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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI 
ŽIVALI (ZZZiv-C)

1. člen

V Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 
prvem odstavku 1. člena za besedilom »pri reji živali,« doda besedilo »pri prodaji 
hišnih živali, pri živalih na razstavah, tekmovanjih, prireditvah, snemanjih ali v 
predstavah,«.

Črtata se drugi in tretji odstavek.
2. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo: 
1. Živali so živi vretenčarji (Vertebrata), če ta zakon ne določa drugače, razen 
človeka.
2. Skrbnik živali je oseba, ki ima žival v lasti ali oskrbi in odgovarja za ustrezno rejo, 
ravnanje, oskrbo in prevoz živali ter imetnik objektov za rejo, trženje, prevoz, zakol, 
nego in prireditve z živalmi. Skrbnik živali odgovarja tudi za delo in ravnanje 
oskrbovalcev svojih živali ali živali, ki jih ima v oskrbi. Skrbnik živali, ki so zapuščene, 
je imetnik zavetišča oziroma občina, če ni zagotovila zavetišča. Za skrbnike živali se 
štejejo tudi dediči po pokojnem lastniku živali.
3. Rejne živali so kopitarji, parkljarji, perutnina, kunci, kožuharji in druge živali, ki se 
vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge gospodarske 
namene. 
4. Poskusne živali po tem zakonu so živali vključno z larvalnimi oblikami, ki se 
samostojno prehranjujejo in fetalnimi oblikami sesalcev od zadnje tretjine njihovega 
običajnega razvoja, ter živi glavonožci, ki se uporabljajo ali so namenjeni za uporabo 
v poskusu.
5. Hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodalci, terarijske, akvarijske 
in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku. 
6. Prostoživeče živali so živali prosto živečih živalskih vrst, kot jih določa zakon, ki 
ureja ohranjanje narave. 
7. Nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma 
kažejo napadalno vedenje do človeka. 
8. Nevaren pes je poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival iz prejšnje točke, 
tudi pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival. Za nevarne pse se ne štejejo: 
– službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene 
dolžnosti; 
– psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno 
zemljišče, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom; 
- psi, katerih ugriz je posledica ravnanja s psom med veterinarskimi posegi.
- psi, ki ob prvem ugrizu še niso dopolnili 9 mesecev starosti, datum rojstva psa pa je 
bil vnesen v centralni register psov že pred ugrizom .
8. Etološki normativi so normativi, ki upoštevajo posebne potrebe posamezne vrste 
živali in omogočajo dobro počutje živali.
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9. Motnja v obnašanju je oblika obnašanja??, ki glede na pogostnost ali potek 
odstopa od obnašanja pripadnikov iste vrste živali v pogojih, ki jim dovoljujejo v celoti 
razviti vrsti značilno obnašanje. 
10. Tehnopatije so poškodbe ali bolezenske spremembe, ki nastanejo neposredno ali 
posredno zaradi neustreznega bivališča, opreme ali sistema reje. 
11. Za trpljenje pri živalih se štejejo bolečine, strah, poškodbe, pa tudi povzročanje 
pohabljenja, degeneracije, hiranja ali obolevanja ter prekomernega in nepotrebnega 
vznemirjanja, ki jih povzroči človek. 
12. Poskus na živali pomeni uporabo poskusne živali v poskusne ali druge 
znanstvene namene, ki ji lahko povzroči bolečino, trpljenje, stisko ali trajne poškodbe. 
13. Prevoz živali je vsako natovarjanje živali, transport živali s prevoznim sredstvom 
ter raztovarjanje živali.
15. Zakol živali je usmrtitev živali za prehrano ljudi. Obredni zakol živali je zakol živali 
z verskim obredom.
16. Omamljanje živali je kakršenkoli dovoljeni postopek, ki povzroči stanje 
neobčutljivosti, ki traja, dokler žival ni mrtva, in se ji na ta način prihrani trpljenje, ki se 
mu je mogoče izogniti. 
17. Usmrtitev živali je postopek odvzema življenja živali, pri čemer se za dopustno 
usmrtitev šteje postopek, ki povzroči živali hitro izgubo zavesti in smrt brez trpljenja. 
18. Zapuščene živali so najdene, oddane ali odvzete hišne živali  razen prostoživečih 
živali.
19. Zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev 
zapuščenih živali. 
20. Pristojna veterinarska organizacija je veterinarska organizacija s koncesijo za 
cepljenje psov proti steklini v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
21. Nezdružljive živali pri nastanitvi so živali, ki si lahko medsebojno povzročijo 
nezaželeno brejost, poškodbe ali smrt. 
22. Javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega 
reda in miru, razen površin, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi. 
24. Posebno huda telesna poškodba je poškodba, kot je opredeljena v kazenskem 
zakoniku in jo kot tako ugotovi zdravnik, ki obravnava poškodbo človeka zaradi 
ugriza psa.
25. Ugriz je poškodba živali ali človeka, ki jo povzroči pes z zobmi, pri čemer pride do 
prekinitve kontinuitete kože ali sluznice. 
27. Pes vodič slepih je pes, ki ga spremlja slepa ali slabovidna oseba ali trener. 
28. Pes pomočnik invalidov je pes, ki ga spremlja invalidna oseba ali trener.
29. prireditev je organizirano zbiranje oseb, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja 
javna zbiranja.
30. snemanje pomeni postopek izdelave posnetka, pri katerem se uporabljajo
živali.«.

3. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

Lastnik psa mora v sedmih dneh od pridobitve prijaviti psa pristojni veterinarski 
organizaciji, ki to vnese v centralni register psov, ki se vodi pri VURS. Mladiča mora 
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prijaviti najkasneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti. V roku sedmih 
dni mora lastnik psa prijaviti tudi pogin, odtujitev, pobeg ter vsako drugo spremembo 
v zvezi s psom.

Pristojna veterinarska organizacija mora podatke iz prejšnjega odstavka vnesti v 
centralni  register psov v roku treh delovnih dni od prejema obvestila. Ob prijavi psa  
mora pristojna veterinarska organizacija vnesti  v centralni register psov podatke o 
psu, izvoru psa, podatek o tem, ali je pes namenjen za razmnoževanje, in osebno 
ime, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, enotno matično številko 
občana (EMŠO) lastnika psa, za službene pse pa tudi podatke o državnem organu 
za namen ugotavljanja lastništva živali v primeru zapuščene živali ali ugriza psa. V 
centralnem registru psov je lahko kot lastnik psa navedena le oseba, ki je dopolnila 
16 let.

Izvor psa je informacija o materi psa (številka mikročipa ali druge označitve), če je ta 
podatek znan in je bil pes skoten na ozemlju Republike Slovenije. Kadar gre za 
trgovanje ali uvoz psa, se podatek o izvoru psa izkazuje s predpisanim dokumentom, 
ki spremlja žival. Če je pes posvojen iz zavetišča, se kot izvor šteje zavetišče. 
Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena se obdelujejo za vodenje in 
vzdrževanje centralnega registra psov ter za odločanje po tem zakonu in po zakonu, 
ki ureja veterinarska merila skladnosti. Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, in 
pristojne veterinarske organizacije pridobijo osebne podatke iz prejšnjega odstavka 
od lastnikov psov ter za potrebe preverjanja točnosti pridobljenih podatkov tudi iz 
centralnega registra prebivalstva. Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, lahko 
pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka iz centralnega registra prebivalstva 
tudi z neposrednim elektronskim dostopom in jih lahko vpogleda, prepiše ali izpiše ter 
nadalje obdeluje v postopkih po tem zakonu in po zakonu, ki ureja veterinarska
merila skladnosti.«.

4. člen

Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Živali, katerih dobrobit je odvisna od dnevne oskrbe človeka, morajo biti vsaj enkrat 
dnevno pod nadzorom oskrbovalca.«.

5. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen

Kdor je pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja mučenja živali, ne sme biti 
skrbnik živali do izbrisa obsodbe. Pristojno sodišče o pravnomočnosti obsodbe 
obvesti upravni organ, pristojen za veterinarstvo, ki o tem vodi evidenco. Osebni 
podatki iz tega odstavka se uporabljajo izključno za namen nadzora po tem zakonu.

Osebam, mlajšim od 16 let, je dovoljeno prodajati, oddajati ali podarjati hišne živali le 
ob navzočnosti njihovih staršev ali skrbnikov.«.
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6. člen

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Skrbnik hišne živali, ki ni namenjena za razmnoževanje, mora  zagotoviti osamitev, 
kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo živali.«.

Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:

»Določba prejšnjega odstavka ne velja za javna mesta, ki so z odlokom lokalne 
skupnosti ali s privolitvijo lastnika javnega mesta namenjena sprehajanju in druženju 
psov, in so ograjena na način, ki psom onemogoča pobeg.«.

7. člen

Za 14. členom se doda 14. a člen, ki se glasi:

»14. a člen
Razstave, tekmovanja, prireditve, snemanja in predstave z živalmi smejo potekati le, 
če je živalim prihranjeno nepotrebno trpljenje, bolečina in poškodbe in ne gre za 
prepovedana ravnanja iz 15. člena tega zakona. 

Če se dejavnosti iz prejšnjega odstavka izvajajo z namenom neposrednega ali 
posrednega trženja, mora organizator zagotoviti veterinarsko oskrbo in oskrbo živali v 
skladu z etološkimi normativi glede na vrsto živali.

Izvajanje razstave, tekmovanja, prireditve, snemanja ali predstave z bolnimi ali 
poškodovanimi živalmi je prepovedano.

Če je ravnanje iz prejšnjega odstavka tega člena storjena naklepno in nastanejo 
posledice iz 4. člena tega zakona, se šteje, da gre za mučenje živali.

Podrobna določila za izvajanje tega člena predpiše minister, pristojen za 
veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).«.

8. člen

V prvem odstavku  15. člena se  v prvi alinei besedilo »spolna zloraba živali« 
nadomesti z besedilom »spolno občevanje med človekom in živaljo, z njim izenačeno 
spolno ravnanje ali kakšno drugo spolno dejanje zaradi zadovoljevanja človekovih 
spolnih potreb;«. 

Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih živali (premladih ali spolno 
nezrelih živali) za razplod, onemogočanje potrebnega počitka, preskubljanje 
perutnine, uporaba bolne, ranjene, poškodovane ali ustrahovane živali oziroma njeno 
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fizično izkoriščanje, tek živali, vezane na motorno prometno sredstvo, ter 
vzpodbujanje živali s poživili (doping);«.

Na koncu sedemnajste alinee se pika nadomesti s podpičjem in se doda osemnajsta 
alinea, ki se glasi:
»- dejavnost prodaje psov in mačk, ki ne izhajajo iz lastne vzreje nosilca dejavnosti.«.

9.  člen

V prvem odstavku 20. člena se na koncu pete alinee pika nadomesti s podpičjem in 
za peto alineo doda šesta alinea, ki se glasi:

»- skrajšanje enega uhlja za največ 1/4 pri mački, ki živi prosto v okolju, izvedeno 
zaradi označitve sterilizirane oziroma kastrirane živali pod pogojem, da je poseg 
opravljen v stanju popolne anestezije.«.

V drugem odstavku se v peti alinei črta besedilo »mladičem pasemskih psov, ki niso 
starejši od 5 dni, pri katerih se rep krajša v skladu s pasemskimi in kinološkimi 
standardi, ter psom,«.

10.člen

20.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. a člen

Organizacije, ki se ukvarjajo z vzrejo, rejo, dobavo poskusnih živali in izvajanjem 
poskusov na živalih, morajo biti odobrene pri upravnem organu, pristojnem za 
veterinarstvo. 

Organizacije iz prejšnjega odstavka se odobrijo, če izpolnjujejo predpisane pogoje 
glede prostorov, opreme, tehničnih pripomočkov, kadrov, zagotavljanja 
zdravstvenega varstva živali, odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov ter 
vodenja evidenc. 

Če se pri izvajanju nadzorstva ugotovi, da organizacija iz prvega odstavka tega člena 
ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka, se odobritev začasno ali trajno 
odvzame. Če se odobritev odvzame, mora organizacija iz prvega odstavka tega 
člena zagotovit, da ni ogrožena dobrobit živali. 

O odobritvi in odvzemu odobritve iz tega člena odloči upravni organ, pristojen za 
veterinarstvo, z odločbo v upravnem postopku.

Podrobnejše pogoje za izvajanje tega člena in postopek iz tretjega odstavka tega 
člena predpiše minister v soglasju z ministri, pristojnimi za znanost, visoko šolstvo in 
okolje.«.

