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Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pes/mačka/beli dihur in dokumenti, ki morajo spremljati takšno žival pri premiku iz 
druge države članice EU ali iz tretje države/ozemlja izven EU: 
 

 

NETRGOVSKI  PREMIKI  -  PSI ,  MAČKE,  BELI  D IHURJI  
 
 

1. DRŽAVE ČLANICE EU IN NJIHOVA OZEMLJA 
 

Država 
 izvora živali * 

- izvor živali je ozemlje EU, razen Slovenije 

Splošne  
zahteve 

 do vključno 5 živali na lastnika 

 EU potni list za hišne živali (1) *** 

 transponder (mikročip) ali tetovirano znamenje (2) 

 veljavno cepljenje proti steklini (3)  
 

Odstopanja / 
Dodatne zahteve 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini je za vstop v Slovenijo dovoljeno: 

 za žival, ki je: 
o stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali 
o stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno; 

 pod pogojem, da: 
o žival spremlja izjava (4) v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene 

uredbe Komisije (EU) št. 577/2013; 
o so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni 

pogoji za netrgovski premik. 
 
Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU 
potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo 
skotitvijo.  

 
 

2. TRETJE DRŽAVE/OZEMLJA IZVEN EU, NAVEDENE V DELU 1 PRILOGE II IZVEDBENE 
UREDBE KOMISIJE (EU) ŠT. 577/2013 (t.i. »13(1)« tretje države) – razen Švice** 

 

Država 
 izvora živali * 

- izvor živali je »13(1)« tretja država 
 

Zahteve za vstop 
v EU 

 do vključno 5 živali na lastnika 

 Potni list za hišne živali (5) ali veterinarsko spričevalo (6) s pisno izjavo (7)  

 transponder (mikročip) ali tetovirano znamenje (2) 

 veljavno cepljenje proti steklini (3) 
 

Odstopanja / 
Dodatne zahteve 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini za vstop v Slovenijo ni dovoljeno.  

 
 

3. TRETJE DRŽAVE/OZEMLJA IZVEN EU, NAVEDENE V DELU 2 PRILOGE II IZVEDBENE 
UREDBE KOMISIJE (EU) št. 577/2013 (t.i. »13(2)« tretje države) 

 
 

Država 
 izvora živali * 

- izvor živali je »13(2)« tretja država 
 

Zahteve za vstop 
v EU 

 do vključno 5 živali na lastnika 

 veterinarsko spričevalo (6) s pisno izjavo (7) 

 potni list ali drugi identifikacijski dokument živali iz zgoraj navedene države 
(dodatna dokumentacija živali)  

 transponder (mikročip) ali tetovirano znamenje (2) 

 veljavno cepljenje proti steklini (3) 
 

Odstopanja / 
Dodatne zahteve 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini za vstop v Slovenijo ni dovoljeno.  
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4. OSTALE TRETJE DRŽAVE/OZEMLJA IZVEN EU, KI NISO NAVEDENE V PRILOGI II 
IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) ŠT. 577/2013 (t.i. »ostale« tretje države) 

 
 

Država 
 izvora živali * 

- izvor živali je t.i. »ostala« tretja država 
 

Zahteve za vstop 
v EU 

 do vključno 5 živali na lastnika 

 veterinarsko spričevalo (6) s pisno izjavo (7) 

 potni list ali drugi identifikacijski dokument živali iz zgoraj navedene države 
(dodatna dokumentacija živali) 

 transponder (mikročip) ali tetovirano znamenje (2) 

 veljavno cepljenje proti steklini (3) 

 opravljen test titracije (8) protiteles proti steklini 

Odstopanja / 
Dodatne zahteve 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini in odstopanje od pogoja testa titracije za 
vstop v Slovenijo ni dovoljeno.  

  

Tranzit V primeru tranzita preko tretjih držav, ki niso navedene na seznamu v Izvedbeni uredbi 
Komisije (EU) št. 577/2013 mora žival za vstop v EU imeti opravljen test titracije (8) protiteles  
proti steklini. Odstopanje od pogoja testa titracije za vstop ni dovoljeno razen, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

 gre za tranzit preko takšnega ozemlja ali tretje države; 

 lastnik predloži podpisano izjavo (9), da hišne živali med takšnim tranzitom niso 

imele stika z živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, in so bile zavarovane v 

prevoznem sredstvu ali znotraj območja mednarodnega letališča. 

Opombe 
 

* Iz predložene dokumentacije mora biti jasno razvidna država, od kjer se vrši premik, saj so od 

tega odvisni zdravstveni pogoji za vnos živali v Slovenijo. 
 

** Švica: na podlagi veterinarskega sporazuma med Švico in državami članicami EU veljajo za 

netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja iz Švice v Slovenijo enake zahteve kot za takšen 
premik iz drugih držav članic EU. 

