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OSNUTEK 

 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI  

 

I. BESEDILO ČLENOV 

 
1. člen 

 
V Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) se v tretjem odstavku 
1. člena prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- Direktivo Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L št. 221 z dne 8. 8. 1998, 
str. 23), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba 
zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih 
sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 
1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega 
parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in 
(ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 
90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L št. 95 
z dne 7. 4. 2017, str. 1);«. 
 
V četrtem odstavku se prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:  
»- Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, 
povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L 
3, 5.1.2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi 
uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in 
fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 
1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 
2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter 
direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb 
(ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 
89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 
92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1); 
- Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L 303, 
18.11.2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi 
uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in 
fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 
1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 
2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter 
direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb 
(ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 
89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 
92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1);«. 
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2. člen 
 

V 5. členu se 15. točka spremeni tako, da se glasi: 
»15. postopek na živali pomeni postopek iz 1. točke 3. člena Direktive 2010/63/EU;«. 
 
16. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»16. živali v postopkih so živali, ki se uporabljajo ali so namenjene za uporabo v postopkih, vključno z 
larvalnimi oblikami, ki se samostojno prehranjujejo, in fetalnimi oblikami sesalcev od zadnje tretjine 
normalnega prenatalnega razvoja ter zgodnejše razvojne stopnje živali, če se jih pusti pri življenju po 
tej razvojni stopnji in bodo zaradi izvedenih postopkov občutile bolečine, trpljenje, stisko ali trajne 
poškodbe, potem ko dosežejo to razvojno stopnjo. Za živali v postopkih se štejejo tudi živi glavonožci, 
ki se uporabljajo ali so namenjeni za uporabo v postopkih;«. 
 
29. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»29. vzrejna organizacija laboratorijskih živali (v nadaljnjem besedilu: vzrejna organizacija) je fizična 
ali pravna oseba, ki vzreja oziroma redi živali iz Priloge 1 Direktive 2010/63/EU z namenom njihove 
uporabe v postopkih ali za znanstvenoraziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih 
in truplih v ta namen usmrčenih živali, ali prednostno za te namene vzreja druge živali, bodisi za 
dobiček ali ne;«. 
 

3. člen 
 

V prvem odstavku 6. člena se besedilo »tretjega meseca« nadomesti z besedilom »osmega tedna«.  
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:  
»Lastnik mora lastništvo mladiča prijaviti pristojni veterinarski organizaciji najpozneje do dopolnjenega 
osmega tedna starosti mladiča. Novi lastnik psa mora lastništvo psa prijaviti v sedmih dneh od njegove 
pridobitve.«.  
 

4.člen 
 

Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi: 
 

»11.a člen 
 

Uprava z odločbo v upravnem postopku ugotovi, da je pes nevaren in v centralnem registru psov 
označi psa kot nevarnega. 
 
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.«. 
 

5. člen 
 
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»O vlogi za izdajo dovoljenja za projekt odloči upravni organ, pristojen za veterinarstvo, v skladu z 
oceno etične komisije iz 23. člena tega zakona o utemeljenosti in obsegu predlaganega projekta, ki je 
vključena v obdobje odločanja do izdaje dovoljenja za projekt. V dovoljenju se navede uporabniško 
organizacijo in sedež, osebo, odgovorno za izvajanje projekta v skladu z dovoljenjem za poskus, 
lokacije, kjer se bo projekt izvajal, pogoje, pod katerimi je dovoljeno izvesti poskus, in morebitno 
zahtevo za retrospektivno oceno projekta. Dovoljenje se izda za omejen čas glede na namen projekta 
in najdlje za pet let.«. 
 
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Dovoljenje za projekt se odvzame, če uporabniška organizacija projekt izvaja v nasprotju z 
dovoljenjem za projekt in to ogroža dobrobit živali. Če ugotovljene nepravilnosti ne ogrožajo dobrobiti 
živali, OU uporabniški organizaciji odredi ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti. Če uporabniška 
organizacija v odrejenem roku ne odpravi nepravilnosti, se ji dovoljenje za projekt odvzame. Odvzem 
dovoljenja za projekt ne sme neugodno vplivati na dobrobit živali, ki se uporabljajo ali so se 
nameravale uporabiti v projektu. Uporabniška organizacija lahko ponovno vloži vlogo za odobritev po 
treh mesecih od izvršljivosti odločbe o odvzemu odobritve.«. 



 
6. člen 

 
V četrtem odstavku 21.a člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- če obstaja znanstveno zadovoljiva metoda ali preskusna strategija, ki ne zahteva uporabe živih 
živali;«.  
 

7. člen 
 

V prvem odstavku 26. člena se črta 12. točka in na koncu 21. točke se podpičje nadomesti s piko ter 
črta se 22. točka. 
 

8. člen 
 
Peti odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»Če zavetišče zapuščene živali ne odda v 30 dneh od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, 
krije nadaljnje stroške oskrbe živali imetnik zavetišča, v katerem je žival nameščena, razen za oddane 
hišne živali.«. 
 

