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MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC  IN OBČINE MISLINJA

   O P O Z A R J A

Spoštovani!

Na območju Policijske postaje Slovenj Gradec v zadnjem obdobju ugotavljamo večje število 

kršitev Zakona o zaščiti živali, predvsem nepravilno zavarovanje psov. Pri obravnavi opisanih 

kršitev ugotavljamo, da nastaja čedalje večja materialna škoda predvsem na domačih pašnih 

živali in divjadi.

Zaradi tega vas seznanjamo z zakoni, ki se nanašajo na ureditev tega področja in vas 

naprošamo, da izvajate zakonsko določene norme, da v bodoče ne bi prihajalo do kršitev.  

                            

Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo 

ali zaporom do šestih mesecev.

Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali, ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali 

na krut način povzroči njen pogin, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.

Kot skrbnik ali prevoznik živali ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali (prvi odstavek 12. 

člena), ki predpisuje:

-Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično varstvo nevarnih živali. 

Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih 

načinov: 

-da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom, 

-da so zaprti v pesjaku ali objektu, 

-da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z 

opozorilnim znakom. 

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.

                 Določila Kazenski zakonik 341/I – II KZ-1

Določila Zakona o zaščiti živali

Usmrtitev živali je dovoljena, če je: 

Omejitve gibanja psov:

Prepovedana dejanja na javnih površinah v občini Mislinja;

JAVNO MESTO:  je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen 

vsakomur.

-takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav in preprečevanja ter zatiranja določenih 

 kužnih bolezni; 

-žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe večje stopnje in 

  ji bolezen oziroma poškodba povzroča trpljenje; 

-žival nevarna za okolico oziroma povzroča občutno škodo in tega ni mogoče drugače preprečiti; 

-tako odredi uradni veterinar zaradi zaščite ljudi oziroma živali; 

-žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne življenjske funkcije; 

-potrebna za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo; 

-nujno potrebna zaradi zdravstvenih razlogov ali veterinarskih ukrepov iz 32. člena tega zakona. 

Dovoljeni so le strokovni načini in postopki usmrtitve živali, ki žival usmrtijo v trenutku oziroma z 

ustrezno predhodno omamo ali v skrajnem primeru na način, ki povzroča le neizogibne bolečine. 

Usmrtitev živali, ki je naklepno storjena v nasprotju s tem členom, se šteje za mučenje živali.

Na javnih površinah, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulica, trg, 

tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina ter na drugih gosto 

naseljenih območjih občine, ki so namenjena pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu.

Pse ni dovoljeno voditi na otroška igrišča, zelenice v bližini vzgojnovarstvenih in šolskih ustanov 

in površine, ki so označene z posebnimi oznakami.

-prepovedano je puščati pse brez nadzora na javnih površinah,

-vodenje psov brez povodcev in nagobčnikov na javnih površinah

Kdor usmrti živali v nasprotju z Zakonom o zaščiti živali

Odlok mestne občine Slovenj Gradec - živali

Odlok  občine Mislinja - živali

Usmrtitev živali je dovoljena, če je: 

-takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav in preprečevanja ter zatiranja določenih 

 kužnih bolezni; 

-žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe večje stopnje in 

  ji bolezen oziroma poškodba povzroča trpljenje; 

-žival nevarna za okolico oziroma povzroča občutno škodo in tega ni mogoče drugače preprečiti; 

-tako odredi uradni veterinar zaradi zaščite ljudi oziroma živali; 

-žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne življenjske funkcije; 

-potrebna za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo; 

-nujno potrebna zaradi zdravstvenih razlogov ali veterinarskih ukrepov iz 32. člena tega zakona. 

Dovoljeni so le strokovni načini in postopki usmrtitve živali, ki žival usmrtijo v trenutku oziroma z 

ustrezno predhodno omamo ali v skrajnem primeru na način, ki povzroča le neizogibne bolečine. 

Usmrtitev živali, ki je naklepno storjena v nasprotju s tem členom, se šteje za mučenje živali.

Na javnih površinah, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulica, trg, 

tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina ter na drugih gosto 

naseljenih območjih občine, ki so namenjena pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu.

Omejitve gibanja psov:

Pse ni dovoljeno voditi na otroška igrišča, zelenice v bližini vzgojnovarstvenih in šolskih ustanov 

in površine, ki so označene z posebnimi oznakami.

Prepovedana dejanja na javnih površinah v občini Mislinja;

-prepovedano je puščati pse brez nadzora na javnih površinah,

-vodenje psov brez povodcev in nagobčnikov na javnih površinah

JAVNO MESTO:  je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen 

vsakomur.

Nadzor nad upoštevanjem zakona opravlja policija in mestna redarska služba.Nadzor nad upoštevanjem zakona opravlja policija in mestna redarska služba.
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