*** V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 656/2013 potni listi za pse, mačke in bele dihurje, izdani 

najkasneje do 30. junija 2014 na Hrvaškem, veljajo kot ustrezen identifikacijski dokument le do 30. 
junija 2016 (to so potni listi, ki so identični kot EU potni listi za hišne živali, ki so se uporabljali pred 
29. decembrom 2014 le, da imajo namesto simbola EU na ovitku grb Hrvaške). Po tem datumu jih 
je potrebno zamenjati. 

 

(1)EU potni list za hišne živali, kot je določen v delu 1 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 

577/2013 ali EU potni list za hišne živali, kot je določen v Odločbi Komisije št. 2003/803/ES, če je 
bil izdan pred 29. decembrom 2014.  

 

(2)Označitev je veljavna tudi, če je žival označena samo z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo 

vtetovirano pred 3. julijem 2011. 
 

(3)Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku primarnega cepljenja 

proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar v skladu z ustrezno 
zakonodajo navede v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta (za podrobnosti glej Prilogo III 
Uredbe (EU) št. 576/2013 – Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini). 
 

(4)K EU potnemu listu za hišne živali mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 1 

Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. 
 

(5)Potni list za hišne živali, kot je določen v delu 3 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 

577/2013. Kot identifikacijski dokument se šteje tudi Potni list za hišne živali, kot je določen v 
Odločbi Komisije št. 2003/803/ES, če je bil izdan pred 29. decembrom 2014 v navedeni »13(1)« 
tretji državi. 

 

(6)Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, kot je določeno 

v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. 
 

(7)K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene 

uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. 
 

(8)Vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini, in 

najmanj 3 mesece pred datumom netrgovskega premika iz navedene tretje države. Test titracije 
mora biti opravljen v odobrenem laboratoriju, pri čemer mora rezultat testa znašati vsaj 0,5 IU/ml. 
Testa titracije ni treba ponovno opravljati, ko je že bil dosežen zadovoljiv rezultat (0,5 IU/ml) pod 
pogojem, da je žival redno cepljena v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja proti steklini. 

 

(9)Vzorec izjave je določen v delu 2 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (t.i. »izjava 

za tranzit«). 
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TRGOVSKI  PREMIKI  -  PSI ,  MAČKE,  BELI  D IHURJI  
 
 

1. DRŽAVE ČLANICE EU IN NJIHOVA OZEMLJA 
 

Država 
 izvora živali * 

- izvor živali je ozemlje EU, razen Slovenije 
 

Splošne  
zahteve 

 EU potni list za hišne živali (1) 

 transponder (mikročip) ali tetovirano znamenje (2) 

 veljavno cepljenje proti steklini (3)  

 veterinarsko spričevalo (4) 
 

Odstopanja / 
Dodatne 
zahteve 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini je za trgovski premik v Slovenijo dovoljeno: 

 za žival, ki je: 
o stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali 
o stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno; 

 pod pogojem, da: 
o žival spremlja izjava (5) v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe 

Komisije (EU) št. 577/2013; 
o so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji 

za trgovski premik. 
 
Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU 
potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo 
skotitvijo.  

 
 

2. TRETJE DRŽAVE/OZEMLJA IZVEN EU, NAVEDENE V DELU 1 PRILOGE II IZVEDBENE 
UREDBE KOMISIJE (EU) ŠT. 577/2013 (t.i. »13(1)« tretje države) – razen Švice** 

 

Država 
 izvora živali * 

- izvor živali je »13(1)« tretja država 
 

Zahteve za 
vstop v EU 

 veterinarsko spričevalo (6) 

 Potni list za hišne živali (7) 

 transponder (mikročip) ali tetovirano znamenje (2) 

 veljavno cepljenje proti steklini (3) 
 

Odstopanja / 
Dodatne 
zahteve 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini za uvoz v Slovenijo ni dovoljeno.  

 
 

3. TRETJE DRŽAVE/OZEMLJA IZVEN EU, NAVEDENE V DELU 2 PRILOGE II IZVEDBENE 
UREDBE KOMISIJE (EU) ŠT. 577/2013 (t.i. »13(2)« tretje države) 

 
 

Država 
 izvora živali * 

- izvor živali je »13(2)« tretja država 
 

Zahteve za vstop 
v EU 

 do vključno 5 živali na lastnika 

 veterinarsko spričevalo (6) 

 potni list ali drugi identifikacijski dokument živali iz zgoraj navedene države (dodatna 
dokumentacija živali)  

 transponder (mikročip) ali tetovirano znamenje (2) 

 veljavno cepljenje proti steklini (3) 
 

Odstopanja / 
Dodatne zahteve 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini za uvoz v Slovenijo ni dovoljeno.  

