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Veterinar svetuje: 

 

Na kaj bodimo pozorni, ko načrtujemo počitnice z našimi živalskimi prijatelji 

 
Zakaj radi vzamemo svoje ljubljenčke s seboj na počitnice? 

Najprej zato, ker jih imamo za člane naše družine in če 

potujemo mi, je prav, da so z nami tudi oni. 

Poleg tega so običajno tudi dobri družabniki: ne pritožujejo 

se, vedno so pripravljeni na pohajkovanje, lahko so nam tudi 

v pomoč pri sklepanju poznanstev, pa še lepo se je pocrkljati  

z njimi. 

 

Če se bomo dobro pripravili in pri načrtovanju in tekom 

potovanja mislili tudi na njih, se bodo tudi oni vedno veselili 

počitnikovanja z nami in bodo skupne počitnice nepozabna 

izkušnja za vse. Da bi Vam to uspelo, bodite pozorni na 

naslednje: 

 

• Potovanja niso primerna za vse ljubljenčke 
  
Za nekatere bo vendarle najboljša rešitev, da jim zagotovite varstvo doma ali bivanje v hotelu za ljubljenčke. 
Najbolj primerni potniki so psi, mačke so že lahko bolj problematične, a veliko je odvisno tudi od osebnostnih 
lastnosti posamezne živali. Vsekakor pa priporočamo, da ptiče, plazilce in ljubljenčke v kletkah (npr. hrčke in 
morske prašičke) pustite doma. 
Nikoli ne jemljite na pot zelo mladih živali (npr. psičkov ali muck, mlajših od 5 mesecev), nosečih, ostarelih, 
bolnih, ranjenih ali takšnih, ki grizejo ali lajajo. Tudi pri ostalih, še posebej če se že dolgo niso peljali v 
avtomobilu, je priporočljivo, da jih pred odhodom popeljete na testno vožnjo. 

• Priprava na pot – zdravje 
 
Pred potovanjem obiščite svojega  veterinarja in se prepričajte, da je vaš ljubljenček zdrav, da so vsa 
cepljenja pravočasno opravljena in da imate pri sebi ustrezna dokazila o tem (knjižico in dokumentacijo). Z 
veterinarjem se posvetujte tudi o morebitnih posebnih zdravstvenih rizikih za vašo žival na lokaciji, kamor 
potujete, in o potrebnih zdravstvenih pripomočkih (repelentih, sredstvih proti zajedalcem, drugih zdravilih…) 
ter opremi za prvo pomoč. 
Pozanimajte se o najbližjem veterinarju v kraju potovanja in vzemite s seboj telefonsko številko svojega 
veterinarja, ki bo tako lahko direktno posredoval podatke o zdravstveni anamnezi vašega ljubljenčka, če bo to 
potrebno. 
 
• Vožnja v avtomobilu - varnost 
 
Poskrbite za ustrezno kletko ali pripetje Vašega psa, pri čemer vsekakor priporočamo kletko. Popolnoma 
normalno je, da nad zapiranjem psa v kletko med vožnjo nismo navdušeni, ker pač tudi sami nismo radi zaprti. 
A nikar svojih občutkov ne prenašajmo nanj. Psi se namreč s tem ne obremenjujejo in se večinoma v kletki 
počutijo bolj varni. 
S seboj vzemite njegovo najljubšo odejo in igračke – karkoli, kar ga bo med vožnjo kratkočasilo, zabavalo in 
pomirjalo. Za dodatno pomiritev lahko poskusite tudi z aromaterapijo, tako da med dlanmi vtrete malo 
sivkinega olja in mu rahlo zmasirate tilnik. 
 
