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VARNOSTNI SOSVET POLICIJSKE POSTAJE SLOVENJ GRADEC,
MESTNA OBČ INA SLOVENJ GRADEC IN OBČ INE MISLINJA

OPOZARJA
Na obmoèju Policijske postaje Slovenj Gradec v zadnjem obdobju ugotavljamo veèje 
število kršitev Zakona o zašèiti živali, predvsem nepravilno zavarovanje psov. Pri 
obravnavi opisanih kršitev, ugotavljamo, da nastaja èedalje veèja materialna škoda 
predvsem na domaèih pašnih živalih in divjadi.

Zaradi tega vas seznanjamo z zakoni, ki se nanašajo na ureditev tega podroèja in vas 
naprošamo, da izvajate zakonsko doloèene norme, da v bodoèe ne bi prihajalo do kršitev.  

Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroèa trpljenje, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muèi veè živali, ali muèeno žival trajno hudo pohabi ali 
na krut naèin povzroèi njen pogin, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta

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

Sankcija:
- globa v nasprotnem znaša od 200 do 400 €
Kot skrbnik ali prevoznik živali ne zagotovi fiziènega varstva nevarnih živali (prvi odstavek 12. 
èlena), ki predpisuje:
- Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizièno varstvo nevarnih živali. 

Sankcija:
- z globo od 2.400 do 84.000 € se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, 
- z globo od 1.600 do 4.100 € se za navedeni prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 

osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
- z globo od 800 do 1.200 € se kaznuje posameznik za omenjeni prekršek.

Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizièno varstvo psov na enega izmed naslednjih 
naèinov: 
- da so psi na povodcu in opremljeni z nagobènikom, 
- da so zaprti v pesjaku ali objektu.

Določ ila Kazenski zakonik 341/I –  II KZ-1

Določ ila Zakona o zaš č iti ž ivali

ponavljajoèe znake napadalnega vedenja do ljudi, prijavitelj pa to verjetno izkaže;
- tako odredi uradni veterinar zaradi zašèite ljudi oziroma živali;
- je izvedena zaradi pridobivanja kož ali krzna;
- rejna žival ni primerna za nadaljnjo rejo in ni namenjena za zakol;
- je vzrejena ali rejena v poskusne namene, vendar zaradi narave poskusa ni primerna za 
uporabo v tem ali nadaljnjih poskusih in se zato šteje kot odveèna laboratorijska žival, ali èe je 
tak ukrep potreben zaradi zašèite dobrobiti poskusnih živali;
- je izvedena zaradi zakola živali;
- je izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo in ribištvo;
- je izvedena zaradi odstranjevanja odveènih enodnevnih pišèancev in zarodkov v jajcih;
- je potrebna za znanstvenoraziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih 
in truplih v ta namen usmrèenih živali;
- je v skladu z izdanim dovoljenjem za poskus iz 21. èlena tega zakona;
- je izvedena za potrebe naravoslovnih muzejev;
- je izvedena v skladu s 26. b èlenom tega zakona;
- je izvedena v skladu z 31. èlenom tega zakona.

Dovoljeni so le strokovni naèini in postopki usmrtitve živali, ki žival usmrtijo v trenutku 
oziroma z ustrezno predhodno omamo ali v skrajnem primeru na naèin, ki povzroèa le 
neizogibne boleèine. 

Usmrtitev živali, ki je naklepno storjena v nasprotju s tem èlenom, se šteje za muèenje 
živali.

Sankcija:
Z globo od 2.400 do 84.000 € se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
usmrti žival v nasprotju z navedenim zakonom in z globo od 1.600 do 4.100 € se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika. 
Z globo od 800 do 1.200 € se kaznuje tudi posameznik za opisani prekršek.

Psov ni dovoljeno brez nadzorstva spušèati v prosto naravo. Lastnik je odgovoren za 
škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi.

Sankcija:
Z globo od 420 do 1.200 € se kaznuje za prekršek posameznik (nadzira lovski inšpektor)

Nadzor nad upoštevanjem zakona opravlja policija, mestna redarska služba in lovski 
inšpektor.

Pripravili: Bojan Triglav in Boris Knez - PP Slovenj Gradec, 
Bogdan Slemenik - Obèina Mislinja, 

Aljoša Krivec - Mestna obèina Slovenj Gradec

Zakon o divjadi in lovstvu

 Sankcija:
- da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu oznaèen z 
opozorilnim znakom. 
- z globo od 2.400 do 84.000 € se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik
- z globo od 1.600 do 4.100 € se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
- z globo od 800 do 1.200 € se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega 
èlena.

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

Na javnih površinah kot so ulice, trgi, tržnice, parki, zelenice, rekreacijske površine, pokopališèa 
in druge prometne površine, se psi lahko vodijo le na povodcu. Lastniki in vodniki psov morajo z 
javnih površin sproti odstranjevati pasje iztrebke. V ta namen mora imeti vsak lastnik oziroma 
vodnik psov ustrezno opremo (vreèko in lopatko).
Pse ni dovoljeno voditi na:
- otroška igrišèa,
-  zelenice v bližini vzgojno - varstvenih zavodov in šolskih ustanov,
-  površine, ki so oznaèene s posebnimi oznakami.
Globa za kršitev predpisa znaša 125,00 €
JAVNO MESTO:  je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod doloèenimi pogoji dostopen 
vsakomur.

Prepovedana dejanja na javnih površinah v obèini Mislinja; 

- prepovedano je pušèati pse brez nadzora na javnih površinah,
- vodenje psov brez povodcev in nagobènikov na javnih površinah

Usmrtitev živali je dovoljena, èe: 
- je takšen ukrep odrejen zaradi diagnostiènih preiskav ali prepreèevanja ter zatiranja 
doloèenih bolezni živali in zoonoz;
- je iz drugih zdravstvenih razlogov prepovedan zakol bolne ali poškodovane živali;
- je žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe veèje stopnje 
in ji bolezen oziroma poškodba povzroèa trpljenje;
- je žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne življenjske funkcije;
- je to potrebno zaradi ohranjanja naravnega ravnovesja v skladu z zakonom, ki ureja 
ohranjanje narave;
- je izvedena zaradi deratizacije škodljivih glodavcev;
- gre za nevarno žival ali nevarnega psa in nevarnosti ni mogoèe drugaèe prepreèiti;
- gre za žival, ki povzroèa obèutno škodo in tega ni mogoèe drugaèe prepreèiti;
- gre za nevarnega psa, s katerim ni bilo opravljeno predpisano šolanje iz 26. c èlena tega 
zakona ali to šolanje ni bilo uspešno opravljeno;
- uradni veterinar na podlagi prijave lastnika psa ugotovi, da je pes neobvladljiv in kaže 

Odlok mestne obč ine Slovenj Gradec - ž ivali

Odlok  obč ine Mislinja - ž ivali

Kdor usmrti ž ivali v nasprotju z Zakonom o zaš č iti ž ivali


