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REGISTRACIJA ČISTOPASEMSKIH PSOV (NAVODILO ZA VZREDITELJE)
V skladu z obveznim navodilom Veterinarske uprave RS (štev. 007-13/2011) postaja s 3. januarjem
2012 registracija psa (mikročipiranje, izdaja Potnega lista za hišne živali in registracija podatkov v
Centralnem registru psov) ločena od cepljenja proti steklini (vakcinacija proti steklini, razglistenje
psa in plačilo upravne takse) in plačljiva posebej. Psa se lahko registrira kadarkoli do
dopolnjenega četrtega meseca starosti, v večini primerov pa se to opravi pri starosti 7 - 8 tednov
ob prvem cepljenju mladičev proti nalezljivim boleznim.

Zaradi zaščite živali pred mučenjem se je s 03.07.2011 v EU prenehalo s tetoviranjem rodovniških
psov. Tetovirne številke so nadomestili mikročipi, zato je mikročipiranje čistopasemskega
pasjega mladiča pogoj za izdajo rodovnika. Zaželjeno je, da so tudi nerodovniški psi mikročipirani
in registrirani čimprej, ni pa za njih to nujno in obvezujoče vse do starosti štirih mesecev.

Izdajatelj Potnega lista (veterinar) mora zagotoviti vpis vseh zahtevanih podatkov, nalepko s črtno
kodo mikročipa in takojšnje posredovanje podatkov v CRPsi. S tem se šteje, da je pes ustrezno
registriran. Pasjega mladiča se registrira na vzreditelja, lahko pa takoj (istočasno in brezplačno)
tudi že na novega lastnika - v primerih, ko je ta že znan. Registracijo psa mlajšega od treh mesecev
se lahko na izrecno željo vzreditelja opravi tudi brez priporočljivega cepljenja proti nalezljivim
boleznim.

Pred registracijo rodovniških psov pri veterinarju mora vzreditelj:
•

Prijaviti leglo pristojnemu vzrejnemu referentu, ki leglo pregleda, in izda dokument »PRIJAVA
LEGLA«. Najkasneje v 30 dneh po skotitvi čestopasemskih mladičev mora biti ta dokument (v
treh izvodih) dostavljen na Kinološko zvezo Slovenije (KZS).

•

S strani KZS pridobiti (za vsakega mladiča posebej) »OBVESTILO O LASTNIŠTVU
ČISTOPASEMSKEGA PSA / PSICE« ter jih dosledno in čitljivo izpolniti.
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Nato se je zaželjeno skupaj s kinološkimi dokumenti (z originali) oglasiti pri svojem veterinarju,
ki bo pripravil vse potrebno za registracijo čistopasemskega legla. Takrat se boste tudi dogovorili
glede termina in lokacije mikročipiranja mladičev (v veterinarski ambulanti ali pri vzreditelju doma). Za
registracijo in prvo cepljenje naj bi bili mladiči stari med 7 in 8 tednov.

Če vzreditelj želi (ni pa obvezujoče), da se mladiči takoj prepišejo na nove lastnike, mora
predhodno od njih pridobiti naslednje podatke:
•
•
•
•

ime in priimek (prepisan natančno iz osebnega dokumenta)
točen naslov
EMŠO
kontaktni telefon

Po opravljenem mikročipiranju, cepljenju in razglistenju mladičev bo vzreditelj prejel od veterinarja
Potne liste za hišne živali (modre knjižice), potrjene kinološke dokumente in priporočila glede nadaljne
veterinarske skrbe. »Obvestila o lastništvu čistopasemskega psa / psice« mora (ob 2. pregledu legla)
predati pristojnemu vzrejnemu referentu, ki bo poskrbel za izdajo rodovnikov.
Lastnike mladičev, ki so v času prodaje registrirani še na vzreditelja, je zaželjeno spominiti, da so
novonabavljenega psa dolžni registrirati pri svojem pooblaščenem veterinarju v sedmih dneh po
nabavi. Vzreditelj naj ob prodaji teh psov novim lastnikom izroči tudi s svoje strani izpolnjeno in
podpisano »IZJAVO O SPREMEMBI LASTNIŠTVA PSA«. Obrazec je dosegljiv tudi na www.vpt.si.
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Pasji mladiči, ki ob mikročipiranju niso bili preregistrirani na nove lastnike, ostanejo do nadaljnega
registrirani na vzreditelja. Ko jih vzreditelj odda novim lastnikom, naj jih odjavi iz svojega naslova
pri veterinarju, ki jih je mikročipiral! To lahko stori tudi po telefonu, prijavo pa bodo uredili novi
lastniki pri svojem veterinarju. Cena kompletne registracije skupaj s 1. cepljenjem proti nalezljivim
boleznim znaša 39,90 EUR po mladiču.

Dodatne informacije v zvezi z registracijo hišnih živali lahko poiščete v zloženki Veterinarske uprave
RS Registracija in identifikacija psov in v našem članku Zakonske obveznosti lastnika psa, za
vsa dodatna vprašanja pa smo dosegljivi tudi na sedežu Veterinarske prakse Tenetiše in na naših
telefonskih številkah.

Pripravil: mag. Marjan Tacer, DVM

