
EU DOG AND CAT ALLIANCE O ODDAJANJU OZ. POSVAJANJU ŽIVALI V DRUGO DRŽAVO 

Stališče 

EU Dog and Cat Alliance (Evropsko zavezništvo za pse in mačke) stremi k dnevu, ko oddajanje oz. 

posvajanje živali v druge države ne bo več potrebno.  

T.i. »čezmejno« posvajanje oz. oddajanje živali v posvojitev je praksa, ki na dolgi rok ni učinkovita. 

Predstavlja le začasni ukrep, ki pa ne odpravlja vzrokov za veliko število zapuščenih živali v zavetiščih 

in na ulicah v državi izvora.  

Prav tako povečuje možnost širjenja bolezni v tujino in pojava novih bolezni v državah, kjer jih prej še 

ni bilo. Glavne bolezni, ki se pojavljajo, so steklina, Echinococcus multilocularis, lišmanioza, 

babezioza, dirofilaria in erlihioza, v primeru mačk pa še retrovirusi. 

Za mačke predstavlja posvojitev v tujino in sam transport še dodaten stres, saj so veliko bolj 

teritorialne in navezane na prostor, kot psi. Na novo okolje se dolgo navajajo, nekatere si od tako 

velikega šoka nikoli ne opomorejo. 

Sporazum 

Upoštevaje zgoraj navedene razloge si člani EU Dog and Cat Alliance prizadevajo za: 

- Delovanje, kjer se oddaja živali v tujino ne bo uporabljala kot običajna praksa. Organizacije 

članice, ki se te prakse poslužujejo, se zavežejo, da bodo število v tujino oddanih živali 

zmanjšale na minimum, posvojitve in oddaje izvajale legalno ter skladno z evropsko direktivo 

92/65/EEC1 in regulativo (EC) 1/20052, da bodo dosledno izvajale teste in veterinarske 

preglede za preprečevanje bolezni ter delovale v smeri, da oddaja živali v tujino ne bo več 

potrebna.   

- Preprečitev širjenja bolezni kot so lišmanioza, babezioza in erlihioza preko okuženih psov. 

- Preventivno delovanje v kritičnih državah z namenom zmanjševanja potrebe po oddajanju 

živali v tujino, na primer s posegi kastracije/sterilizacije ter z izobraževanjem  

- Boljšo sledljivost živali, ki so bile oz. bodo premeščene v drugo državo, ter sodelovanje z 

zaupanja vrednimi lokalnimi partnerji 

- Zagotavljanje, da psi, oddani v tujino, niso prosto živeči psi, skoteni na ulici. Pri takih psih je 

verjetnost za pojav vedenjskih težav v novem domu večja kot pri tistih, ki so nekoč imeli 

lastnika. 

- Vsako premeščanje živali v tujino bo izvedeno izključno v dobrobit živali in ne z namenom 

zaslužka.  

- Deljenje pozitivnih praks in uspešnih metod promocije odgovorne oddaje živali, ki delujejo v 

lastni državi, z drugimi organizacijami članicami.  

 

 
1 Direktiva Sveta 92/65 / EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost 

živali, semen, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih 

Skupnosti iz priloge A (I) k direktivi 90/425 / EGS. 
2
 Uredba Sveta (ES) 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi med prevozom, in o 

spremembi Direktiv 64/432 / EGS in 93/119 / ES in Uredbe (ES) št 1255/97. 

 



V premislek pri čezmejnem posvajanju in oddajanju 

 

EU Dog and Cat Alliance ne podpira oddajanja živali v drugo državo v splošni praksi, temveč  

jo priznava in uporablja le kot izredni ukrep v nekaterih primerih. V izredni situaciji, ko so bile 

izčrpane že vse ostale možnosti in ko je za žival najbolj optimalna takšna premestitev, je 

treba upoštevati naslednje pogoje: 

Oddaja oz. posvojitev mora biti legalna: 

- Premik živali čez mejo z namenom iskanja novega doma se šteje za komercialni premik. Tako 

spoštovanje Uredbe 576/20133 ni dovolj, tudi če se živali prevaža v okviru društva ali 

organizacije. Oddaja živali v tujino mora biti izvedena skladno z Uredbo Balai (Uredba 

92/65/EEC).  

- Premik živali mora biti opravljen tako, da se prepreči širjenje bolezni med državami. Člani se 

morajo držati postopka testiranja bolezni, ki je naveden v Aneksu 1. 

Sklep 

Člani EU Dog and Cat Alliance se zavezujejo, da oddaja živali čez mejo zanje ne bo predstavljala 

primarnega načina za uravnavanje populacije.  

Člani, ki se trenutno ukvarjajo z oddajo živali čez mejo, se strinjajo, da a) se bodo osredotočili na 

domače kampanje, usmerjene v sterilizacijo in kastracijo hišnih živali ter izobraževanje lokalnega 

prebivalstva o pomenu iskanja novih domov znotraj države, 

b) bodo delovali in si prizadevali za dan, ko oddajanje živali v tujino ne bo več potrebno.  

 

 

Aneks 1 

POSTOPEK PREPREČEVANJA ŠIRJENJA BOLEZNI PRI ODDAJI PSOV ONKRAJ MEJE 

1. Trenutni skrbnik/organizacija mora zagotoviti plačilo premestitve psa v tujino. Pomembno je, 

da se pri vsakem psu še pred testiranji opravi ocena primernosti za oddajo.  

2. Treba je ugotoviti, iz katere države žival izhaja, v katerih državah je bila in kdaj. 

3. Preveriti je potrebno, če je bil kadarkoli na psu opravljen postopek odpravljanja parazitov in 

kolikokrat. 

 

4. Ob upoštevanju bolezni, ki se pojavljajo v ciljni državi posvojitve, je treba s pomočjo 

veterinarja določiti, katere teste je potrebno izvesti. Pri tem je lahko v pomoč spletna stran 

www.cvbd.org ; podstran World Occurence map (pojav bolezni po svetu). 

 

 

 

3 Uredba (EU) št 576/2013 o nekomercialnih premikih hišnih živali in o razveljavitvi Uredbe (ES) št 998/2003. 

http://www.cvbd.org/


Najbolj zaskrbljujoče bolezni, na katere moramo biti pozorni: 

- babezioza 

- erlihioza 

- lišmanioza 

- dirofilaria  

 

Označite državo, ki vas zanima, in videli boste, če tam obstaja tveganje za katero od teh 

bolezni. 

 

Pozor: V primeru Francije se pozanimajte, katere dele države je pes obiskal in se glede 

ustreznih testov obrnite na veterinarja. Nekatere bolezni so namreč prisotne le na jugu te 

države, zgoraj omenjeni iskalnik pa celotno državo označi kot »rdečo« za prisotnost bolezni.  

 

Pozor: Za pse, ki so potovali izven Europe, poiščite nasvet veterinarja. 

 V kolikor niste prepričani o pravilni uporabi spletne strani, se obrnite na veterinarja. 

 

5. Poskrbite, da bo psu kri odvzeta za točno določeno bolezen. Priporočamo, da se vzorce pošlje 

na Acarus laboratorij ali katerikoli evropsko odobren laboratorij.  

 

6. Psov, ki so pozitivni na katerokoli zgoraj omenjeno bolezen, se ne sme oddati v državo, ki 

nima urejene preventive za to bolezen .  

 


