
GR AD IVO I N P R IP OR OČEN A LITER ATU R A ZA P R IP R AVO NA P ISN I  D EL 
IZP ITA ZA VODN IKE P SA SP R EM LJ EVALCA /  B-BH  /  

 
 

1. Or ga n izir a n os t  k in o lo ške  zve ze  Slove n ije  

Kinologij a -  nauk o psih, pasj ih pasm ah in pasjerej i (Verbinčev slovar tuj k) , ali veda, ki 
obravnava psa -  je izhodiščni pojem , ki j e uporablj en v krat ici naše krovne organizacij e 
Kinološke zveze Slovenij e (v nadaljevanju KZS) , ki im a svoj  sedež v Ljublj ani. KZS je 
polnopravna članica m ednarodne kinološke zveze -  Federat ion Cynologique 
Internat ionale (  FCI  )  od leta 1995.  

Skladno z določili Zakona o društvih im a KZS statut  v katerem  so opredelj ena tem eljna 
pravila delovanja slovenske kinologij e.  

Skupščina KZS je najvišj i organ Kinološke zveze Slovenije.  Skupščina je sestavlj ena iz 
predstavnikov članic KZS;  kinoloških društev,  klubov in lovsko kinoloških društev.  

Najvišj i st rokovni organ KZS je Skupni zbor kinoloških sodnikov,  ki se ukvarja s tem eljnim i 
vprašanj i pom em bnim i za celotno kinologijo. Najvišj i st rokovni akt  j e Pravilnik o 
st rokovnem  delu,  ozirom a po novem  St rokovni p ravilnik. 

Na področju šolanja psov je najvišj i st rokovni organ Delni zbor sodnikov za ocenjevanje 
dela šolanih športnih psov, ki se ukvar ja predvsem  z vprašanj i s področja vzgoje in šolanja 
psov. 

2 . An a tom ija  in  fizio logija ;  p r e h r a n a ; zo oh igie n a ;  Bo le zn i p so v 

Najnovejši učbenik in pr iročnik,  ki obravnava zgoraj  navedeno tem at iko je knj iga "Lovska 
kinologij a" ,  katero j e m ogoče kupit i v pisarni Lovske zveze Slovenij e,  na Župančičevi 9 v 
Ljublj ani, ali naročit i po telefonu:  01-241-09-10.  

3 . D o loči la  p r a viln ika  

Starostna om ej itev za pr istop k izpitu za psa sprem ljevalca s preizkusom  obnašanja v 
urbanem  okolju, oznaka B-BH je 15 m esecev.  
 
St rokovni izpit  za vodnika psa sprem ljevalca j e sestavni del " izpita za psa sprem ljevalca s 
preizkusom  obnašanja v urbanem  okolj u" .  
St rokovni izpit  j e pogoj ,  k i ga m ora kandidat  izpolnit i za pr iznanje prej  om enjenega izpita.  
St rokovni izpit  j e opravlj en v kolikor kandidat doseže najm anj  70%  m ožnih točk. V 
pr im eru,  da j e kandidat  dosegel 50%  ali več odstotni rezultat  lahko ponavlj a izpit  še istega 
dne. V pr im eru nižjega rezultata j e m ožna ponovitev po preteku t reh tednov, če je pes 
pozit ivno opravil prakt ični del izpita.  
 
Pr i izpit ih lahko sodelujejo vsi psi ne glede na velikost , pasm o ali rodovnik.  Vodnik se na 
ist i dan lahko udeleži le ene pr iredit ve.  Na ist i pr iredit vi lahko vodi največ dva psa. 
Posam ezni pes lahko na ist i dan opravlj a le en preizkus. 
 
Vodnik m ora im et i ves čas preizkusa pr i sebi povodec. Pes m ora im et i neprestano na sebi 
kovinsko ovratnico, ki ni naravnana na zateg. Dodatne ovratnice,  kakor tudi usnjene 
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ovratnice,  ovratnice prot i m rčesu itd.  niso dovolj ene. Prepovedana je uporaba elekt r ičnih 
ovratnic in bodečih ovratnic.  

