29. člen Pravilnika o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09)
natančno opredeljuje primeren bivalni prostor za psa, ki
ne sme biti brez naravne svetlobe, mora biti zračen ter
redno čiščen. Če pes biva zunaj, mora imeti pesjak in uto,
ki mora biti izolirana. Če je pes privezan, privez ne sme
biti krajši od 3 metrov (merjeno pri tleh), ovratnica
pa ne sme biti zatezna, bodeča ali pretesna.
Najmanjše dimenzije pesjaka

(vir: Pravilnik o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09))
TEŽA
PSA
do 24 kg
od 24 do 28 kg
od 28 do 32 kg
nad 32 kg

MIN POVRŠINA
PESJAKA
6,0 m2
7,0 m2
8,0 m2
8,5 m2

MIN VIŠINA
PESJAKA
1,8 m2
1,8 m2
1,8 m2
1,8 m2

MIN ŠIRINA
PESJAKA
2,0 m2
2,0 m2
2,0 m2
2,0 m2

Najmanjše dimenzije ute

(vir: Pravilnik o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09))
VELIKOST
PSA
do 55 cm
od 55 cm do 65 cm
nad 65 cm

VELIKOST UTE
(ŠIRINA X GLOBINA X VIŠINA) V CM
100 x 60 x 55
150 x100 x 70
180 x 120 x 85

Mladiči
Breja ali doječa psica in mladiči so še posebej občutljivi
na naše napake. Zato potrebujejo posebej prilagojeno
prehrano in tudi bivanjske pogoje.
25., 27., 29. in 30. člen Pravilnika o zaščiti živali (Ur.l. RS, št.
51/09) predpisujejo, da morajo imeti psice z mladiči,
mladiči ter bolni psi na voljo bivalni prostor, v katerem
temperatura ne sme biti nižja od 20°C. Psov, mlajših od 6
mesecev, ter visoko brejih psic in psic z mladiči ni
dovoljeno imeti privezanih, ampak morajo imeti zagotovljen ustrezen bivalni prostor, ki jim zagotavlja zaščito
pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko,
preprečuje pobeg živali ter omogoča potrebno gibanje.
Mladičev se od psice ne sme vzeti pred dopolnjenim

osmim tednom starosti. Mlade pse do šestega meseca
starosti je potrebno hraniti vsaj trikrat dnevno, od
šestega meseca do enega leta starosti pa vsaj dvakrat
dnevno.
Če ne želite imeti mladičev, je najboljše zagotovilo
sterilizacija psice, ki finančno, časovno in tudi drugače
zagotovo pomeni manjši zalogaj kot vzreja, vzgoja, skrb
in oddaja legla petih ali več mladičev.
11. člen Pravilnika o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09) pravi,
da mora skrbnik hišnih živali z zagotovitvijo osamitve,
kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali
preprečiti rojstvo nezaželenih živali.
Če se vam pes izgubi
Po zakonu mora biti pes vedno pod vašim nadzorom,
kar pomeni, da psa nikakor ne smete spuščati, da se
razgiba sam. Če se vam vseeno dogodi, da ne veste, kje
je vaš pes, ste v treh dneh dolžni obvestiti pristojno
zavetišče. Poleg tega morajo biti vsi psi označeni
(čipirani), saj je tako iskanje precej lažje in hitrejše. Če se
naštetega ne držite, gre za namerno zapustitev živali, ki
se kaznuje v skladu z Zakonom o zaščiti živali.
Za nespoštovanje zakonskih zahtev se predpisane
kazni gibljejo med 200 do 1200 evrov (45. do 46.a
člen ZZZiv-UPB2, Ur.l. RS, št. 43/07) ali pa je celo
zagrožena zaporna kazen.

tekst: Petra Mohar (2010)
fotografije: Petra Mohar in Ana Gregorič
oblikovanje: Ana Gregorič
Društvo za zaščito živali Ljubljana,
p.p. 4733, 1001 Ljubljana,
Society for the protection of animals of Ljubljana,
P.O.B. 4733 – 1001 Ljubljana, Slovenia
W: www.dzzz.si
W: info@dzzz.si
T: (+386) 041 751 722
Davčna št.: 88033066
TRR: 05100-8010655733

PES - ČUVAJ IN PRIJATELJ

Odlocitev za zival pomeni, da zanjo
prevzamete odgovornost.

Ne glede na razlog, zakaj ste si kupili ali ste posvojili
psa, morate zanj skrbeti vsaj tako dobro, kot to
določa minimum, predpisan v Zakonu o zaščiti živali
(Ur.l. RS, št. 43/07) in Pravilniku o zaščiti hišnih živali
(Ur.l. RS, št. 51/09).

