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Spoštovani,  

 
na UVHVVR smo prejeli vašo pobudo za spremembo poporodnega premora pri nemških 
ovčarjih iz 290 dni na 180 dni samo v izjemnih primerih parjenja v tujini z dovoljenjem 
vzrejene komisije. Za pobudo se vam zahvaljujemo.  
 
Slovenija se je zavezala k varovanju živali pred mučenjem z določilom v ustavi in v letu 1999 
sprejela Zakon o zaščiti živali. V zakonu je kot eno izmed prepovedanih ravnanj opredeljeno 
tudi preobremenjevanje živali. Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki je natančneje opredelil 
pogoje za posedovanje psov in mačk v letu 2005, je določil tudi, da imajo lahko psice leglo 
enkrat v koledarskem letu. 9. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, 75/05, 
88/05) je določal:  
 
“Psov in mačk, ki se vzrejajo, ni dovoljeno pariti več kot enkrat v koledarskem letu, pogostejše 
parjenje se smatra za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. 
Izjemoma je možna ponovna paritev v naslednjem pojatvenem ciklusu, če so imele živali v 
prejšnjem leglu enega ali dva mladiča.”  
 
Ker je bilo v prejšnjem pravilniku prepovedano parjenje, ki pa samo po sebi ne predstavlja 
preobremenjevanja, če ne pride do obrejitve, smo določili obdobje med dvema kotitvama, 
saj pri pogostem parjenju psic, na primer v vsakem ciklusu, poleg fizioloških sprememb 
zaradi brejosti obremenitev organizma predstavlja predvsem laktacija. Laktacija izčrpa 
telesne rezerve in zmanjšuje imunski odgovor. Če so laktacije prepogoste, pride do izčrpanja 
organizma, zato smo v letu 2009 ob spremembah in dopolnitvah pravilnika določbo o 
parjenju spremenili. Omenimo naj tudi, da je bila ta sprememba pravilnika usklajena s 
Kinološko zvezo Slovenije.  
 
Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, 51/2009) v 11. členu določa:  
»(1) Psice in mačke je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama 
pri isti samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za 
preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med 
kotitvama je dovoljeno le, če so imele samice le enega ali dva mladiča.  
(2) Psice in mačke, ki so bile parjene pa se niso obrejile, so zvrgle ali so kotile vse mrtve 
mladiče, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.  
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(3) Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, če psica ali mačka koti pred 14. mesecem 
starosti.«  

 
Navedeno obdobje med kotitvama, ki je določeno kot 290 dni, velja za vse psice ne glede 
na poreklo in pasmo, saj je namen določbe zavarovati psice pred preobremenitvami, ki jih 
predstavljajo pogoste laktacije. Hkrati pa so že določene tudi izjeme, če se psica ne obreji 
ali ima majhno število mladičev. V tem primeru je dovoljeno pariti v naslednjem ciklu.  
 
Iz omenjenega izhaja, da po našem mnenju ne obstaja tehten razlog za spremembo 
obstoječega predpisa.  
 
Prijazen pozdrav,  
 
 
dr. Urška Kos in  mag. Mitja Šedlbauer,  
višja svetovalca  

 


