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CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI
POSKRBIMO ZA ZDRAVJE SVOJIH PSOV - ZAVARUJMO NAŠE ZDRAVJE
Cepljenje psov proti steklini ostaja obvezno saj bolezen po Evropi še ni povsem
izkoreninjena. Po letu 2014 so cepljenja (ob upoštevanju določenih pogojev) lahko
manj pogostna.

Vsak pes mora biti označen (mikročipiran), vpisan v Centralni register psov in prvič cepljen
proti steklini med 3. in 4. mesecem starosti. Lastnik psa mora imeti zanj Potni list za
hišne živali. Pasji mladič mora biti označen pred prvo spremembo lastništva, pred
označitvijo pa je potrebno predložitvi tudi podatek o izvoru psa (številko mikročipa matere).

Drugo in tretje cepljenje morata biti opravljeni v razmakih do 12 mesecev od
predhodnega cepljenja. Nadaljna cepljenja se lahko opravljajo na 3 leta pod pogojem,
da se izvajajo v rokih, ter ob uporabi cepiva, ki zagotavlja 3-letno imunost. V primeru, da se
katero od cepljenj ne opravi v roku, je cepljenje veljavno 1 leto. Veljavnost cepljenja je
vpisana v Potnem listu psa.

Lastnike psov obveščamo, da so dolžni sami poskrbeti za to, da bodo njihovi psi
veljavno in pravočasno cepljeni proti steklini. Obvestil z datumom naslednjega
cepljenja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2017 imetnikom
psov ne bo več pošiljalo. Vse vrste cepljenj in registracij psov izvajajo ambulante za
hišne živali in terenski veterinarji preko celega leta. Prosimo, da se obrnete na:
 Ambulanto za hišne živali v Tenetišah



vsak delavnik med 8.00 in 12.00 ter med 15.00 in 19.00 uro ter
ob sobotah med 8.00 in 12.00 uro, ali pa

 na telefonski številki (04) 2565-100 naročite cepljenje psa na svojem domu
Če psa zaradi kateregakoli razloga nimate več, vas obveščamo, da ste ga dolžni iz
registra odjaviti. Psa lahko odjavi le njegov lastnik ob predložitvi Potnega lista psa na
vseh mestih cepljenja. Odjava psa je plačljiva.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na sedežu Veterinarske prakse Tenetiše in na
naših telefonskih številkah.

