
PRISTOJNOSTI POLICIJE NA PODRO ČJU ZAŠČITE ŽIVALI 
 
 
Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
neposredno opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, 
pristojni za ohranjanje narave, vsak od teh v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. 
Nadzorstvo nad izvajanjem nekaterih določb tega zakona ima poleg že navedenih služb tudi 
policija, ki ukrepa ob kršitvah določb. 
 
Naloge policije  torej so, da po Zakonu o zaš čiti  živali obravnava prekrške, ki so v njeni 
pristojnosti, in po Kazenskem zakoniku  obravnava kazniva dejanja mučenja živali. 
  
Poleg tega policija sodeluje s pristojnimi veterinarskimi in inšpekcijskimi službami na 
področju preprečevanja in zatiranja nalezljivih živalskih bolezni in jim nudi asistenco pri 
opravljanju njihovih nalog, kadar je to potrebno. Sodeluje tudi z društvi za zaščito živali, 
kadar gre za neprimeren zakol ali ravnanje z živaljo, in s carino v primeru tihotapljenja živali 
čez mejo. 
 
Nadzorstvo nad izvajanjem določb drugega in tretjega odstavka 11. člena, 12. člena ter prve, 
druge, četrte, pete, šeste, devete in petnajste alinee 15. člena Zakona o zaščiti živali poleg 
oseb iz prejšnjega odstavka opravlja tudi Policija, in sicer: 
 
• II. odstavek 11. člena: skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z 

drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici; 
• III. odstavek 11. člena: skrbnik psa mora na javnem kraju zagotoviti fizično varstvo psa 

tako, da je pes na povodcu; 
• 12. člen: skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično varstvo nevarnih 

živali; 
• 15. člen: 

- prva alinea: zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje delov telesa živali, 
obešanje, če ne gre za strokovne posege, udarjanje, potapljanje ali drugačno 
dušenje živali, metanje, suvanje ali namerno povoženje živali ter spolna zloraba 
živali; 

- druga alinea: izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim sredstvom 
ter drugim fizikalnim ali kemični učinkom v nasprotju z določbami tega zakona; 

- četrta aliena: streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strelne naprave; 
- peta alinea: obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi, 

obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti, nastavljanje pasti, razen tistih, ki 
živali usmrtijo v trenutku in so namenjene za usmrtitev gospodarsko škodljivih 
glodalcev, zank in limanic razen uporabe lovilnih naprav, ki živali ne poškodujejo; 

- šesta alinea: organiziranje borb živali, uporaba živali za borbe, spodbujanje ter 
šolanje živali za borbo z drugo živaljo; 

- sedma alinea: vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki živali 
povzročajo bolečine ali kako drugače škodijo njenemu zdravju; 

- osma alinea: lov divjadi z namenom gonjenja v nasprotju s predpisi o lovstvu in 
ribištvu. 

 
Policija je pristojna za represivno ukrepanje ob kršitvah določb, za katere so predpisane 
sankcije v 1. in 2. točki prvega, drugega in tretjega odstavka 45. člena, 7., 8. in 10. točki 
prvega, drugega in tretjega odstavka 46. člena in 6. točki prvega, drugega in tretjega 
odstavka 46. a člena. Ker navedene določbe ne določajo oziroma ločujejo kršitev, ki imajo za 
posledico tudi napad na človeka ali napad na žival, tudi policija ne vodi tovrstnih evidenc.  
 
 
 



UGOTOVLJENE KRŠITVE ZAKONA O ZAŠ ČITI ŽIVALI OD 2005 DO 2009 
 
 
V obdobju med letoma 2005 in  2009 je Policija obravnavala 5.590 kršitev, in sicer 2005 – 
1.023, 2006 – 1.136, 2007 – 1.141, 2008 – 1.122 in 2009 – 1.168. V tabeli pa so prikazani 
podatki o kršitvah po posameznih policijskih upravah. Največ kršitev je bilo na območju PU 
Ljubljana. 
 
 

 
 
Statistika kaže, da se najpogostejše kršitve zgodijo na cestah in trgih. Najpogosteje kršitelji: 

• ne zagotovijo fizičnega varstva nevarnih živali;  
• nimajo psa na povodcu;  
• nimajo nevarnega psa na povodcu z nagobčnikom ali zaprtega v boksu;  
• ne zagotovijo vzgoje in šolanja oz. drugih ukrepov in je žival zato nevarna 

okolici.  
 
 
V I. odstavku 15. členu Zakona o zaščiti živali so navedena prepovedana ravnanja, ki se 
štejejo kot mučenje živali, če so storjena naklepno. V prvi alinei pa je med ravnanji navedena 
tudi spolna zloraba živali. Policija v evidenci prekrškov po Zakonu o zaščiti živali ne vodi 
posebne evidence o načinih mučenja in spolni zlorabi živali. Navedena ravnanja oziroma 
kršitev 15. člena so v devetem poglavju kazenskih določb določena kot kršitev 46. člena, 3. 
odst., točka 10. V letu 2007 je bilo obravnavanih 17 kršitev, v letu 2008 19 kršitev in v letu 
2009 19 kršitev. 
 
 
LETO ŠT. 

KD 
PREIS. 
KD 

POROČILA LASTNA 
DEJ. 

OSUM. 
FIZ. 

OSUM. 
PRAV. 

OŠKOD. 
/ ŽRTVE 

DELEŽ 
PREIS. 

DELEŽ 
LAST. 
DEJ. 

2005 11 7 5 4 7 0 6 63,6% 36,4% 

2006 14 12 3 4 12 0 7 85,7% 28,6% 

2007 13 6 4 3 6 0 10 46,2% 23,1% 

2008 17 8 2 3 9 0 10 47,1% 17,6% 

2009 19 12 6 5 14 0 8 63,2% 26,3% 

2010 26 15 8 7 16 0 16 57,7% 26,9% 

Skupna vsota 100 60 28 26 64 0 57 60,0% 26,0% 

 Število obravnavanih kaznivih dejanj (KD) Mučenja živali (januar – junij) primerljiva obdobja od leta 
2005 
 

 CE KP KK KR LJ MB MS NG NM PO SG SKUPAJ 
 2005 146 61 16 106 330 172 64 43 31 20 34 1.023 
 2006 177 88 43 77 301 224 76 50 41 18 41 1.136 
 2007 139 89 45 67 343 229 64 66 25 31 42 1.141 
 2008 90 89 46 77 355 220 94 53 25 19 54 1.122 
2009 105 64 74 67 403 209 96 50 29 21 50 1.168 
SKUPAJ 657 391 224 394 1732 1054 394 262 151 109 221 5.590 


