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ŠVICA preprečuje obstoj krznarskih farm z 
zakonsko določenimi standardi za dobrobit 
živali

ANGLIJA in WELS sta krznarske farme zakon-
sko prepovedala leta 2000. Kmalu sta jima 
sledila SEVERNA IRSKA in ŠKOTSKA

AVSTRIJA je popolno prepoved krznarskih 
farm sprejela leta 2004

NIZOZEMSKA je leta 1995 sprejela prepoved 
lisičjih farm in leta 1997 prepoved činčiljih 
farm

HRVAŠKA je v celoti prepovedala vzrejo živali 
za krzno leta 2006

Ko se odločite, da boste kupili in nosili 
krzno, živali trpijo in umirajo po nepot-
rebnem. Prebival-ci/ke Maribora ter 
Maribor kot nosilec projekta Evropska 
prestolnica kultura 2012, ki naj bi glo-
balno kulturo miru povezal s kulturno 
dediščino, etnološko in ekološko bogas-
tvo regijo, je zrel, da preseže idejo podpi-
ranja dobičkonosnih panog, ki temeljijo 
na ubijanju živih bitij iz komercialnega 
vzgiba.
Vzor nam je lahko sosednji Gradec, 
mesto, ki je že bilo Evropska kulturna 
prestolnica in se nahaja v državi ki je leta 
2004 sprejela prepoved gojenja živali za 
krzno.

Je čisto preprosto 
- ne nosite in ne kupujte krzna -
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