
PROSIM, PSA VZEMITE IZ ZAVETIŠČA, PRI 
ORGANIZACIJI, KI SKRBI ZA ZAVRŽENE 
ŽIVALI, ALI PA PRI VZREDITELJU, KI IMA DO 
PSOV IN PASME ODGOVOREN IN SKRBEN 
ODNOS. Ki skrbno izbira pse za vzrejo, skrbi za njihovo 
zdravje, ki s skrbno vzrejo poizkuša odpraviti dedne 
bolezni – in čigar psi so pogosto cenejši za nakup in 
vzdrževanje kot psi neodgovornih vzrediteljev in psi iz rok 
preprodajalcev, ki prihajajo najpogosteje iz pasjih tovarn.  
 
 
 
Lokalne organizacije, ki skrbijo za izgubljene in zavržene 
živali, boste našli v telefonskem imeniku, za pomoč se 
lahko obrnete tudi na internetno stran www.mojpes.net. Ob 
nakupu pasemskega psa poiščite pomoč pri Kinološki 
zvezi Slovenije, Ilirska 27, Ljubljana, tel.: 01 234 09 50, 
veliko informacij tudi o pasemskih psih pa lahko dobite 
tudi na www.mojpes.net.  
 
 
 

Brošuro smo za vas pripravili ljubitelji psov, ki se 
srečujemo na internetni strani www.mojpes.net, s pomočjo 

Dying for Dollars, www.stop-puppy-mills.com.  
 
 

PASJE TRPLJENJE 
 
 

Ste slišali za pasje preprodajalce? 
Pa za pasje tovarne?  

 
 
 

 
 
 
 

Obstajajo ...  
 

in v njih se rojevajo mladički ...  
 
 
 



Pasja tovarna je masovna proizvodnja mladičev, ki jo 
vodi oseba, ki vzreja tako veliko število živali, da jim ne 
more nuditi primerne oskrbe. Lahko ima eno ali več 
pasem, vzreja samo za denar.  
 
Preprodajalec psov je oseba, ki kupuje večje število 
mladičev in jih prodaja naprej. Več kot 90 % odstotkov 
mladičev prihaja iz pasjih tovarn.  
 
Stanje v pasjih tovarnah je najpogosteje grozljivo: živali so 
prenatrpane, če imajo za življenjski prostor 1 m2, imajo 
veliko; nobene zaščite pred vremenskimi razmerami, 
vetrom, vročino, neurji, še posebej ne tiste, ki živijo v 
kletkah zunaj; nikomur ni mar, v kakšnem zdravstvenem 
stanju so psi, kakšne dedne bolezni prenašajo na mladiče; 
nimajo primerne hrane, nimajo dovolj vode; veterinarski 
obiski so redkost; za socializacijo mladičev ne skrbi nihče; 
pogosto se umazanija nabira leta in leta, saj nihče ne skrbi 
za čiščenje kletk.  
 
Psi so tam le zato, da se parijo in parijo, producirajo 
mladiče, dokler tega ne zmorejo več -- potem se jih 
znebijo.  
 
Kaj lahko storite, da se to ne bi več dogajalo?  
 
Pišite odgovornim. Prosite jih naj se seznanijo s 
problemom. Naj sprejmejo predpise, ki bodo uspešno 

preprečevali uvoz živali, ki niso v dobrem zdravstvenem 
stanju, ki bodo uspešno preprečevali uvoz živali v 
prtljažnikih osebnih avtomobilov preprodajalcev, ki bodo 
preprečevali zlorabo živali. Pišite VURS-u, pišite 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ... 
 
Pišite televizijskim postajam, časopisom. Naj se sami 
prepričajo, v kakšnem stanju so živali, ki jih prodajajo 
preprodajalci. Gotovo bodo potem želeli problem 
predstaviti tudi javnosti in gotovo bodo pomagali pospešiti 
sprejemanje ustreznih predpisov. Pišite TV SLO, POP TV, 
TV Pika, TV 3, pišite lokalnim televizijskim in radijskim 
postajam, pišite Dnevniku, Delu, Večeru, pišite revijam, ki 
se ukvarjajo z živalmi, in tistim, ki se ne, ... 
 
Pišite preprodajalcem in jim povejte, kaj si mislite o 
njihovem poslu.  
 
In, prosim, PROSIM, NE KUPITE PSA OD 
PREPRODAJALCA. Ne glede na to, kako prikupen je in 
kako vam je sedel v srce. Ali kako hudo vam je zanj -- 
odidite stran in ga pustite tam. Težko je -- ampak tako bi le 
pomagali enemu največjih mučilnih sistemov v živalskem 
svetu. Zberite moči in ... 
 
 

odidite ... stran ... 