9. člen 
 
V naslovu četrtega poglavja ter v 1., 5., 20.a, 21., 21.a, 22., 23., 24., 26., 41. in 45. členu se beseda 
»poskus« v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedo »postopek« v ustreznem sklonu in številu.  
 

10. člen 
 
V 5., 20.a, 21.a in 26. členu se besedilo »poskusne živali« v ustreznem sklonu in številu nadomesti z 
besedilom »živali v postopkih« v ustreznem sklonu in številu. 
 

11. člen 
(prehodna določba) 

 
Že začeti postopki, ki se nanašajo na zapuščene hišne živali, se končajo po Zakonu o zaščiti živali 
(Uradni list RS, 38/13 – uradno prečiščeno besedilo). 
 

12. člen  
(začetek veljavnosti) 

 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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II. OBRAZLOŽITEV 
 
K 1. členu 
Gre za spremembe zaradi uskladitve z zadnjimi verzijami evropskih predpisov. 
 
K 2. členu 
Izrazi v 15., 16. in 29. točki se spreminjajo zaradi uskladitve z Direktivo 2010/63/EU, saj je Evropska 
komisija v uradnem opominu, ki ga je Slovenija prejela zaradi neustreznega prenosa določenih določb 
Direktive, navedla, da prenos izrazov ni skladen z Direktivo.  
 
K 3. členu 
Zaradi preprečevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi je najbolj učinkovito vse pasje mladiče, 
ki se skotijo v RS, označiti že v leglu, pri tem je mogoče takoj preveriti upoštevanje že obstoječih 
določb zakona glede preobremenjevanja psic in preprodaje psov.  
 
K 4. členu 
Z navedeno dopolnitvijo se jasneje določa pravna podlaga, da se za psa, ki je nevaren, izda odločba v 
upravnem postopku. Z odločbo uradni veterinar oziroma druga uradna oseba uprave s pooblastili za 
odločanje v upravnem postopku ugotovi, da je pes nevaren in to dejstvo vpiše v centralni register 
psov. Hkrati se določa pravna podlaga, da pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve. Ko se pes določi 
za nevarnega, mora skrbnik nevarnega psa v skladu z drugim odstavkom 12. člena zakona zagotoviti 
fizično varstvo psa na enega izmed naslednjih načinov: da je pes na povodcu in opremljen z 
nagobčnikom bodisi zaprt v pesjaku ali objektu, ali da je v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 
1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom. Z navedeno določbo se tako zagotavlja takojšnja 
izvršljivost odločbe, s čimer se prepreči ponovni ugriz oziroma napadalnost psa. 
 
K 5. členu 
V besedilo drugega odstavka je dodana ocena etične komisije, ki mora biti vključena v obdobje 
odločanja upravnega organa.  
V besedilo šestega odstavka je dodano, da odvzem dovoljenja ne sme neugodno vplivati na dobrobit 
živali, ki se uporabljajo ali so se nameravale uporabiti v projektu. 
V uradnem opominu je Evropska komisija navedla, da prenos teh določb ni bil dovolj jasen. 
 
K 6. členu 
Besedilo je popravljeno zaradi ugotovitve Evropske komisije, da pomeni obstoječe besedilo prenos 
določbe Direktive 2010/63/EU le v primeru, ko gre za preskušanje, kjer EU priznava metode 
preskušanja. Ker pa se večina živali uporablja na področjih, kot so temeljne in uporabne raziskave, za 
katere EU ne priznava nobenih metod, potem ta določba o prepovedi postopkov v teh primerih ne bi 
veljala.  
 
K 7. členu 
Z dosedanjo 22. točko 26. člena se je dovoljevala usmrtitev zdrave zapuščene živali v zavetišču po 
preteku 30 dni od namestitve v zavetišče, če živali ni bilo mogoče oddati novim lastnikom. Ker se je v 
zadnjih desetih letih stanje na področju zapuščenih psov izboljšalo, prav tako je v javnem interesu dvig 
standardov na področju dobrobiti hišnih živali in ker v zadnji treh letih zavetišča niso poročala o 
težavah zaradi prenaseljenosti, se spreminja določbe usmrtitve živali po 30. dneh od namestitve v 
zavetišče. Prav tako po poročanju zavetišč v praksi večina le teh v Sloveniji že prakticira politiko ne-
ubijanja (no-kill policy). 
 
K 8. členu 
Usmrtitev živali je možna samo iz razlogov, navedenih v 26. členu zakona, zato se s spremenjenim 
odstavkom usklajujeta 31. in 26. člen. Prav tako se z novim odstavkom določi nosilec stroškov za 
oskrbo zapuščenih živali. Ker v definicijo zapuščene živali sodijo poleg najdenih tudi oddane in 
odvzete hišne živali, pri katerih je dosedanji lastnik znan, stroški bremenijo dosedanjega lastnika. 
 
K 9. členu 
Gre za uskladitev besedila celotnega zakona z novim izrazom. 
 
K 10. členu 
Gre za uskladitev besedila celotnega zakona z novim izrazom. 



 
K 11. členu 
S tem členom se določa prehodno obdobje. 
 
K 12. členu 
S tem členom se določa uveljavitev zakona. 
 
 


