
 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 
  
 

 
 

 

 

PRAVILNIK ZA HIŠNE LJUBLJENČKE 

Pri nas so vaši hišni ljubljenčki dobrodošli. 

Tudi vaši štirinožni prijatelji si zaslužijo oddih na gradu! Ker vemo, da si vedno več gostov želi 

potovati s svojimi ljubljenčki in je včasih težko najti primerno varstvo za svojega štirinožnega 

prijatelja, v naši 4* namestitvi z veseljem sprejmemo vaše domače ljubljenčke (pse, mačke). Ker 

pa na gradu Podsreda dopustujejo številni in različni gostje in bi radi zagotovili udobje in varnost 

vseh, vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednji Pravilnik za hišne ljubljenčke: 

1) Obvezna predhodna napoved domačega ljubljenčka. 

2) Živali morajo biti na povodcu ali v nosilcu, ko so v javnih prostorih hotela. 

3) Sprejemamo mačke in pse (le pse manjših in srednje velikih pasem do 25 kg – izjema so 

psi vodniki), in sicer za doplačilo 15 € na dan (izjema so psi vodniki, ki bivajo 

brezplačno). Višina doplačila se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Prošnjo za 

bivanje drugih vrst hišnih ljubljenčkov je treba predhodno nasloviti na elektronski naslov 

(info@castlepodsreda.com).  

4) Hišnih ljubljenčkov v sobi ni dovoljeno puščati samih ali brez nadzora, ker se lahko zgodi, 

da mora v sobo v času vaše odsotnosti vstopiti naše grajsko osebje. Zaradi varnosti osebja 

vas prosimo, da nas obvestite, kdaj živali ne bo v sobi.  

5) Iz varnostnih razlogov vam sobarica ne bo očistila sobe, če je v njej žival brez nadzora. Če 

se z živaljo nahajate v sobi, jo privežite na povodec oziroma zavarujte na drug način 

(kletka, nosilec). V želji po preprečevanju morebitnih neprijetnih situacij vas prosimo, da 

na recepciji predhodno naznanite, kdaj bi želeli dnevno čiščenje sobe. 

6) V javnih prostorih gradu oz. na površinah spodnjega grajskega dvorišča, kjer so apartmaji 

in sobe, ter na zgornjem grajskem dvorišču je treba imeti vse hišne ljubljenčke na povodcu 

ali v nosilcu. Vstop v glavno grajsko poslopje in recepcijo s hišnim ljubljenčkom ni 

dovoljen.  

7) Vstop v spodnjo dvorano, kjer je mesto za prevzem zajtrkov in ostalih jedi, je živalim 

prepovedan (izjema so psi vodniki). 

8) Hišni ljubljenčki morajo biti sobno čisti – pridržujemo si pravico do zahteve po povračilu 

stroškov, če žival opravi potrebo v sobi. 

9) V primeru, da je v sobi nastala škoda, ki jo je povzročil hišni ljubljenček, je zanjo 

odgovoren njegov lastnik. Lastnik je odgovoren za morebitne poškodbe, ki jih povzročijo 

živali (tako materialne kot telesne). Kozjanski park, ki upravlja Apartmaje in sobe na 

gradu Podsreda si pridržuje pravico do zahteve po povračilu stroškov ter lahko od lastnika 

živali zahteva popravilo ali zamenjavo poškodovanih stvari.  



 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

10)  Prosimo vas, da upoštevate prisotnost drugih gostov in zato omejite hrup, ki bi ga lahko 

vaša žival povzročila. Če ne boste omejili hrupa, vas bomo na to opozorili in prosili, da 

hrup zmanjšate, in, v kolikor se situacija za tem ne izboljša, hotel predčasno zapustite. 

11)  Vljudno prosimo za vzdrževanje čistoče na javnih površinah.  

12)   Pridržujemo si pravico, da za neprijavljenega hišnega ljubljenčka zaračunamo 100 €. 

13)   Hišne ljubljenčke sprejemamo le v Eminem apartmaju in Romanskem apartmaju. 

 

VETERINARSKA POSTAJA IN TRGOVINA 

Ne pozabite, da je le nekaj kilometrov od gradu Podsreda Veterinarska postaja Šmarje pri 

Jelšah PE Podčetrtek, kjer ekipa veterinarjev in veterinarskih tehnikov skrbi za zdravje domačih 

živali na terenu in hišnih ljubljenčkov v ambulanti. Pri njih dobite tudi zdravila in prehranska 

dopolnila za male in velike živali. 

Naslov: PE Podčetrtek, Slake 1, 3254 Podčetrtek 

Tel.: 03 809 0190 

E-mail: podcetrtek@tacka-veterina.si  

www.tacka-veterina.si 

PRIPOROČAMO! 

PASJI HOTEL »ZOO-OAZA« 

V oazi narave in miru, sredi Kozjanskega parka, le nekaj minut vožnje od gradu Podsreda 

se nahaja moderen in psom prijazen hotel, lahko bi rekli pasji hotel s petimi tačkami. 

STORITVE 

Pri PASJEM HOTELU svojo zapuščino gradijo na izredni ponudbi dobrin in storitev za popolno 

nego vašega psa! Kot eno najbolj ekskluzivnih in luksuznih letovišč s salonom se pasji hotel Zoo-

Oaza ponaša z nazivom najbolj izkušene ustanove za nego psov, kar jih je na voljo danes. 

RAZKOŠNI POGOJI BIVANJA 

Pri pasjem hotelu vašim najdragocenejšim spremljevalcem nudijo sodobne luksuzne bivalne 

pogoje in vse, kar sodi zraven, saj hotel že od svoje ustanovitve dalje sledi cilju ustvarjanja 

najboljšega možnega bivalnega doživetja za vaše kosmatince, ki se, kolikor je mogoče, približa 

domačemu okolju, v katerem se vaš ljubljenček počuti varno in udobno.  

https://castlepodsreda.com/room/emin-apartma/
https://castlepodsreda.com/room/romanski-apartma/
https://tacka-veterina.si/


 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

Ponujajo tudi PASJI VRTEC – enodnevno varstvo med 6. in 21. uro oz. po dogovoru. Tako bodo 

na vašo željo kužka prevzeli in ga tudi pripeljali nazaj na grad Podsreda. Ponujajo veliko veselih 

uric igranja, možnost celodnevnega video nadzora in možnost programa popolne nege: 

 Pregled in čiščenje uhljev; 

 pregled in nega oči; 

 čiščenje zabarvane dlake okrog oči; 

 čiščenje zobkov; 

 striženje krempljev; 

 nega blazinic na šapah; 

 nega dlake (česanje, striženje in trimanje); 

 odstranjevanje odpadajoče dlake; 

 kopanje; 

 čiščenje analnih žlez (le po potrebi in to raje prepustite veterinarju). 

PASJI TAXI 

Da res je, prav ste prebrali. Ta poseben taxi deluje v obe smeri – od gradu Podsreda do pasjega 

hotela in nazaj in še kamorkoli po želji, pri čemer je prevoz udoben in zračen, ima klimatsko 

napravo ter vso potrebno opremo za prevoz živali. Pasji taxi ja vsakič očiščen in razkužen, voznik 

pa ima vsa znanja za prevoz in oskrbo živali.  

 

Naslov: Poklek pri Podsredi 7, 3257 Podsreda 

Tel.: 041-766-010 

E-mail: info@zoo-oaza.eu 

www.pasji-hotel.si 

 

 

Vse zgoraj navedene cene so v evrih in vključujejo DDV. 

Podsreda, 28.10.2020 
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