NETRGOVSKI PREMIKI PSOV IZ EU DRŽAV V SLOVENIJO
»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik psa z lastnikom (pes potuje skupaj z
lastnikom), katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Število hišnih
živali, ki se lahko pod navedenimi pogoji netrgovsko premikajo, je omejeno na največ 5
psov, mačk in belih dihurjev na lastnika ali pooblaščeno osebo. Od splošne omejitve so
odstopanja dovoljena le pod točno določenimi pogoji. V nasprotnem primeru gre za trgovski
premik oz. uvoz psa.
»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.
»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za
netrgovski premik hišne živali v imenu lastnika.

Netrgovski premik v Slovenijo iz drugih držav članic EU v Slovenijo
Splošni pogoji :





do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
EU potni list za hišne živali;
transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
veljavno cepljenje proti steklini.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:




je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali
športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za
sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Pri premiku na ozemlje Slovenije iz drugih držav članic EU lahko pristojni organ opravi
preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika.
Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, pristojnega za preverjanje,
predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti preverjanja glede hišne živali.

V kolikor niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik, veljajo pravila za trgovski premik, kot so
določena v Direktivi 92/65: poleg zgoraj navedenih zahtev mora žival spremljati tudi veterinarsko
spričevalo,kot ga določa Direktiva Sveta 92/65/EGS, del 1 Priloge E.Spričevalo se nahaja tudi v
elektronskem sistemu TRACES. Spričevalo potrdi uradni veterinar v državi članici izvora in ga pošlje
tudi preko sistema TRACES.

NETRGOVSKI PREMIKI PSOV IZ »13(1)« TRETJIH DRŽAV V SLOVENIJO
»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik psa z lastnikom (pes potuje skupaj z lastnikom),
katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Število hišnih živali, ki se lahko pod
navedenimi pogoji netrgovsko premikajo, je omejeno na največ 5 psov, mačk in belih dihurjev na
lastnika ali pooblaščeno osebo. Od splošne omejitve so odstopanja dovoljena le pod točno določenimi
pogoji. V nasprotnem primeru gre za trgovski premik oz. uvoz psa.
»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.
»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski
premik hišne živali v imenu lastnika.

Netrgovski premik v Slovenijo iz »13(1)« tretjih držav ali z ozemelj izven EU
(del 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013: Andora, Švica**, Ferski otoki,
Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Vatikanska mestna država)

Splošni pogoji:





do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
identifikacijski dokument živali: potni list za hišne živali izdan v zgoraj navedeni tretji
državi ali ozemlju ali veterinarsko spričevalo*;
transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
veljavno cepljenje proti steklini.

* V kolikor žival iz zgoraj navedene tretje države ali ozemlja nima potnega lista za hišne živali, kot je predpisan v
delu 3 Priloge III Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, mora žival spremljati Veterinarsko spričevalo za
netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, kot je določeno v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 2016/561. K veterinarskemu spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3
Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. Veterinarsko spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji
državi izvora.
**Švica: V skladu z veterinarskimsporazumom med Švico in državami članicami Evropske unije veljajo za
netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja iz Švice v Slovenijo enaki pogoji, kot veljajo za takšen premik iz
drugih držav članic EU.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:




je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih
prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za
sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za
potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali. Lastnik ali
pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnikenaveže stik s pristojnim organom ter mu
predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

V kolikor niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik, veljajo pravila za uvoz: poleg zgoraj
navedenih zdravstvenih zahtev mora živalspremljati veterinarsko spričevalo za uvoz, kot ga

določa Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/519/EU, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi.
V EU smejo vstopiti le preko mejnih veterinarskih postaj, kjer se opravi veterinarski pregled
pred uvozom.

NETRGOVSKI PREMIKI PSOV IZ »13(2)« TRETJIH DRŽAV V SLOVENIJO
»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik psa z lastnikom (pes potuje skupaj z lastnikom),
katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Število hišnih živali, ki se lahko pod
navedenimi pogoji netrgovsko premikajo, je omejeno na največ 5 psov, mačk in belih dihurjev na
lastnika ali pooblaščeno osebo. Od splošne omejitve so odstopanja dovoljena le pod točno določenimi
pogoji. V nasprotnem primeru gre za trgovski premik oz. uvoz psa.
»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.
»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski
premik hišne živali v imenu lastnika.

