MUČENJE ŽIVALI
Kazenski zakonik opredeljuje mučenje živali
kot kaznivo dejanje, za katero je predpisana
denarna kazen ali zapor do enega, oz. dveh let
(341. člen Kazenskega zakonika).

Hišnih živali ni dovoljeno puščati samih v oziroma
na vozilih, razen če se zagotovi letnemu času
primerno zračenje. Če zunanja temperatura
v sončnem vremenu presega 20 °C, je treba
poiskati za parkirano vozilo primerno senco, da
temperatura v vozilu ne povzroči vročinskega
udara pri živali v vozilu.

Mučenje živali je vsako naklepno ravnanje ali
opustitev ravnanja, posledica česar je hujša
poškodba ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče
trpljenje živali, ter nepotrebna ali neprimerna
usmrtitev živali.

Hišnih živali ni dovoljeno prevažati v tovornem
prostoru vozila ali v prostoru, namenjenem
prevozu prtljage, razen če sta zagotovljena
naravna svetloba in zadostno zračenje.
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Pri prevozu mora biti hišna žival zavarovana
pred izpadom ali pobegom iz prevoznega
sredstva in zaščitena pred vročino, sončno
pripeko, mrazom ter padavinami.
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DOLŽNOSTI LASTNIKOV PSOV
IN DRUGIH HIŠNIH ŽIVALI

Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo
biti takoj ustrezno oskrbljene.
Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati
veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali
poškodovanih živali, veterinarsko pomoč pri
porodih, kadar je potrebna, in ustrezno nego
bolnih, poškodovanih ter onemoglih živali.

Priprava: Policijska postaja Nova Gorica,
Policijska uprava Nova Gorica

PREVENTIVNI NASVETI POLICIJE

Zakon o zaščiti živali določa naloge in dolžnosti
lastnikov in skrbnikov hišnih živali. Skrbnik
živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem ter
z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna
okolici.
Nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico
zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo
napadalno vedenje do človeka. Nevaren pes je
poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival,
tudi pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival.
Šolanje psov je obvezno
> če nevaren pes z ugrizom povzroči poškodbo,
pa ne gre za posebno hudo telesno poškodbo.
Šolanje psa je treba izvesti najpozneje do
dopolnjenega drugega leta njegove starosti,
če je pes že star dve leti, pa v šestih mesecih
od ugriza psa;

> za psa, ki živi ali bo živel v istem okolju kot
lastnik, čigar pes je bil usmrčen v skladu
Zakona o zaščiti živali. Šolanje psa je treba
izvesti najpozneje do dopolnjenega drugega
leta starosti psa, če je pes že star dve leti, pa
v šestih mesecih od usmrtitve prejšnjega psa
oziroma nabave novega psa.

ZAGOTOVITEV VARSTVA PSA NA DOMU
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično
varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov:

NA SPREHODU
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti
fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.
Skrbnik nevarnega psa mora zagotoviti fizično
varstvo psa tako, da je pes na povodcu in
opremljen 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.
Če bivalni prostor psa ni na stalnem ali začasnem
naslovu skrbnika psa, morata biti na bivališču
psa navedena osebno ime in stalno bivališče
skrbnika, sicer se žival šteje za zapuščeno in se
namesti v zavetišče.

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

Namerna trajna ali začasna zapustitev živali je
prepovedana. Za psa morata biti zagotovljena
redna oskrba in ustrezno bivališče v skladu z
določbami Pravilnika o zaščiti hišnih živali.