 
I zpit  B-BH je sestavlj en iz t reh delov:  

prvi del izpita j e strokovni izpit  za vodnika, ki se izvaja v oblik i t esta s 30 vprašanj i iz različnih 
področij  k inologij e.  

v drugem  delu preizkušam o vodenje na povodcu, prosto vodlj ivost ,  sedi v gibanju, prostor v 

gibanju z odpoklicem  in odlaganje psa;  

v t ret j em m  delu t .i.  preizkusu obnašanja v urbanem  okolju, se preizkusi srečanje s skupini l judi,  

srečanje s kolesar jem , srečanje z avtom obili,  srečanje s tekači, skej ter j i,  srečanje z drugim  psom  

in obnašanje pr ivezanega psa in obnašanje do živali;  

I zpit  B-BH m orajo opravit i vsi psi, k i bodo pr istopili k opravljanju izpita "C" in IPO 1, vsi 
psi,  uvoženi v Slovenij o, ki so opravili m ednarodni izpit  v tuj ini,  a niso opravili izpita B-BH. 
Slednj i bodo m orali pred nost r ifikacij o predložit i pot rdilo o opravljenem  izpitu B-BH. To 
določilo velj a za vse pse, ki so poleženi po 1.1.2003. 
 
Preizkus st relom irnost i se izvaja za t iste pasm e pr i kater ih je to pogoj  za nadalj njo vzrejo.  
V kolikor vodnik po streljanju ne m ore več nadaljevat i z izvajanjem  vaj ,  ali izgubi nadzor 
nad psom , se ga izloči iz nadaljnjega izvajanj a vaj .  Pes se bi m oral ob strelu obnašat i 
brezbr ižno oz.se na st rel ne bi sm el odzivat i.  
Vse vaje se pr ičnejo iz osnovnega položaja (pes sedi ob vodnikovi levi nogi) .  
Prosta vodlj ivost  se izvaja tako, da m orata vodnik in pes naredit i 40- 50 korakov 
naravnost  nakar se obrneta okrog.Na vsa ostala vprašanja so odgovor i v "  Navodila za 
I zpitne program e nižj ih stopenj  in izpitni program  za slovenski sledarski izpit " ,  k i j ih 
predpisuje KZS in so v velj avi od 1.01.2004 dalj e.  

4 . Sp lo šn a  vp r a š a n ja  

Pes izraža svoje razpoloženje a s položajem  telesa, predvsem  pa s položajem  repa, glave -
 ušes. Skratka, pes se izraža s celotno telesno m im iko. Pes pr im arno zaznava okolj e z 

vohom , uporablja pa tudi vsa ostala čut ila. 

Pes in vodnik na sprehodu 

Sprehod je zelo pom em bna akt ivnost  za psa in vodnika,  vendar pravila obnašanja na 
sprehodu niso ( razen predpisov )  opredelj ena. 
Potreba po gibanju,  ki j o pes zadovolj i na sprehodu je odvisna od pasm e, velikost i,  
tem peram enta in drugih dejavnikov.  Pot rebe po sprehodu so torej  pr i različnih psih 
različne. Minim alni standard je dva do tr i sprehoda na dan. Psa naj  sprehaja njegov 
lastnik ,  lahko pa tudi drugi člani družine. Pr iporočlj iv je akt iven sprehod (združen z nekaj  
delovnih akt ivnost i) . Psa ne sprehajajm o spuščenega v urbanih središčih in na drugih 
m est ih, kjer s to akt ivnost jo ogrožam o druge in sebe. Psa ne sprehajajm o s tekom  ob 
avtu,  kaj t i sprehod je nam enjen obem a. 
Naše ravnanje na sprehodu opredeljuje dejst vo,  da sm o kot  lastnik psa odgovorni za 
njegovo ravnanje oz. za škodo, ki j o pes povzroči. V nadalj evanju bom o opisali nekaj  
pr im erov,  ki se lahko pr ipet ij o na sprehodu. 

