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ZAKONSKE OBVEZNOSTI IMETNIKA PSA
• Na podlagi Pravilnika o označevanju in registraciji hišnih živali (Uradni list RS, štev. 89/2014) je
potrebno pasjega mladiča označiti z mikročipom in registrirati pred prvo spremembo lastništva
(dolžnost vzreditelja, preden ga odda novemu lastniku). V primeru, da pes ostaja pri vzreditelju, pa je
to treba opraviti najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca starosti.
• Najkasneje ob prvem cepljenju proti steklini (pri treh mesecih starosti) je potrebno psa označiti z
mikročipom, pridobiti Potni list za hišne živali in ga registrirati v Centralnem registru psov RS
(CRPsi). Imetnik psa mora biti starejši od 18 let in mora ob prvi registraciji predložiti svoj osebni
dokument, kontaktno telefonsko številko ter razpoložljive podatke o psu (rodovnik, kupoprodajno
pogodbo, veterinarska potrdila o cepljenjih in razglistenju, izjavo o spremembi lastništva psa, ipd).
Imetnik živali ima psa v lasti in prevzema skrb ter odgovornost zanj in njegovo početje. Dolžan je
upoštevati pravila dobrega ravnanja s psom kot tudi vsa druga določila Zakona o zaščiti živali (Uradni
list RS, štev. 38/2013) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, štev. 51/09).
• Zaščitno cepljenje vseh psov starih nad 3 (tri) mesece proti steklini je obvezno na podlagi
Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, štev.
98/2013) Lastniki psov morajo zgotoviti, da so psi prvič cepljeni proti steklini v starosti od 12 do 16
tednov, drugo in tretje cepljenje pa je treba opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega
cepljenja. Vsa nadaljna cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva. Če se drugo,
tretje ali nadaljna cepljenja ne izvajajo v navedenih rokih, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo
cepljenje. Veljavnost cepljenja je vpisana v Potnem listu psa. Ob cepljenju je treba psom odpraviti
notranje zajedavce.
• Za nekomercialni premik psa, mačke ali belega dihurja znotraj EU potrebuje imetnik Potni list za
hišne živali, ki je veljaven, ko od prvega cepljenja proti steklini mine 21 dni in od zadnjega ne več kot
12 mesecev. Žival mora biti označena z mikročipom. Za vstop s psom v države, ki so proste stekline
(Velika Britanija, Irska, Švedska ...), v tretje države (države izven EU) in iz tretjih držav nazaj na
območje EU pa veljajo še nekateri dodatni pogoji (določitev titra protiteles proti virusu stekline, zaščita
proti določenim vrstam zajedavcev, EU veterinarski certifikat ...), o katerih se je zaželjeno pravočasno
pozanimati pri svojem veterinarju oz. na glavnem uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin ( 01 3001-300,  www.uvhvvr.gov.si) pred načrtovanim potovanjem s psom.
• V primeru, da vaš pes poškoduje človeka, sproži antirabična ambulanta območnega zavoda za
zdravstveno varstvo zakonsko predpisan postopek zaradi suma na steklino. Na podlagi obstoječih
predpisov pes, ki poškoduje človeka, deset dni od dneva poškodbe ne sme biti usmrčen ali
kakorkoli drugače odtujen. Takoj po prejetju obvestila antirabične ambulante ste dolžni obvestiti
svojega veterinarja, ki bo opravil pregled psa in izvedel druge predpisane postopke.
• Pooblaščeni veterinarski ustanovi ste dolžni prijaviti vsako spremembo v zvezi z rejo psov
(spremembo svojega bivališča ali kontaktnega telefona, pobeg, odtujitev, pogin ali usmrtitev psa,
izgubo Potnega lista, spremembo lastništva psa, ipd.) v sedmih dneh od nastanka spremembe. V
skladu z obveznim navodilom UVHVVR lahko psa, katerega evtanazija ni bila izvedena v pristojni
veterinarski organizaciji, odjavi le njegov lastnik ob predložitvi Potnega lista in izpolnjenega obrazca
Izjava lastnika o odjavi psa v CRPsi, ki jo lahko najdete tudi na naših spletnih straneh. Psa je
mogoče odjaviti iz CRPsi na sedežu katerekoli pristojne veterinarske organizacije, zaželjeno pa
ga je odjaviti tudi v vseh veterinarskih organizacijah, kjer je bil cepljen proti steklini.
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•

