z zavetiščem ZONZANI, Tatjana Lenko s.p., 
Jarmovec 5, 3222 Dramlje. 
3 Obvestitev Občine Rogatec o zapuščeni živali pred nameravanim prevzemom živali (to je pred odhodom predstavnika zavetišča 
Zonzani na teren) je s strani predstavnika zavetišča Zonzani obligatorne narave, medtem ko s strani najditelja zapuščene živali 
ni zahtevana, je pa priporočljiva. Predmetna obvestitev izjemoma ni potrebna v primeru, ko je žival hudo ranjena ali 
poškodovana, če gre za nevarno žival ali drug nujen primer in je potrebno takojšnje ukrepanje. 
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