 
 



 
 
• Kadar potujemo z letalom 
 
Na letalu bo vaš ljubljenček zagotovo moral biti v kletki (transporterju). Pred pripravo na pot pa vsekakor 
preverite pri letalski družbi tudi druge morebitne zahteve in pravila glede prevažanja živali. Vsekakor je boljše, 
če ga zaprete v kletko še preden se znajdete v letališkem vrvežu. 
Če Vaš ljubljenček ne more biti z vami v glavni kabini, ne delajte velikih poslovilnih scen pred ločitvijo. Tako 
boste psa lahko le razburili. Če boste Vi umirjeni, je velika verjetnost, da bo miren tudi on. 
Nekatere manjše pasme, npr. bostonski terier, pekinezer, šitzu,… so še posebej problematične za letalska 
potovanja, saj so zaradi kratkega gobčka dovzetne na težave z dihanjem zaradi redkega višinskega zraka. 
Zato se o letalskem prevozu tovrstnih ljubljenčkov predhodno posvetujte. 
 
 
• Med vožnjo 
 
Med vožnjo imejte vse nujne potrebščine za psa pri roki (povodec, ovratnico, vrečke za kakce, …), predvsem 
pa ne pozabite na plastenko vode. Psi se ne znojijo, zato se zlahka pregrejejo. Voda ohranja učinkovito 
delovanje njihovega organizma in jih ohlaja. Če kljub temu pride do pregretja, mu potopite v vodo ali navlažite 
smrček in tačke. 
Na pot vzemite isto hrano kot jo pes tudi sicer uživa, pa tudi nekaj najljubših prigrizkov. 
Delajte večkratne postanke – priporočljivo vsaj na dve uri. Med postankom omogočite tako psu kot sebi kratek 
sprehod, raztezanje in gibanje, predvsem pa olajšanje, saj dolgo zadrževanje vode lahko pri psu povzroči 
težave z mehurjem v starejših letih.  
Nikoli med postanki ne puščajte psa pri visokih (ali zelo nizkih) temperaturah samega v avtomobilu, tudi če 
parkirate v senci. Notranjost vozila se presenetljivo hitro segreje in povzroči trpljenje in dehidracijo živali. 
V času počitnic naj Vaš ljubljenček obvezno nosi ovratnico z osnovnimi in tudi dodatnimi informacijami (hotel, 
v katerem bivate, vaše ime,…). Prav tako naj bo izven vozila vedno na povodcu.  
 

• Namestitev v hotelu / apartmaju 

Če ste uredili zase in za ljubljenčka počitniško bivanje v hotelu ali apartmaju, bodite pozorni na ustrezno 

seznanitev in navajanje živali na novo začasno okolje. V hotelsko sobo ali apartma vstopite in se po celi 

površini sprehodite najprej Vi. Tako boste poskrbeli, da bo Vaš pes zaznaval vaš vonj in vedel, da imate Vi 

nadzor - tako se bo počutil varnega kot v domačem okolju. 

 
Predvsem pa med skupnimi počitnicami ne pozabite karseda uživati v družbi svojega štirinožnega 
prijatelja. Skupaj ustvarajte dragocene spomine in jih ne pozabite shraniti tudi na fotografijah! 
 
  

Seznam najnujnejše opreme: 
 Potni list z veljavnim cepljenjem in številko mikročipa. 
 Ovratnica z naslovom in telefonsko številko ter drugimi informacijami, povodec, po potrebi tudi nagobčnik. 
 Ležišče in igrače. 
 Hrana in posode za vodo in hrano. 
 Sredstva za zaščito pred klopi, bolhami in komarji ter pinceta za odstranjevanje klopov. 
 Komplet prve pomoči za živali (gaza, vata, povoj, jod v obliki tinkture ali mazila, probiotično sredstvo, 

rehidracijsko sredstvo, živalsko oglje, zdravilo proti potovalni slabosti, zdravila, ki jih žival redno jemlje). 
 Vrečke in pripomočki za pobiranje kakcev. 
 Krtače in glavniki. 
 Sveža voda za na pot. 

 
 

Mirko Župan, dr.vet.med. 


