
PES NA JAVNEM MESTU
Javno mesto je prostor, 
dostopen vsakomur. Na 
javnem mestu mora biti 
pes na povodcu, ne glede 
na njegovo ustrezno 
socializiranost, značaj ali 
velikost. Prepovedano je 
voditi pse na otroška 
igrišča. Nevarni psi morajo 
imeti nagobčnik. 

POSLEDICE NEPRI- 
MERNEGA ZAVAROVAN-
JA PSA
Pes lahko povzroči napad 
ali ugriz človeka ali druge 
živali (psa). Skrbnik 
odgovarja tako za 
prekršek, kot tudi za 
nastalo materialno ali 
nematerialno škodo!
Pes lahko steče na cesto in 
povzroči trčenje oz. 
povoženje psa ali padec 
voznika kolesa, motorja, 
ipd. V cestnem prometu  
pes ne sme biti brez 
ustreznega nadzora, ki 
preprečuje tovrstne 
nevarnosti in posledice.

USTREZNO 
ZAVAROVANJE PSA
Skrbnik je dolžan poskr-
beti, da pes ni nevaren za 
okolico (vzgoja, šolanje, 
drugi ukrepi za zavarovan-
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je psa). Nevaren pes je 
tisti, ko ogroža okolico 
zaradi svoje neobvladlji- 
vosti oz. kaže napadalno 
vedenje do človeka. 
Nevaren pes je tudi tisti, 
ki je že ugriznil človeka 
ali žival.

Ustrezno fizično var- 
stvo nevarnega psa:

- Je na povodcu in 
opremljen z 
nagobčnikom;

- Je zaprt v pesjaku ali 
objektu;

- Je v prostoru z 
ograjo, visoko najmanj 
1,8 m, na vhodu v 
prostor pa mora biti 
opozorilni znak.

Vodenje nevarnega 
psa ni dovoljeno 
zaupati osebam, 
mlajšim od 16 let!

Odgovoren lastnik ali skrbnik pobira pasje iztrebke 

Lastnik ali skrbnik mora poskrbeti 
za zdravje in dobrobit psa.

LASTNIŠTVO PSA JE
ODGOVORNOST 

Kdor izgubi žival ali 
kdor najde zapuščeno 

žival, o tem obvesti 
zavetišče oziroma 

pristojno veterinarsko 
organizacijo.
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LASTNIK PSA
Psi morajo biti registrirani v Centralnem 
registru psov. Lastnik psa je oseba, ki je 
kot lastnik navedena v Centralnem 
registru psov. 

VSAK PES MORA BITI OZNAČEN z 
mikročipom ali drugim načinom 
označitve, ki omogoča preverjanje 
identitete hišne živali.

VSAK PES MORA BITI CEPLJEN proti 
steklini, prvič v starosti od 12 do 16 
tednov, drugo in tretje cepljenje je 
potrebno v razmiku do 12 mesecev, 
nadaljnja cepljenja pa skladno z navodili 
veterinarja. 

- Bivališče mora psu nuditi 
zaščito pred padavinami, 
vetrom, mrazom in 
sončno pripeko;
- Prostor mora imeti 
dnevno svetlobo, pes pa 
mora videti neposredno 
okolico;
- V prostoru ne sme biti 
predmetov, s katerimi bi 
se pes lahko poškodoval 
ali ogrozil svoje zdravje;
- Prostor je treba redno 
čistiti in dnevno odstran-
jevati iztrebke;
- Odsvetuje se dolgotrajno 
privezovanje psov, saj to 
lahko vodi v vedenjske 
spremembe – agresijo, 
lajanje, tuljenje ipd.;
- Psa je potrebno redno 
negovati (krtačenje dlake, 
odpravljanje notranjih in 
zunanjih zajedavcev, …);
- Skrbnik mora brez 
odlašanja poskrbeti za 
ustrezno oskrbo bolnega, 
poškodovanega ali 
onemoglega psa;

IMETI PSA JE ODGOVOR-
NOST! Skrbnik mora 
poskrbeti za zdravje in 
dobrobit psa. Skrbnik 
odgovarja za dejanja 
svojega psa in morebitno 
škodo, ki jo utegne pes 
povzročiti.

Skrbnik odgovarja za 
ustrezno oskrbo psa in za 
dejanja tega psa. Skrbnik 
odgovarja v primerih, 
kadar za psa ni ustrezno 
poskrbljeno ali pes 
povzroči škodo ali 
poškodbo. Skrbnik nosi 
pravno posledico, tudi če 
v danem trenutku ni 
skrbel ali vodil psa.

OSNOVNA SKRB ZA PSA
- Vsak pes mora biti vsaj 
enkrat dnevno pod 
nadzorom skrbnika. 
- Zagotoviti mu mora 
ustrezno količino vode in 
hrane. 

PREVOZ PSA
- Pes mora biti zavarovan 
pred izpadom ali pobe-
gom iz vozila;
- Pes mora biti zaščiten 
pred vročino, sončno 
pripeko, mrazom in 
padavinami (PAZI: pes se v 
vozilu brez zračenja, 
parkiranem na soncu, zelo 
hitro pregreje!);
- Psa ni dovoljeno 
prevažati v tovornem ali 
prtljažnem prostoru, če 
mu ni zagotovljena 
naravna svetloba in 
zadostno zračenje, niti v 
odprtem tovornem in 
podobnem odprtem 
prostoru.

PREPOVEDANO JE 
ZLASTI:
- Udarjanje, zbadanje, 
stiskanje, natezanje, 
potapljanje ali drugačno 
dušenje, metanje, suvanje 

namerno povoženje psa 
ipd.;
- Obmetavanje s petar-
dami, kamenjem ali 
drugimi predmeti;
- Vzgajanje s pripomočki, 
ki povzročajo psu boleči-
no;
- Namerna trajna ali 
začasna zapustitev psa.

PASJI IZTREBKI na 
pločnikih, mestnih 
zelenicah, igriščih in poteh 
v parkih predstavljajo 
veliko nadlogo – so 
higienski, zdravstveni in 
estetski problem!
Odgovoren skrbnik pobira 
pasje iztrebke za svojim 
psom v urbanem okolju! 
Iztrebke mora pobrati in 
odloži v posodo za pasje 
iztrebke ali mešane 
komunalne odpadke.

IMETI PSA JE ODGOVORNOST! 

Skrbnik mora poskrbeti za zdravje in dobrobit psa. Skrbnik 
odgovarja za dejanja svojega psa in morebitno škodo, ki jo 
utegne pes povzročiti.

Viri:
- O odgovornem lastništvu psa, Mitja Šedlbauer, VURS , Ljubljana 2010;
- Zakon o zaščiti in zavarovanju živali;
- Odlok o zelenih površinah MO Maribor;
- Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali;
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja 
stekline.

Skrbnik odgovarja za dejanja svojega psa in morebitno škodo, ki jo utegne pes povzročiti!
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