11.člen
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V tretjem odstavku 21. člena se v osmi alinei besedilo », žival pa edina primerna za
poskus« nadomesti z besedilom »ali je žival edina primerna glede na namen 
poskusa«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Dovoljenje se izda na podlagi pozitivne ocene etične komisije iz 23. člena tega 
zakona.«.

Črta se osmi odstavek. Dosedanji deveti odstavek postane osmi odstavek.

12.člen

22.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»22.a člen

Znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih 
v ta namen usmrčenih živali lahko opravljajo izvajalci del na živalskih tkivih, če so 
predhodno odobreni pri upravnem organu, pristojnem za veterinarstvo. Dovoljena je 
uporaba poskusnih živali.

Izvajalec del na živalskih tkivih se odobri, če: 
– izpolnjuje predpisane pogoje za usmrtitev živali, 
– zagotavlja odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov na predpisan način in 
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, tehničnih pripomočkov in kadrov, 
predpisane za nastanitev poskusnih živali, kadar imajo živali nastanjene do usmrtitve. 

Če se pri izvajanju nadzorstva ugotovi, da izvajalec del na živalskih tkivih ne 
izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka, se odobritev odvzame. 

O odobritvi in odvzemu odobritve iz tega člena odloči upravni organ, pristojen za 
veterinarstvo, z odločbo v upravnem postopku. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko upravni organ, pristojen za veterinarstvo, 
dovoli delo na izoliranih organih, tkivih in truplih predhodno usmrčenih živali tudi 
izvajalcu, k i  n i  odobren ,  če  g re  za  enk ra tno  znans tveno-raziskovalno ali 
izobraževalno delo in če izvajalec del na živalskih tkivih zagotovi predpisan način 
usmrtitve ter odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov. 

Za izvajanje znanstveno-raziskovalnega ali izobraževalnega dela na izoliranih 
organih, tkivih in truplih predhodno usmrčenih živali mora izvajalec del na živalskih 
tkivih predhodno priglasiti upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo, 
predvideno vrsto, število živali, njihov izvor ter namen uporabe.

Za organizacije, odobrene v skladu z 20.a. členom tega zakona se šteje, da so 
odobrene tudi kot izvajalci del na živalskih tkivih.
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Uporaba živali zaščitenih živalskih vrst, odvzetih iz narave, za delo na izoliranih 
tkivih, organih in truplih v ta namen usmrčenih živali v izobraževalne namene je 
prepovedana.

Podrobnejše pogoje za izvajanje tega člena predpiše minister v soglasju z ministri, 
pristojnimi za znanost, visoko šolstvo in okolje.«.

13.člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen

Minister v soglasju z ministri, pristojnimi za znanost, visoko šolstvo in okolje, ustanovi 
etično komisijo za poskuse na živalih.

Naloge etične komisije so:
- izdajanje ocene iz 21. člena tega zakona o utemeljenosti in obsegu 

predlaganega poskusa;
- svetovanje organizacijam iz 20.a člena tega zakona v zadevah, povezanih s 

pridobivanjem, vzrejo, nastanitvijo, oskrbo in uporabo živali v poskusih, za 
katere je bilo izdano dovoljenje, ter zagotavljajo izmenjavo najboljših praks;

- izmenjava podatkov o delovanju komisij za dobrobit živali pri organizacijah iz 
20.a člena tega zakona in ocenah poskusov ter najboljših praksah znotraj 
Unije;

- druge naloge v zvezi s poskusi na živalih na zahtevo. 

Člani etične komisije za poskuse na živalih so za svoje delo upravičeni do 
nadomestila, ki ga določi minister. Stroški v zvezi z delom etične komisije bremenijo 
vlagatelja zahtevka za izdajo dovoljenja. 

Podrobnejše pogoje v zvezi z imenovanjem in delovanjem etične komisije za 
poskuse na živalih predpiše minister v soglasju z ministri, pristojnimi za znanost, 
visoko šolstvo in okolje.«.

14.člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Pred zakolom morajo biti živali omamljene.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru usmrtitve rakov (poddeblo 
Crustacea).

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je dovoljeno žival zaklati brez 
omamljanja: 
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– če gre za nujni zakol izven klavnice; 
– če gre za zakol perutnine ali kuncev na domu pri rejcu teh živali, samo za zasebno 
domačo porabo;
- če gre za ribolov v skladu s predpisi o ribištvu ali odlov rib iz ribogojnic;
- če gre za lov divjadi v skladu s predpisi o lovstvu ali streljanje gojene divjadi v 
oborah, kadar živali ni mogoče fiksirati z namenom zakola oziroma bi to dejanje 
ogrožalo varstvo in zaščito ljudi oziroma živali.«.