Nabava pasjega mladiča brez Potnega lista ni legalno dejanje

Mladičev ni dovoljeno odvzeti od psice pred dopolnjenim osmim tednom starosti. V izogib neljubim
zapletom je zaželjeno z vzrediteljem psa skleniti kupoprodajno pogodbo, ki zavezuje prodajalca in
kupca živali. Ob prevzemu mladiča zahtevajte rodovnik (če gre za rodovniškega psa) ter Potni list za
hišne živali (modra knjižica), ki mora biti izdan pred prvo spremembo lastništva. Ta - obvezen
spremljevalni dokument psa - vsebuje tudi uradna dokazila o cepljenjih in razglistenju. Za psa, ki
ga uvažamo iz tujine, sta veljaven Potni list za hišne živali in mikročip obvezna (ne glede na
starost psa), v določenih primerih pa veljajo še nekateri dodatni pogoji. Potni list izdan na
območju EU je veljaven tudi v Sloveniji. Kupec mora novonabavljenega psa registrirati v
Centralnem registru psov RS pri svojem pooblaščenem veterinarju v sedmih dneh po nabavi. Imetnik
psa naj v Potnem listu za hišne živali sam ne popravlja oz. vpisuje podatkov, ker je to uradna
dolžnost izdajatelja Potnega lista oziroma veterinarja, ki spremeni lastništvo psa.
•

Sprememba lastništva že registriranega psa

Prejemnik (bodoči lastnik) psa mora zahtevati od oddajatelja Potni list za hišne živali ter izpolnjeno
in podpisano Izjavo o spremembi lastništva psa (obrazec najdete tudi na naših spletnih straneh) s
katero oddajatelj dovoljuje spremembo lastništva psa. Brez te "izjave" in Potnega lista za hišne živali
prejemnik psa ne more registrirati na sebe. Že registriranega psa je potrebno v Centralnem registru
psov najprej odjaviti. To opravi oddajatelj psa osebno ob predložitvi Potnega lista psa v veterinarski
organizaciji, kjer je bil pes vakciniran proti steklini. Izpolniti in podpisati mora Izjavo o spremembi
lastništva psa ter jo skupaj s Potnim listom psa izročiti bodočemu lastniku. Novonabavljenega psa
mora prejemnik registrirati v Centralnem registru psov RS pri svojem pooblaščenem veterinarju v
sedmih dneh po nabavi. Če sta oddajatelj in prejemnik psa na območju iste veterinarske organizacije
se lahko odjava in prijava (ob prisotnosti obeh) opravita istočasno.
•

Uvoz psa (komercialni premik) - nakup psa iz tujine

Pogoji za komercialni premik psa se razlikujejo glede na to iz katere države ga uvažamo (država
članica EU ali tretja država). Uvoz, trgovanje in promet s psi, mačkami in belimi dihurji je
dovoljen, če so živali starejše od 3 mesecev in cepljene proti steklini. Poleg mikročipa in
veljavnega Potnega lista veljajo v določenih primerih še nekateri dodatni pogoji (določitev titra
protiteles proti virusu stekline, EU veterinarski certifikat, TRACES spričevalo ...) o katerih se je
zaželjeno pravočasno pozanimati pri svojem veterinarju oz. na glavnem uradu UVHVVR ( 01 3001300,  www.uvhvvr.gov.si) pred načrtovanim uvozom živali. Nekatere podrobnosti lahko preverite na
naslednjih spletnih povezavah:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/uvoz/zive_zivali/psi_macke_in_beli_dihurji/
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

•

Izvoz psa (komercialni premik) - prodaja psa v tujino

Pes mora biti označen z mikročipom, spremljati ga mora veljaven Potni list in biti mora registriran v
Centralnem registru psov RS. Njegov lastnik ga mora pred izvozom odjaviti (razlog odjave: izvoz).
Drugi pogoji so odvisni od države, v katero je žival namenjena (podrobnosti lahko preverite na zgoraj
navedenih spletnih povezavah).
•

Pogin psa (odjava iz Centralnega registra psov)

Poginulega psa je potrebno iz Centralnega registra psov odjaviti. Lastnik psa lahko to opravi v
katerikoli pristojni veterinarski organizaciji v roku 30 dni od pogina. Priložiti mora identifikacijski
dokument psa (Potni list za hišne živali, ki ga mora veterinar ob odjavi razveljaviti) ter podpisano
Izjavo lastnika o odjavi psa iz CRPsi.
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Pregled nekaterih stroškov (z vključenim 22 % DDV):
o
o
o
o
o
o

označitev z mikročipom, izdaja Potnega lista za hišne živali in registracija psa: 29,90 EUR
vakcinacija proti steklini, upravna taksa, razglistenje in registracija cepljenja: 31,42 EUR
registracija cepljenja proti steklini, ki je bilo opravljeno v tujini: 17,93 EUR
sprememba lastništva psa: 17,52 EUR
odjava psa iz CRPsi: 10,08 EUR
pregled psa, ki je poškodoval človeka: 38,40 EUR

Stanje: 15. decembra 2014

Pripravil: mag. Marjan Tacer, DVM

