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Ljubljana, 12. 12. 2018 
 

 
Zadeva: Prijava domnevnega mučenja živali na naslovu Neka Ulica 3, 1000 Ljubljana 
 
 
Spoštovani, 
 
v skladu z 2. odstavkom 42. člena ZZZiv vas prosim, da preučite opisani primer, preverite domnevne 
kršitve in v skladu z zakonodajo ukrepate. 
Gre za razmere, v katerih živi pes (srednje velik mešanec svetle barve, podoben ovčarju) na naslovu 
Neka Ulica 3, katerega lastnik je XXXX XXXX. 
 
Opazila sem, da pes, ki je bil prej privezan na daljšo verigo ob hiši, vsaj zadnji teden biva v majhnem 
in predvsem izredno ozkem pesjaku, v katerem se ne more normalno gibati. Odkar biva v tem 
pesjaku, pes tudi nenehno laja. Pesjak meri kakšne 3 kvadratne metre, njegova krajša stranica pa 
meri manj kot 1 meter. Pes se v njem zato komaj obrne in se lahko le minimalno giba. 
 
V pesjaku ni nobene ute oziroma zavetja, pes nima niti ležišča. V zadnjih dneh so bile temperature 
večkrat nižje od 0 stopinj Celzija, posebej ponoči, in menim, da psa zebe. 
 
V pesjaku je bilo ob mojem obisku dne 11. 12. 2018 vidnih več iztrebkov, iz česar sklepam, da 
lastniki pesjaka ne čistijo redno. Tudi posodi z vodo in hrano sta bili videti umazani. 
 
Z lastniki psa sem se dne 11. 12. 2018 skušala pogovoriti o bivalnih pogojih psa in jim ponuditi 
pomoč v obliki občasnih sprehodov, saj ga sami ne sprehajajo. Nikoli nisem opazila, da bi pes sploh 
zapustil pesjak ali pred tem privez. Lastnik, gospod XXXX, je na moje predloge odreagiral zelo 
odklonilno in ni izrazil namere, da bi kakorkoli izboljšal pogoje za svojega psa. 
 
Prosim vas torej, da na naslovu Neka ulica 3, Ljubljana, preverite bivalne pogoje psa. Prosim vas 
tudi, da me ob zaključenem postopku o vaših ugotovitvah in ukrepih obvestite na zgoraj navedeni 
naslov ali e-pošto prijavitelj@eposta.si. 
 
 

Hvala in lep pozdrav, 
Prijaviteljica 

 
Priloga:  

- 3 fotografije pesjaka z dne 11. 12. 2018 