Netrgovski premik v Slovenijo iz »13(2)« tretjih držav ali z ozemelj izven EU
( del 2 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013: Otok Ascension, Združeni arabski
emirati, Antigva in Barbuda, Argentina, Avstralija, Aruba, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn,
Bermudi, otoki BES (Bonaire, Sint Eustatius in Saba), Belorusija, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži,
Falklandski otoki, Hongkong, Jamajka, Japonska, Saint Kitts in Nevis, Kajmanski otoki, Sveta Lucija,
Montserrat, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Mauritius, Mehika, Malezija, Nova Kaledonija,
Nova Zelandija, Francoska Polinezija, Saint Pierre in Miquelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sint
Maarten, Trinidad in Tobago, Tajvan, Združene države Amerike (vključena ozemlja: Ameriška Samoa,
Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Deviški otoki Združenih držav Amerike), Saint Vincent in
Grenadine, Britanski Deviški otoki, Vanuatu, Wallis in Futuna.)

Splošni pogoji:





do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
identifikacijski dokument živali: veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**
transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
veljavno cepljenje proti steklini.

* Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v
Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 in je bila dopolnjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št.
2016/561. Veterinarsko spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvora.
** K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 577/2013.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:




je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih
prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za
sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za
potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali. Lastnik ali
pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnikenaveže stik s pristojnim organom ter mu
predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

V kolikor niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik, veljajo pravila za uvoz: poleg zgoraj
navedenih zdravstvenih zahtev mora živalspremljati veterinarsko spričevalo za uvoz, kot ga

določa Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/519/EU, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi.
V EU smejo vstopiti le preko mejnih veterinarskih postaj, kjer se opravi veterinarski pregled
pred uvozom.

NETRGOVSKI PREMIKI PSOV IZ OSTALIH TRETJIH DRŽAV (ki niso na listi)V
SLOVENIJO
»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik psa z lastnikom (pes potuje skupaj z lastnikom),
katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Število hišnih živali, ki se lahko pod
navedenimi pogoji netrgovsko premikajo, je omejeno na največ 5 psov, mačk in belih dihurjev na
lastnika ali pooblaščeno osebo. Od splošne omejitve so odstopanja dovoljena le pod točno določenimi
pogoji. V nasprotnem primeru gre za trgovski premik oz. uvoz psa.
»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.
»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski
premik hišne živali v imenu lastnika.

Netrgovski premik v Slovenijo iz ostalih tretjih držav ali ozemelj (države izven
EU, ki niso navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013)
Splošni pogoji:






do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
identifikacijski dokument živali: veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**
transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
veljavno cepljenje proti steklini;
veljaven test titracije protiteles proti steklini (opravljen 3 mesec pred vstopom v EU, v EU
odobrenem laboratoriju).

* Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v
Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 in je bila dopolnjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št.
2016/561. Veterinarsko spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvora.
** K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 577/2013.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:




je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih
prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za
sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz ostalih tretjih držav ali ozemelj izven EU je
dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in
identitete hišnih živali.Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnikenaveže stik
s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne
živali.

V kolikor niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik, veljajo pravila za uvoz: poleg zgoraj
navedenih zdravstvenih zahtev mora žival spremljati veterinarsko spričevalo za uvoz, kot ga

določa Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/519/EU, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi.
V EU smejo vstopiti le preko mejnih veterinarskih postaj, kjer se opravi veterinarski pregled
pred uvozom.

VRAČANJE (NETRGOVSKI PREMIKI) PSOV V DRUGE EU DRŽAVE IN TRETJE
DRŽAVE
»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik psa z lastnikom (pes potuje skupaj z
lastnikom), katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Število hišnih
živali, ki se lahko pod navedenimi pogoji netrgovsko premikajo, je omejeno na največ 5
psov, mačk in belih dihurjev na lastnika ali pooblaščeno osebo. Od splošne omejitve so
odstopanja dovoljena le pod točno določenimi pogoji. V nasprotnem primeru gre za trgovski
premik oz. uvoz psa.
»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.
»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za
netrgovski premik hišne živali v imenu lastnika.

Vračanje (netrgovski premik) v države članice EU
Splošni pogoji:





do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
EU potni list za hišne živali;
transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
veljavno cepljenje proti steklini.

Določene države (Finska, Združeno kraljestvo, Irska, Malta, Norveška), ki so pridobile
status države, proste notranjega zajedalca Echinococcus multilocularis, je potrebno
izpolnjevati še dodatne zahteve, ki veljajo samo za pse. Psi morajo biti tretirani proti
Echinococcus multilocularis v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim
časom vstopa v te države EU, kar mora biti potrjeno v ustrezni rubriki EU Potnega lista za
hišne živali.
Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:




je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali
športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za
sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Dostop do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU: https://ec.europa.eu/food/animals/petmovement/ms-websites_en

Vračanje (netrgovski premik) s psom izven EU
Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih
držav v/preko katere se bodo psi vračali / potovali. V izogib zapletom pri potovanju zato
svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem lastniki živali pozanimajo o
pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