15.člen

Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:.

»Usmrtitev živali je dovoljena, če: 

1. je takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav ali preprečevanja ter 
zatiranja določenih kužnih bolezni; 

2. je iz drugih zdravstvenih razlogov prepovedan zakol bolne ali poškodovane 
živali; 

3. je žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe 
večje stopnje in ji bolezen oziroma poškodba povzroča trpljenje;

4. je žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne življenjske funkcije; 
5. je to potrebno zaradi ohranjanja naravnega ravnovesja;
6. je izvedena zaradi deratizacije škodljivih glodalcev; 
7. gre za nevarno  žival ali nevarnega psa in nevarnosti ni mogoče drugače 

preprečiti;
8. gre za nevarno  žival ali nevarnega psa, ki povzroča občutno škodo in tega ni 

mogoče drugače preprečiti; 
9. gre za nevarnega psa, ki ni opravil predpisanega šolanja iz 26.c člena tega 

zakona ali to šolanje ni bilo uspešno opravljeno;
10.uradni veterinar na podlagi prijave lastnika psa ugotovi, da je pes neobvladljiv 

in kaže ponavljajoče znake napadalnega vedenja do ljudi, prijavitelj pa to 
verjetno izkaže;

11. tako odredi uradni veterinar zaradi zaščite ljudi oziroma živali; 
12. je izvedena zaradi proizvodnje kož ali krzna; 
13.rejna žival ni primerna za nadaljnjo rejo in ni namenjena za zakol;
14. je rejena v poskusne namene, vendar zaradi narave poskusa ni primerna za 

uporabo v tem ali  nadaljnj ih poskusih in se zato šteje kot odvečna 
laboratorijska žival, ali če je tak ukrep potreben zaradi zaščite poskusnih živali;

15. je izvedena zaradi zakola živali; 
16. je izvedena zaradi odstranjevanja odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov 

v jajcih;
17. je potrebna za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo; 
18.  v skladu z izdanim dovoljenjem iz 21. člena tega zakona za opravljanje 

poskusov na živalih; 
19. je izvedena za potrebe naravoslovnih muzejev;
20. je izvedena v skladu s 26.b členom tega zakona;
21. je izvedena v skladu z 31. členom tega zakona.«.
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16.člen

V prvem odstavku 28. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– zagotavlja označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi.«. 

V tretjem odstavku se za besedilom »veterinarsko službo« doda besedilo », 
občinskim redarstvom«.

Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Imetnik zavetišča ima vpogled v centralni register psov, vključno z osebnimi podatki, 
ki so potrebni za ugotavljanje lastnika zapuščene živali.«.

17.člen

Za 31. členom se doda 31.a člen, ki se glasi:

»31.a člen

Občina lahko z odlokom predpiše občinsko takso za:
- zagotavljanje izvajanja skrbi za zapuščene živali;
- promocijo odgovornega lastništva živali;
- druge dejavnosti v zvezi z dobrobitjo hišnih in zapuščenih živali;
- izvajanje nalog občinskega redarstva po tem zakonu.

Za namen izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka lahko pooblaščena uradna  oseba 
občine  pridobi podatke iz centralnega registra psov, vključno z osebnimi podatki.«.

18.  člen

34. člen se spremeni tako, da se glasi:

»34. člen

Društvo, ki deluje na področju zaščite živali, mora za pridobitev statusa društva,ki 
deluje v javnem interesu, poleg splošnih pogojev po zakonu, ki ureja društva,
izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
- delovanje društva je v skladu s cilji tega zakona, kar izkaže s sprejetim statutom 
društva;
- zoper društvo in njegove člane v zadnjih dveh letih ni bila pravnomočno izrečena 
sankcija v zvezi s kršitvami tega zakona ali zakona o inšpekcijskem nadzoru v zvezi s
postopki na področju zaščite živali;
- člani, ki aktivno delujejo na področju zaščite živali, so se udeležili usposabljanja s 
področja obnašanja in dobrobiti živali ter predpisov o zaščiti živali po programu, ki ga 
odobri VURS.

Dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravljajo društva iz prejšnjega odstavka, so:
- promoviranje odgovornega lastništva živali;
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- svetovanje skrbnikom živali;
- organiziranje izobraževanj na področju dobrobiti živali;
- sodelovanje z zavetišči za zapuščene živali;
- opozarjanje skrbnikov živali na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito 
živali.«.

19.člen

38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen

Pri ministrstvu se ustanovi strokovni svet za zaščito živali, sestavljen iz priznanih 
strokovnjakov veterinarske, medicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične 
stroke ter predstavnikov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite 
živali. Število članov ter sestavo strokovnega sveta določi minister. 

Strokovni svet za zaščito živali: 
- spremlja stanje na področju zaščite živali in predlaga ukrepe; 
- na zahtevo daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti živali in druga 
mnenja in predloge; 
- daje mnenja in predloge v drugih zadevah, za katere ga zaprosijo državni organi;

Člani strokovnega sveta za zaščito živali so za svoje delo upravičeni do nadomestila, 
ki ga določi minister.«.

20.člen

V drugem odstavku 42. člena se črta besedilo »in tretjega«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na prvi odstavek tega člena nadzorstvo nad izvajanjem določb tretjega 
odstavka 11. člena tega zakona opravljajo policija in občinska redarstva.«.

21.člen

V 43. členu se v peti alinei za besedilom »nevarno žival« doda besedilo »ali če gre 
za nevarnega psa, ki ni opravil predpisanega šolanja iz 26.c člena tega zakona ali to 
šolanje ni bilo uspešno opravljeno«.

Za štirinajsto alineo se pika nadomesti s podpičjem in dodata se petnajsta ter 
šestnajsta alinea, ki se glasita:
»- odvzeti in prepovedati posedovanje živali osebi, ki je pravnomočno obsojena 
zaradi mučenja živali, do izbrisa obsodbe. Z odvzetimi živalmi se ravna v skladu s 
tretjo alineo tega člena, pri čemer se rejne živali trajno odvzamejo;
- prepovedati  nastop živali na razstavi, tekmovanju, prireditvi, snemanju ali predstavi 
zaradi zaščite dobrobiti živali.«.

22.člen
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Za 43. členom se doda 43.a člen, ki se glasi:

»43.a člen

Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni inšpektor v postopku po tem zakonu, ne 
zadrži njene izvršitve.

Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izjemoma sme organ, ki je pristojen za 
odločanje o pritožbi, dovoliti, da se izvršitev odrejenih ukrepov odloži, če se ugotovi, 
da bi z izvedbo odrejenega ukrepa nastala nepopravljiva škoda, ki je drugače ni
mogoče odvrniti, z odlogom pa zdravje ljudi in živali ni ogroženo. Do odločitve o 
predlogu za odlog izvršitve se izvršitev ukrepa zadrži.

Ne glede na prejšnji odstavek v primeru nujnih ukrepov iz tretje, pete, sedme, osme, 
devete, desete, trinajste, štirinajste in šestnajste alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena vložitev predloga za odlog izvršitve odločbe ni dopustna.«.

23.člen

IX. poglavje se spremeni tako, da se glasi:

»IX. KAZENSKE DOLOČBE

45. člen

Z globo od 2.400 do 84.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki: 

1. kot skrbnik ali prevoznik živali ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali 
(prvi odstavek 12. člena); 

2. ne zagotovi fizičnega varstva nevarnega psa v skladu z drugim odstavkom 12. 
člena tega zakona; 

3. na javno mesto oziroma v sredstva javnega prevoza ne pusti psa – vodiča 
slepih oziroma psa – pomočnika invalidov skupaj z njegovim skrbnikom (prvi 
odstavek 13. člena); 

4. če izvaja razstavo, tekmovanje, prireditev, snemanje ali predstavo z bolnimi ali 
poškodovanimi živalmi (tretji odstavek 14.a člena);

5. neustrezno prevaža živali (prvi odstavek 17. člena); 
6. opravi boleč poseg na vretenčarju brez anestezije (prvi odstavek 19. člena); 
7. ravna v nasprotju z 20. členom tega zakona; 
8. izvaja poskus na živalih brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem iz prvega 

odstavka 21. člena tega zakona; 
9. izvaja poskus v izobraževalne namene v nasprotju s prvim odstavkom 22. 

