


MIN ŠIRINA 
PESJAKA

MIN VIŠINA 
PESJAKA

MIN POVRŠINA 
PESJAKA

TEŽA 
PSA

Najmanjše dimenzije pesjaka 
(vir: Pravilnik o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09))

do 24 kg
od 24 do 28 kg
od 28 do 32 kg

nad 32 kg

6,0 m2
7,0 m2
8,0 m2
8,5 m2

1,8 m2
1,8 m2
1,8 m2
1,8 m2

2,0 m2
2,0 m2
2,0 m2
2,0 m2

VELIKOST UTE 
(ŠIRINA X GLOBINA X VIŠINA) V CM

VELIKOST 
PSA 

Najmanjše dimenzije ute
(vir: Pravilnik o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 51/09))

do 55 cm
od 55 cm do 65 cm

nad 65 cm

100 x 60 x 55
150 x100 x 70
180 x 120 x 85

ki mora biti prilagojena 
pasmi, starosti in stopnji 
razvoja psa. Prav tako mora 
skrbnik zagotoviti ukrepe, 
ki preprečujejo pobeg živali, 
ter ustrezno vzgojo in šolanje 
oziroma druge ukrepe, ki zago-
tavljajo, da žival ni nevarna okolici. 

4. Primerno bivališče
Pravilnik 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 prive-
zan, privez ne sme biti krajši od 3 metrov 
(merjeno pri tleh), ovratnica pa ne sme biti 
zatezna, bodeča ali pretesna. 

Zakon skrbniku psa nalaga tudi, da 
mora z zagotovitvijo osamitve, 
kontracepcije, sterilizacije ali 
kastracije živali preprečiti rojstvo 

nezaželenih živali. Poleg tega 
morate imeti psa vedno pod nadzo-

rom. Če se vam vseeno dogodi, da ne 
veste, kje je vaš pes, ste v treh dneh dolžni 
obvestiti pristojno zavetišče. Če se našte- 
tega 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.

PES - ČUVAJ IN PRIJATELJ

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2, Ur.l. RS, 
št. 43/07)  in Pravilnik o zaščiti živali (Ur.l. RS, 
št. 51/09) skrbniku psa nalagata odgovornost 
za dobro počutje psa, ki ga ta zagotavlja s:

1. Primerna hrana
Skrbnik živali mora zagotavljati kako- 

vostno in količinsko ustrezno 
hrano, vodo in oskrbo na 

način, ki je glede na pasmo, 
starost in stopnjo razvoja 
primeren njenim fiziološkim 
in etološkim potrebam.  
Hrana mora vsebovati vse 

potrebne snovi za zdrav razvoj 
psa, sveža voda pa mora biti 

stalno na razpolago.

2. Skrb za zdravje
Skrbnik mora psa redno negovati in odstra- 
njevati zajedavce, kot so bolhe, gliste in 
trakulje. Tako Zakon kot Pravilnik  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. Opustitev omenjenih 
ravnanj se po zakonu šteje za mučenje 
živali, prav tako tudi nepotrebna ali 
neprimerna usmrtitev živali. 

3. Zadostno gibanje in vzgoja
Pes mora imeti zagotovljeno primerno, 
zadostno, vsakodnevno količino gibanja, 
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