IZOLACIJA ŽIVALI, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV ZA VSTOP IZ
TRETJIH DRŽAV
1. V primerih, ko žival ne izpolnjuje pogojev za
vstop iz tretje države v Republiko Slovenijo,
lahko stranka pri nekomercialnih premikih
psov, mačk ali belih dihurjev zaprosi za osamitev (izolacijo) živali pod uradnim nadzorom za čas, ki je potreben, da žival izpolni
zahteve glede zdravja.
2. Ob ugotovitvi nepopolne dokumentacije
carinik napoti imetnika živali na mejno veterinarsko postajo (MVP).
3. Uradni veterinar MVP o postopku izolacije odloči z odločbo.
4. Trajanje izolacije ter predpisani veterinarski
pregledi, testi oziroma tretiranja (npr. cepljenje proti steklini ali serološki test za ugotavljanje titra protiteles proti steklini) so odvisni
od tega, katerega od predpisanih pogojev za
vstop žival ne izpolnjuje. Izolacija traja najmanj 10 dni, v tem času mora žival trikrat pregledati veterinar.
5. Izolacija živali se izvaja v enem od registriranih zavetišč v RS, ki imajo dogovor z VURS
za izvajanje izolacije hišnih živali, oziroma v
enem od registriranih zavetišč v RS, s katerim
se stranke za vsak posamezni primer individualno dogovorijo za izvajanje izolacije živali.
Žival na MVP prevzame osebje zavetišča in
poskrbi za prevoz do izolacijskih prostorov
v zavetišču.
6. Stroški izolacije, postopkov, vseh pregledov,
posegov in testiranj bremenijo lastnika živali.
Obširnejša obrazložitev postopka se nahaja na
spletni strani VURS.

SANKCIJE V PRIMERU KRŠITVE
Če lastnik ne zagotovi predpisane označitve živali oziroma rednega cepljenja proti steklini, se
kaznuje z denarno kaznijo od 125 do 1250 EUR.

UKREPI V PRIMERU NEPOPOLNE
DOKUMENTACIJE

REGISTRACIJA IN
IDENTIFIKACIJA
PSOV

VURS vam priporoča, da se pred nakupom psa posvetujete z veterinarjem. Nakup psa brez dokumentov ali psa neznanega izvora, vam lahko povzroči dodatne
stroške in obveznosti.
Če vaš pes nima navedenih potrebnih dokumentov, ne izpolnjuje pogojev za vstop
v in/ali gibanje po Sloveniji. Zato boste
morali urediti status vašega psa v skladu
z pogoji ki vam jih bo z odločbo predpisal uradni veterinar na Območnem Uradu
VURS.
Uradni veterinar bo z odločbo določil izolacijo, titracijo ali drug ukrep, s katerim bo
vaš pes pridobil ustrezni status za premike in potovanja. Stroški vseh ukrepov, ki
jih bo določil uradni veterinar, so stroški
lastnika psa.

To gradivo je zgolj informativne narave glede katerega
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne jamči
odškodninsko ali kako drugače.
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IMETNIK ŽIVALI MORA ZAGOTOVITI, DA SO ŽIVALI NA
PREDPISAN NAČIN OZNAČENE IN REGISTRIRANE.
NA PREDPISAN NAČIN SO OZNAČENI PSI, KI IMAJO
VSTAVLJEN MIKROČIP, ŠTEVILKA MIKROČIPA JE VPISANA V
POTNI LIST, VSI PODATKI O PSU IN LASTNIKU PA SO
VNEŠENI V V CENTRALNI REGISTER PSOV.

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Potni list za hišne živali je identifikacijski dokument, ki v povezavi s Centralnim registrom
psov (CRPsi) omogoča:
• zdravstveni nadzor in preprečevanje širjenja
stekline;
• iskanje izgubljenih živali;
• nemoteno potovanje z vašim hišnim ljubljencem.
Obvezne vsebine, ki morajo biti izpolnjene v
Potnem listu za hišne živali:
1. Podatki o lastniku živali:
		
1. Ime:
			 Priimek:
			 Naslov:

2. Identifikacija živali*:
		
1. Številka mikročipa:
			
		
2. Datum mikročipiranja:
			

Podatki o cepljenju proti steklini

Kaj naj naredim, če izgubim potni list za
mojega psa?
Izgubo morate nemudoma javiti vašemu
veterinarju. Ob tem boste prejeli nadomestni Potni list ter hkrati tudi preklicali izgubljeni Potni list.
* psi, rojeni pred letom 2003, so lahko označeni tudi z jasno
čitljivo tetovirno številko, ali pa imajo znamkico s pripadajočo evidenco o cepljenjih. Številka znamkice se lahko vpiše v
potni list, če je pes rojen pred 1.1.2003, vendar to ni veljavna
oznaka za potovanje psov izven RS. Če pes potuje, mora biti
označen, kot je navedeno v nadaljevanju.