Pri uvozu psov in mačk iz Malezije (polotok) ter mačk iz Avstralije je potrebno upoštevati 
zaščitne ukrepe iz Odločbe Komisije št. 2006/146/ES 
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4. TRETJE DRŽAVE/OZEMLJA IZVEN EU, KI SO NAVEDENE V PRILOGI I K ODLOČBI KOMISIJE 
ŠT. 2004/211/ES ALI V DELU 1 PRILOGE II UREDBE KOMISIJE (EU) ŠT. 206/2010  

(t.i. »ostale dovoljene« tretje države) 
 

Država 
 izvora živali * 

- izvor živali je t.i. »ostala dovoljena« tretja država 
 

Zahteve za vstop 
v EU 

 veterinarsko spričevalo (6) 

 potni list ali drugi identifikacijski dokument živali iz zgoraj navedene države (dodatna 
dokumentacija živali) 

 transponder (mikročip) ali tetovirano znamenje (2) 

 veljavno cepljenje proti steklini (3) 

 opravljen test titracije (8) protiteles proti steklini 
 

Odstopanja / 
Dodatne zahteve 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini in odstopanje od pogoja testa titracije za 
uvoz v Slovenijo ni dovoljeno.  

 

 
5. Uvoz iz ostalih tretjih držav/ozemelj izven EU, ki niso navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije 

(EU) št. 577/2013, v Prilogi I k Odločbi Komisije št. 2004/211/ES ali v delu 1 Priloge II Uredbe Komisije 
(EU) št. 206/2010, ni dovoljen. 

 
 

 

 
Opombe 

 

* Iz predložene dokumentacije mora biti jasno razvidna država, od kjer se vrši premik, saj so od 

tega odvisni zdravstveni pogoji za vnos živali v EU. 
 

** Švica: na podlagi veterinarskega sporazuma med Švico in državami članicami EU veljajo za 

trgovski premik psa, mačke ali belega dihurja iz Švice v Slovenijo enake zahteve kot za takšen 
premik iz drugih držav članic EU. 

 

(1)EU potni list za hišne živali, kot je določen v delu 1 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 

577/2013 ali EU potni list za hišne živali, kot je določen v Odločbi Komisije št. 2003/803/ES, če je 
bil izdan pred 29. decembrom 2014.  

 

(2)Označitev je veljavna tudi, če je žival označena samo z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo 

vtetovirano pred 3. julijem 2011. 
 

(3)Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku primarnega cepljenja 
proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar v skladu z ustrezno zakonodajo navede 
v ustreznem delu EU potnega lista za hišne živali (za podrobnosti glej Prilogo III Uredbe (EU) št. 
576/2013 – Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini). 
 

(4)Veterinarsko spričevalo, kot je določeno v delu 1 Priloge E Direktive Sveta št. 92/65/EGS. 

Veterinarsko spričevalo izda in potrdi uradni veterinar v državi članici EU pošiljanja, ki ga pošlje tudi 
preko sistema TRACES. 

 

(5)K EU potnemu listu za hišne živali mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 1 

Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. 
 

(6)Veterinarsko spričevalo za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, kot je določeno v delu 1 Priloge 

k Izvedbenemu sklepu Komisije št. 2013/519/EU. 
 

 

(7)Potni list za hišne živali, kot je določen v delu 3 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 

577/2013. Kot identifikacijski dokument se šteje tudi Potni list za hišne živali, kot je določen v 
Odločbi Komisije št. 2003/803/ES, če je bil izdan pred 29. decembrom 2014 v navedeni »13(1)« 
tretji državi. 

 

(8)Vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini, in 

najmanj 3 mesece pred datumom premika iz navedene tretje države. Test titracije mora biti 
opravljen v odobrenem laboratoriju, pri čemer mora rezultat testa znašati vsaj 0,5 IU/ml. Testa 
titracije ni treba ponovno opravljati, ko je že bil dosežen zadovoljiv rezultat (0,5 IU/ml) pod pogojem, 
da je žival redno cepljena v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja proti steklini. 
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Zakonodaja: 
 

 Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih 
premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003;  

 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih 
dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj 
in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje 
nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta; 

 2003/803/ES: Odločba Komisije z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za 
premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti;  

 Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih 
živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 85/2014);  

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

 Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih 
držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni 
v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se 
gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08, 42/10 in 96/14); 

 2013/519/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. oktobra 2013 o določitvi seznama tretjih 
držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskega 
spričevala za tak uvoz;   

 Odločba Komisije z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega 
ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in 
zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (2004/211/ES); 

 Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih 
ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, 
ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval; 

 Uredba Komisije (EU) št. 656/2013 z dne 10. julija 2013 o določitvi prehodnih ukrepov v zvezi 
z vzorcem potnega lista, izdanim za pse, mačke in bele dihurje na Hrvaškem. 

 2006/146/ES: Odločba Komisije z dne 21. februarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih za 
nekatere plodojede netopirje, pse in mačke s poreklom iz Malezije (polotok) in Avstralije 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4053

