
PREDEN VIDITE MLADIČA: DOBRO POZOR TVEGANO

Pred nakupom mladiča sem se pri veterinarju pozanimal o osnovnih informacijah. DA 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 si lahko ogledate samico z mladiči v njihovem domu? DA NE

INFORMATIVNI POGOVOR  
(NI ENAKO KOT POGOVOR OB NAKUPU):

Ali gre za rodovniško leglo, registrirano v eni izmed svetovno priznanih felinoloških zvez?  
V Sloveniji je to npr. ZFDS (Zveza felinoloških društev Slovenije) DA   NE

Ali vam je vzreditelj pokazal kakršne koli zdravstvene izvide staršev? DA   NE

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 VMEŠAVANJA VZREDITELJA.

Je samica prisotna? DA   NE

Ali je življenjsko okolje mame in mladičev čisto in brez neprijetnih vonjav?  
Pozorni bodite na mačji WC, posode z vodo in hrano, ležišča itd. DA NE

Vzgajajo mladiče v domačem okolju? DA delno NE

Kako vzreditelj socializira mladiče? Ste dobili jasne informacije v zvezi s tem?  
Kritično obdobje za socializacijo je starost 2-9 tednov. DA ne vem NE

So vse mačke (samica in mladiči) živahne? Se mladič normalno giblje? DA ni jasno NE

Ali kateri od mladičev kiha? Vidite izcedek iz nosu pri katerem izmed mladičev?  
Ima kateri izmed njih zamazane oči ali prisoten izcedek? NE nekateri DA (vsi)

Vidite znake driske? NE   DA

Se mladiči praskajo? NE   DA

Vam je vzreditelj svetoval pri izbiri kompatibilnega mladiča? DA s težavo NE

Vam je vzreditel dovolil, da se z mladiči igrate? So mladiči kazali zanimanje za različne 
igrače in so se znali z njimi igrati?

DA ne vem NE

So mladiči navajeni uporabljati praskalnik oz. mačje drevo? DA ne vem NE

SEZNAM - VPRAŠANJA, KI SI JIH  
MORATE ZASTAVITI, KO IŠČETE  
PRAVEGA VZREDITELJA MAČK 
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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 zajedavci ne smejo biti prisotni. DA ne vem NE

Je področje okrog anusa čisto? DA   NE

Ali je samička sterilizirana oz. samček kastriran? Če ni, ali vam je vzreditelj dal jasna 
navodila, kdaj in kako postopek izvesti?

DA ne vem NE

PRED PLAČILOM!

Ali je mladič ob prevzemu čipiran? DA NE

Če ste prejeli potni list, ali podatki v njem ustrezajo vašemu mladiču? DA
potni list mora  
biti zamenjan 

NE

Ali vam je vzreditelj ob prevzemu izročil originalni rodovnik mladiča? DA DA

Ali vam je vzreditelj izročil pogodbo o nakupu? DA   NE

Vam je vzreditelj dal jasna navodila glede hranjenja mladiča (kaj, kako, kdaj)? DA ne vem NE

Vam je vzreditelj dal zalogo hrane, katere je mladič vajen za prve dni v novem domu? DA s težavo NE

Vam je vzreditelj dal jasna navodila glede morebitne potrebne nege mladiča?  
(česanje, kopanje, striženje krempljev ipd.)?

DA ne vem NE

Vam je vzreditelj dal jasna navodila ali in kdaj mladič potrebuje nadaljnja cepljenja oziroma 
druge veterinarske postopke (npr. razglistenje ipd.)?

DA ne vem NE

Ali so v potnem listu vpisana in potrjena vsa cepljenja? DA NE

Vam vzreditelj vzbuja dobre občutke? DA NE

DOMA

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

pogojem
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