CENTRALNI REGISTER PSOV (CRPsi)

GIBANJE S PSOM PO SLOVENIJI

CRPsi je osrednja zbirka podatkov o psih v RS, ki
omogoča vodenje evidenc lastnikov in lastništva
psov, cepljenj proti steklini ter ugrizov psov. Register
omogoča iskanje lastnika v primeru najdenega psa,
in označitev psa v registru kot pogrešanega, če se
pes izgubi.
Lastnik psa mora v sedmih dneh od pridobitve prijaviti
psa veterinarju, ki podatke o pravilno označenem psu
in podatke o lastniku vnese v CRPsi. Mladiča mora
prijaviti do dopolnjenega tretjega meseca starosti.

Z vašim psom se lahko prosto gibljete po Sloveniji,
potni list za psa pa hranite doma. V primeru ugriza
morate v roku, ki ga postavi uradna oseba, dostaviti
potni list.

Zakaj moram posredovati svoj EMŠO za vpis
psa v Centralni register psov?
V CRPsi zbiramo EMŠO na podlagi novele Zakona o zaščiti živali iz leta 2007. Namen zbiranja
EMŠO je pridobitev točnih podatkov o lastniku
zaradi odgovornosti, ki jo nosi lastnik v primeru,
če pes poškoduje človeka ali drugo žival ali če
pride do namerne zapustitve psa.

NAKUP ALI PRODAJA PSOV
Ob nakupu psa vam mora prodajalec izročiti Potni list
za hišne živali, v katerega je vpisana oznaka vašega
psa - številka mikročipa.
Če je pes starejši od 3 mesecev, mora biti cepljen
proti steklini. Nakup psa, mlajšega od 3 mesecev, ki
še ni bil cepljen proti steklini, je dovoljen v RS in drugih državah članicah Evropske Unije. Če želite kupiti
psa v državi, ki ni članica EU, mora biti pes star najmanj 3 mesece ter cepljen proti steklini. Za uvoz iz
nekaterih držav je potrebno predhodno opraviti test
titracije, s katerim se preveri uspešnost cepljenja proti
steklini, zato se o pogojih nakupa psa v tujini vedno
posvetujte z veterinarjem.
Priporočamo vam, da pred nakupom psa zahtevate
pregled psa pri veterinarju. Podatke o pregledu naj
veterinar vpiše v IX. oddelek Potnega lista:

POTOVANJE S PSOM**
1. po državah članicah Evropske Unije prosto
potujete, če je vaš pes pravilno označen (mikročip ter potni list) in redno cepljen proti steklini. O
možnosti potovanja s psom, mlajšim od 3 mesecev in necepljenim proti steklini, se posvetujte z
vašim veterinarjem ali pa obiščite spletno stran
VURS. Velika Britanija, Malta, Irska in Švedska
so države, ki so uradno proste stekline, zato zahtevajo za vstop poleg cepljenja proti steklini še
opravljen test titracije in tretiranje proti parazitom. O dodatnih preiskavah se posvetujte z vašim veterinarjem. Za dodatne informacije obiščite
spletno stran VURS.
2. v tretje države (to so države, ki niso članice
Evropske Unije):
Evropska Unija je z Uredbo (ES) št. 998/2003, ki
ureja nekomercialne premike hišnih živali, glede
na status stekline, tretje države razdelila v 3 skupine:
1. Lista B2 Priloge II: te tretje države so izenačene
s pogoji za potovanje po državah članicah;
2. Lista C Priloge II: gre za skupino tretjih držav z
ugodnim stanjem stekline . V te države lahko
potujete s pravilno označenim in redno cepljenim psom.
3. Države, ki niso uvrščene na listo C Priloge II:
za vrnitev iz teh držav v EU je potrebno pred
potovanjem opraviti test titracije, s katerim se
preveri uspešnost cepljenja.
Priporočamo vam, da se pred potovanjem posvetujete z vašim veterinarjem ali poiščete dodatne informacije na spletni strani VURS.
**enaki pogoji kot za pse, veljajo tudi za potovanja z mačkami in belimi dihurji.