Zdravje
Zdrava prehrana in gibanje zagotavljata zdravega psa v dobri formi.
Kljub temu lahko, prav tako kot pri
ljudeh, pride do nepredvidljivih bolezni
in poškodb. Takrat morate odpeljati psa k
veterinarju ravno tako, kot greste sami k zdravniku. Po
zakonu morate poskrbeti, da je vaš pes redno cepljen,
mu odstranjevati zunanje in notranje zajedavce ter ga
odpeljati k veterinarju, kadar to potrebuje. Poleg tega
redno krtačenje pomeni odstranjevanje odpadlih dlak
ter vzdrževanje čistoče oziroma odstranjevanje umazanije. Takrat psa tudi pregledate in opazite kakršnekoli
nepravilnosti, hkrati pa se med vami in vašim spremljevalcem plete posebna vez.

Hrana
V specializiranih trgovinah so vam na
voljo različne znamke hrane, ki se
razlikujejo tudi glede na potrebe
vašega psa. Če boste psu pripravljali
domačo hrano, se pozanimajte,
kakšno razmerje različnih hranil mora
vsebovati dnevni obrok ter kaj pes lahko
jé in česa ne. Psa nikoli ne hranite z ostanki
hrane z vaše mize, saj je pasja prebava drugačna od
človeške in mu s tem lahko resno škodujete.
Psa hranite s kvalitetno hrano, saj to dolgoročno pomeni
naložbo v njegovo zdravje. Živali, ki jih hranimo pravilno,
so v drugi polovici svojega življenja praviloma v boljši
kondiciji kot tiste, ki jedo slabšo hrano. Tako dolgoročno
prihranite pri veterinarski oskrbi.
7. člen ZZZiv-UPB2, Ur.l. RS, št. 43/07 in 4. Člen Pravilnika
o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09) nalagata skrbniku živali,
da zagotavlja kakovostno in količinsko ustrezno
hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto
živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in
udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim
potrebam. Hrana mora vsebovati vse snovi, ki so
potrebne za zdrav razvoj psa, sveža voda pa mora biti
stalno na razpolago.

8. člen ZZZiv-UPB2, Ur.l. RS, št. 43/07 in 5.člen Pravilnika
o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09) narekujeta takojšnjo
veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko pomoč pri porodih, kadar je
potrebna, ter zagotavljanje nege bolnih, poškodovanih
in onemoglih živali. 26. člen skrbniku nalaga tudi redno
nego in odstranjevanje zajedavcev, kot so bolhe,
klopi, gliste in trakulje. Opustitev omenjenih ravnanj se
po zakonu šteje za mučenje živali, prav tako tudi
nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.
Gibanje in vzgoja
Psi so naši družabniki in spremljevalci pri preživljanju
prostega časa, igri, športu ali delu. Za izpolnjevanje
svojih nalog, naj bo to čuvanje, lov ali drugo, mora biti
žival zdrava, se dobro počutiti in imeti kondicijo, kar
lahko zagotovimo z rednimi sprehodi. Pri tem se

moramo zavedati, da v okolici nismo sami, zato
moramo imeti psa vedno pod nadzorom. Če
želimo, da nas bo pes ubogal, se moramo z njim
veliko ukvarjati, si pridobiti njegovo zaupanje in biti
dosledni pri vzgoji. Vzgoja in učenje, ki temeljita na
kaznovanju, običajno vodita v strahospoštovanje, ki pa
ne prinese želenih rezultatov. Pomembno je predvsem
pozitivno spodbujanje in nagrajevanje želenega
obnašanja. Če z vzgojo nimate izkušenj, vam
priporočamo, da se obrnete na eno izmed številnih
pasjih šol, ki jih nedvomno lahko najdete tudi v bližini
vašega kraja.
4. člen Pravilnika o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09) nalaga
skrbniku zagotavljanje zadostne količine gibanja psa in
ukrepe, ki preprečijo pobeg živali. 11. Člen ZZZiv-UPB2,
Ur.l. RS, št. 43/07 pa zapoveduje tudi ustrezno vzgojo
in šolanje oziroma druge ukrepe, ki zagotavljajo, da
žival ni nevarna okolici.
Bivališče
Če bo pes živel zunaj, bodite že pred
nakupom ali posvojitvijo pozorni
na izbiro psa, saj vsi psi niso
primerni za zunanje bivanje.
Primernost je odvisna tako od
fizičnih značilnosti psa kot
tudi od njegovega značaja.
Pes mora imeti predvsem
zunaj primerno bivališče, ki
mu omogoča počitek, umik
pred soncem in mrazom ter
tudi nekaj gibanja.

