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Na podlagi prve alinee 40. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka 11. člena ter tretjega odstavka 14. člena Zakona o 
veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o zaščiti hišnih živali

1. člen

V Pravilniku o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/2009) se 11. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

»11. člen
(parjenje psic)

(1) Psice je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti 
samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali 
v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če 
so imele samice le enega ali dva mladiča.

(2) Psice, ki so bile parjene pa se niso obrejile, so zvrgle ali so kotile vse mrtve mladiče, se 
lahko parijo v naslednjem ciklusu.

(3) Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, če psica koti pred 14. mesecem starosti.«

2. člen

Za 11. členom se doda nov 11. a člen, ki se glasi: 

11a. člen
(parjenje mačk)

(1) Mačke je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti 
samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali 
v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če 
so imele samice le  enega ali dva mladiča.

(2) Psice in mačke, ki so bile parjene pa se niso obrejile, so zvrgle ali so kotile vse mrtve 
mladiče, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.

(3) Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, če psica ali mačka koti pred 14. mesecem 
starosti.

3. člen

30. člen se črta.
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4. člen

V 29. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

»(7) Določbe tega člena pravilnika se ne uporabljajo za pastirske pse.«. 

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
EVA 
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Priloga 1
IZJAVA O SPREMEMBI LASTNIŠTVA PSA V CRPSI 

Podpisani 

Osebno ime

Naslov

lastnik psa _______________ (ime psa)

Številka potnega lista:

Oznaka psa: 
št. mikročipa / druga veljavna oznaka:

nalepka

izjavljam, da z dnem podpisa oddajam psa novemu lastniku 

Podpis lastnika/imetnika Datum, kraj

NOVI LASTNIK

Osebno ime

Ulica, hišna številka, kraj Poštna številka in pošta Občina

Telefon Elektronski naslov EMŠO*

Novi lastnik s podpisom jamčim, da so podatki iz te izjave resnični.

Podpis novega lastnika/imetnika  
Datum, kraj

* v primeru osebe, mlajše od 16 let, OBVEZNO IZPOLNITI:

Osebno ime _______________________ oče/mati/skrbnik novega lastnika, ki je mlajši od 16 
let, s podpisom pisno soglašam s spremembo lastništva.  

Podpis Datum, kraj
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Priloga 2
NAJPOGOSTEJŠI VIDNI ZNAKI VROČINSKEGA UDARA

vrsta klinični znaki

pes - intenzivno sopenje, 
- povečano slinjenje, 
- pospešeno dihanje, 
- močno pordele vidne sluznice ali cianotične vidne sluznice, 
- nezavest

mačka - intenzivno sopenje, 
- povečano slinjenje, 
- pospešeno dihanje, 
- močno pordele vidne sluznice ali cianotične vidne sluznice, 
- nezavest

Priloga 3
VELIKOST PESJAKA

Teža psa Minimalna 
površina 
pesjaka

Minimalna 
višina pesjaka, 
če je pesjak 
pokrit

Minimalna 
širina pesjaka

do vključno 
24 kg

6,0 m2 1,8 m 2,0 m

nad 24 do 
vključno 28 
kg

7,0 m2 1,8 m 2,0 m

nad 28 do 
vključno 32 
kg

8,0 m2 1,8 m 2,0 m

nad 32 kg 8,5 m2 1,8 m 2,0 m
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Minimalna velikost pesjaka, v katerem biva več psov, je:

Število psov
v pesjaku

Minimalna površina v 
m2 za pse teže do 16 kg

Minimalna površina v 
kvadratnih metrih za 
pse teže nad 16 do 28 
kg

Minimalna površina 
v m2 za pse teže nad 
28 kg

2   7,5 10,0 13,0
3 10,0 13,0 17,0
4 12,0 15,0 20,0
5 14,0 18,0 24,0
6 16,0 20,0 27,0
7 17,5 22,0 29,0
8 19,5 24,0 32,0
9 21,0 26,0 35,0
10 23,0 28,0 37,0

Priloga 4
VELIKOST PASJE UTE

Velikost psa – plečna višina v cm Velikost ute (širina x globina x višina) v 
cm

do 55 100 x 60 x 55
nad 55 do 65 150 x 100 x 70
nad 65 170 – 180 x 120 x 85

Priloga 5

VELIKOST KLETKE ZA MAČKE

Minimalna površina kletke Minimalna višina kletke
hoteli in trgovine za bivanje 
do 30 dni

2m x 1m 1m

na prireditvah za bivanje do 
10 ur dnevno in za največ tri 
dni zapored

0,6 m x 0,5 m 0,5 m


