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Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ 
    

(pristojnosti in naloge pokrajine z uvodnimi pojasnili) 
(osnutek) 
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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 
   
1.1 Pravna podlaga 
 
tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 
     
1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a 

72. člen 1 

     
tč. predpis določba pojasnilo 
    
1.1 Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ 

Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18-
ZNOrg 
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1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 
   
tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    
1  S svojim predpisom lahko opredeli, da je zagotavljanje zavetišča 

za živali opredeljeno kot lokalna zadeva širšega ali pokrajinskega 
pomena. 

27. člen* 3 

2  Lahko ustanovi zavetišče za živali 27. člen* 3 
3  Krije stroške namestitve živali v zavetišču. 31. člen* 5 
4  Zagotovi sredstva v proračunu pokrajine za: 

• vzpostavitev zavetišča, 
• delovanje zavetišča. 

33. člen  

 
1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 
   
tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    
1 Odlok o ustanovitvi zavetišče za živali 27. člen* 3 
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2 Proračun pokrajine. 33. člen  
 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
 
1.3 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 
   
tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 
    
1  V predlogu proračuna predvidi sredstva za vzpostavitev in 

delovanje zavetišča. 
33. člen  

 
2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ 
 
Izvajanje določil Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 
prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 
pristojnostmi. 
 
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ 
znaša … EUR.  
 
3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ 
 
1 V zadnjem odstavku 72. člena Ustave RS lahko zasledimo določilo, namenjeno varstvu živali pred 

mučenjem. Zakonodajalcu nalaga, da to varstvo uredi z zakonom. Ta ustavna določba je v navedeni 
člen vnesena nesistematično, saj z zdravim življenjskim okoljem nima kakšne tesne zveze. Ne glede 
na to pa gre za problematiko, ki si v sodobnem svetu gotovo zasluži tudi pozornost ustavodajalca 
(Šturm et al, 2002: 700).  
 

2 Odgovornost za zaščito živali, ki obsega zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja, 
torej tudi zaščito pred mučenjem, ureja Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/. Slednji v svojem 2. členu 
določa, da je zaščita živali tudi dolžnost lokalnih skupnosti. 

 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ 
 
2. člen Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ se spremeni tako, da se glasi: 

2. člen 
Zaščita živali po tem zakonu je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu 
do živali, zlasti pa skrbnikov živali; pokrajin, občin in države; veterinarskih, živinorejskih, 
znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov; lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki 
združujejo rejce živali; društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za 
uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali.' 
 

3.1 Skrb za zapuščene živali 
 

3 Kot določa ZZZiv, se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču 
za živali. Zagotovitev zavetišča pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvaja kot javna služba, 
izvajajo pa jo lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje. Na tem 
mestu moramo opomniti, da mora občina na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotoviti eno 
mesto v zavetišču (27. člen ZZZiv). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ 
 
27. člen Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ se spremeni tako, da se glasi: 

'27. člen 
Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. 
Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki jo kot javno službo zagotavljajo 

občine ali pokrajina, če je s predpisom pokrajine zagotavljanje zavetišča opredeljeno kot lokalna 
zadeva širšega ali pokrajinskega pomena. 

Občina ali pokrajina mora v zavetišču zagotoviti eno mesto na vsakih začetih 800 registriranih 
psov na območju občine ali pokrajine. 

Imetnik zavetišča je lahko pokrajina, občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje. 
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Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja zavetišča ugotavlja upravni organ, 
pristojen za veterinarstvo, v upravnem postopku.' 
 

4 Imetnik zavetišča v skladu z ZZŽiv opravlja naslednje naloge: 1. sprejema prijave o zapuščenih 
živalih; 2. zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim; 3. zagotavlja ulov, prevoz, 
namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču; 4. skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma 
prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom in 5. zagotavlja označevanje in registracijo zapuščenih 
živali v skladu s predpisi (28. člen ZZZiv).  
 

5 V skladu z določili 31. člena ZZŽiv vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik 
živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni 
mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni 
zagotovila zavetišča. Zapuščeno žival se namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila 
najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo. Če je občina zagotovila 
predpisano število mest za zapuščene živali, vendar zavetišče zapuščenih živali ne more sprejeti, 
uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče na stroške zavetišča, ki živali ne 
more sprejeti. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ 
 
Prvi, drugi in tretji odstavek 31. člen Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ se spremenijo tako, da se 
glasijo: 

'Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno 
drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške 
imetnik zavetišča oziroma pokrajina ali občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. 

Zapuščena žival se namesti v zavetišče na območju občine ali pokrajine, kjer je bila najdena, 
oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina ali pokrajina sklenjeno pogodbo. Če zavetišče ni 
zagotovljeno, uradni veterinar odredi namestitev živali drugemu najbližjemu zavetišču s prostimi 
kapacitetami na stroške občine oziroma pokrajine, ki zavetišča ni zagotovila. 

Če je občina ali pokrajina zagotovila predpisano število mest za zapuščene živali, vendar zavetišče 
zapuščenih živali ne more sprejeti, uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje 
zavetišče na stroške zavetišča, ki živali ne more sprejeti.' 
 

3.2 Sredstva za vzpostavitev in delovanje zavetišča 
 

6 ZZZiv posebej ureja vire financiranja za vzpostavitev zavetišča in za delovanje zavetišča. Tako 
pridobi imetnik zavetišča sredstva za vzpostavitev zavetišča iz: • proračuna lokalne samoupravne 
skupnosti; • proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in opremo, vendar največ do višine 
50% njihove dejanske vrednosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše minister, in • 
drugih virov (darila, donacije ipd.).  
 
Sredstva za delovanje zavetišča pa pridobiva iz: • proračuna lokalne samoupravne skupnosti; • 
proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu; • plačila stroškov v 
zvezi z zapuščenimi živalmi in • drugih virov (33. člen ZZZiv).  
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ 
 
Prva alineja prvega odstavka 33. člena Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ se spremeni tako, da se glasi: 
'- proračuna lokalne skupnosti, ki je pristojna za zagotovitev zavetišča,'. 

 
3.3 Kazenske določbe 
 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ 
 
V 45. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
’Z globo od 200 do 1000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba občine ali pokrajine, če 
ne zagotovi zavetišča v skladu s tretjim odstavkom 27. člena tega zakona.' 
 
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
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Ključne besede 
 
Lokalna samouprava, pristojnosti, pokrajina, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, zaščita živali, javna 
služba.  
 
Uporabljene kratice 
 
ZZZiv - Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 

21/18-ZNOrg). 
 
Viri 
 
Ustava in zakoni 
 
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18-ZNOrg). 
 


