
SEZNAM - VPRAŠANJA, KI SI JIH  
MORATE ZASTAVITI, KO IŠČETE  
PRAVEGA VZREDITELJA 
 
Izpolnite vprašalnik in ga pokažite svojemu veterinarju.  
Skupaj lahko poiščeta vzreditelja, ki izpolnjuje pogoje  
za prodajo zdravega psa.

PREDEN VIDITE MLADIČA: DOBRO POZOR TVEGANO

Pozanimal sem se pri svojem veterinarju pred nakupom mladiča. DA NE

Pasmo sem si že izbral. DA Sem v dvomih NE

Pasmo sem si že izbral in se o izbiri pogovoril s svojim veterinarjem. DA   NE

Koliko različnih pasem ponuja vzreditelj? 1 do 2 3 >3

Ali življenjsko okolje mladiča izgleda kot dom ali trgovina? Dom Ne vem Trgovina

Ali si lahko ogledate samico z mladiči v njihovem okolju? DA NE

Ali vzreditelj prinese mladiča v razstavni prostor in vam ne dovoli  
pogledati njegovega okolja? NE DA

INFORMATIVEN POGOVOR  
(NI ENAKO KOT POGOVOR OB NAKUPU):

Videl sem modri potni list izbranega mladiča. DA   NE

V tem potnem listu je zabeleženo prvo cepljenje mladiča v državi skotitve.  
Ob nalepki cepiva je datum, podpis in štampiljka veterinarja. DA   NE

Vzreditelj je predlagal nakup druge pasme. V tem primeru se posvetujte  
s svojim veterinarjem. NE   DA

Vzreditelj se strinja, da je pregled mladiča pri vašem veterinarju primer dobre prakse. DA   NE

Imate proste roke pri izbiri veterinarja. Vzreditelj ne vpliva na vašo izbiro. DA   NE

PROSITE, ČE LAHKO VIDITE VSE MLADIČE.  
OCENITE JIH V NJIHOVEM OKOLJU BREZ VPLIVANJA:

Je samica prisotna? DA   NE

Si želite, da bi se vaš bodoči pes vedel enako kot samica? DA Delno NE

Vzgajajo mladiče v domačem okolju? DA Ne vem NE

Skuša vzreditelj socializirati mladiče? Ste dobili jasne informacije v zvezi s tem? DA Ni jasno NE

So vsi psi (samica in mladiči) živahni? DA (vsi) Nekateri NE

Slišite katerega izmed mladičev kašljati? NE   DA

Vidite izcedek iz nosu pri katerem izmed mladičev?  
Ima kateri izmed njih mokre, zamazane oči? NE   DA

Vidite znake driske? NE   DA

Se mladiči praskajo? NE   DA

Ste si lahko izbrali mladiča, ki ste ga želeli? Po pogovoru z vašim veterinarjem: 
najmočnejšega, pozornega mladiča ali šibkega, neaktivnega? Vzreditelj vam ne  
sme vsiliti mladiča, ki ga ne želite.

DA NE



OGLEJTE SI SVOJEGA MLADIČA DOBRO POZOR TVEGANO

Lahko dvignete mladiča brez upiranja? DA S težavo NE

Se zobje lepo prilegajo eden na drugega? DA Ne vem NE

So njegove oči, ušesa in nos čisti? DA Ne vem NE

Je dlaka čista? Brezdlačna mesta, rane, luske ali zajedalci ne smejo biti prisotni. DA Ne vem NE

Je področje okrog anusa čisto? DA   NE

Ima mladič drisko? NE Ne vem DA

Pri samčku: sta prisotni obe modi? Prosite vzreditelja, naj vam pokaže! DA,  2 Ne vem NE

PRED PLAČILOM!

Ali potni list ustreza vašemu mladiču? Potni list morate prejeti ob nakupu.  
Če je potni list zamenjan, poglejte vprašanja o potnem listu in bodite pozorni!

DA
Potni list mora  
biti zamenjan

NE

Dobite potrdilo o nakupu? DA   NE

Vam želi vzreditelj prodati kakšne potrebščine (npr. igrače, šampon, ležišče,  
odeje, hrano, …)?

NE DA

Ste plačali samo za mladiča in ne za potrebščine? DA   NE

Vam vzreditelj vzbuja dobre občutke? DA Ne vem NE

DOMA

Naročite se pri svojem veterinarju in s seboj vzemite ta seznam. DA
Pod nobenim 

pogojem
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