člena tega zakona;
10.ravna v nasprotju s 25. členom tega zakona; 
11.usmrti žival v nasprotju s 26. členom tega zakona;
12.opravlja dejavnost zavetišča, ne da bi za to izpolnjeval predpisane pogoje 

(tretji odstavek 27. člena); 
13.ravna v nasprotju z 28. členom tega zakona; 
14.se kot društvo ukvarja z oddajo oziroma prodajo zapuščenih živali in ne 

izpolnjuje predpisanih pogojev (šesti odstavek 31. člena). 
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Z globo od 1.600 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, ali odgovorona oseba v samoupravni lokalni skupnosti. 

Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

46. člen

Z globo od 1.600 do 42.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki: 

1. takoj ne oskrbi bolnih, poškodovanih in onemoglih živali (prvi odstavek 8. 
člena); 

2. ne nadzira rejnih in hišnih živali v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega 
zakona; 

3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena tega zakona; 
4. ne zagotovi rezervnega sistema prezračevanja v skladu z drugim odstavkom 

9. člena tega zakona; 
5. zaupa v vodenje nevarnega psa osebi, ki je mlajša od 16 let (tretji odstavek 

12. člena); 
6. opravlja dejavnost hotela za živali, ne da bi za to izpolnjeval predpisane 

pogoje (drugi odstavek 14. člena); 
7. stori katero od ravnanj iz prvega odstavka 15. člena tega zakona; 
8. ne zahteva pravočasno veterinarske pomoči in oskrbe bolnih ali poškodovanih 

živali, veterinarske pomoči pri porodih, kadar je potrebna, ali ne zagotovi 
ustrezne nege bolnih, poškodovanih in onemoglih živali (18. člen); 

9. opravlja dejavnost organizacije, ki se ukvarja z vzrejo, rejo, dobavo poskusnih 
živali ali izvajanjem poskusov na živalih v nasprotju s prvim odstavkom 20.a 
člena tega zakona;

10.opravlja znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, 
tkivih ali truplih v ta namen usmrčenih živali v nasprotju s prvim ali šestim 
odstavkom 22.a člena tega zakona;

11.ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 26.a člena 
tega zakona;

12.goji, poseduje ali vodi psa kljub prepovedi iz osmega odstavka 26.b člena tega 
zakona;

13.ne zagotovi šolanja psa v skladu s prvim odstavkom 26.c člena tega zakona; 
14. izvaja šolanje psov po programu, ki ni potrjen v skladu z drugim odstavkom 

26.c člena tega zakona.

Z globo od 800 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 

Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

46. a člen
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Z globo od 800 do 33.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki: 

1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena tega zakona;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena tega zakona;
3. ne zagotovi katerega od pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega zakona; 
4. ne prepreči napak v reji v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega 

zakona;
5. ne zagotovi ločene namestitve živali v skladu z drugim odstavkom 8. člena 

tega zakona; 
6. je pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja mučenja živali in ravna 

v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena;
7. proda, odda ali podari hišno žival v nasprotju z drugim odstavkom 10. 

člena tega zakona;
8. ne zagotovi osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali v 

skladu s prvim odstavkom 11. člena tega zakona; 
9. ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja oziroma drugih ukrepov in je zato 

žival nevarna okolici (drugi odstavek 11. člena);
10.ne zagotovi fizičnega varstva psa v skladu s tretjim odstavkom 11. člena 

tega zakona;
11.če izvaja razstavo, tekmovanje, prireditev, snemanje ali predstavo z 

živalmi, v nasprotju s prvim odstavkom 14.a člena;
12.če ne zagotovi veterinarkse oskrbe in oskrbe živali v skladu z etološkimi 

normativi (drugi odstavek 14.a člena);
13.če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 31. člena tega zakona.

Z globo od 400 do 1.600 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.

Z globo od 200 do 400 eurov se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

24.člen

Določbe 3., 10., 11., 12., 13. in 14. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. 
januarja 2013.

25.člen

Z dnem uveljavitve tega zakona se v Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti 
(Uradni list RS, št. 93/05):
- črta tretji odstavek 11. člena. Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
- v prvem odstavku 96.člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list 
RS, št. 93/05) v 8. točki črta besedilo »ali tretjim«.
Določbe prejšnjega odstavka se začnejo uporabljati 1. januarja 2013.
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