Srečevanje z drugim i psi, t ekači,  kolesi ipd. na sprehodu.  

Na sprehodu se pes srečuje z lj udmi, prom etom  in drugim i psi. Pravilom a m ora bit i pes pr i 
sprehodu v urbanem  okolju navezan, nenavezan pa se lahko sprehaja na m est ih , k jer ni 
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prej  om enjenih dražljajev iz okolj a.  V kolikor st e psa pr ipeljali na sprehod z avtom , bodite 
pr i izstopanju psa iz avta, pozorni na m im oidoči prom et.  Bodite pozorni na svojega psa in 
okolico,  ko ste na sprehodu. V pr im eru,  ko se vam  pr ibližuje tekač, kolesar ipd.,  ali t uj  pes,  
j e dobro vašega psa, v kolikor j e prosto spuščen, poklicat i k sebi in ga navezat i. V kolikor 
se pes na vaš klic ne odzove, stecite st ran in se m u skr ij t e, ali pa pojdite do obeh psov in 
vašega psa pr ipnite.  Lahko se vam  zgodi,  da se bosta psa, ko boste pr išli do nj ij u, že 
ovohavala ali pa bosta celo naslonila glavo eden na drugega. V takšnem  pr im eru se najprej  
um ir ite,  ne kr ičite na psa in j u ne poskušaj te ločit i.  Počakaj te da se situacija razplete sam a. 
Največkrat  se bo takšno srečanje končalo brez spopada. V kolikor do spopada pr ide, lahko 
situacij o rešite le, če sta pr isotna dva vodnika.  Vsak vodnik naj  potegne svojega psa za 
zadnje noge st ran od spopada. Nikakor ne posegaj te m ed psa, saj  se boste spravili v 
nevarnost,  da vas kater i od psov ugr izne. V kolikor bo vaš pes pr i vas,  boste laže 
nadzorovali situacij o in preprečili m orebitne poškodbe s st rani drugega psa ali pa 
poškodbe, ki j ih lahko povzroči vaš pes. Seveda pa velj a,  da so agresivni psi še bolj  
agresivni,  ko so navezani.  Takšni,  potencialno nevarni psi , bi se m orali sprehajat i 
oprem ljeni z nagobčnikom .  
Na sprehodu se vam  zgodi,  da se srečate s sprehajalci, k i se psa bodisi boj ij o ali pa ga 
želijo pobožat i. Ljudje,  ki se psa boj ij o, občut ij o ob srečanju s psom  precej  nepr ij etno 
situacij o, zato navežite psa pred srečanjem  s takšnim i sprehajalci in j im  nam enite,  v 
kolikor j e to pr im erno v dani situacij i,  nekaj  pom irj ujočih besed. Ljudje,  ki želij o pobožat i 
psa, to lahko stor ij o le,če j im  vi dovolit e. Seveda pa m orate psa dovolj  dobro poznat i,  da 
veste,  kako bo reagiral. V pr im eru ugr iza j e odgovornost  vaša.  
Nekateri lastniki sprehajajo več psov naenkrat . V naseljenih kraj ih vam  to odsvetujem o, 
saj  boste težko nadzorovali dva, ali več psov, tudi če so navezani. Tudi na m est ih,  kjer so 
sprehodi s psi običajni, boste im eli veliko težav z nadzorovanjem  psov, kaj t i ponavadi 
lahko dobro nadzorujem o le enega psa. Takšni sprehodi ( več psov naenkrat )  pa niso 
pr iporočlj iv i t udi zaradi pom ena dobre vezi m ed psom  in vodnikom . V kolikor sprehajam o 
več psov naenkrat ,  se bodo le t i igrali m ed seboj  in človeka sploh ne bodo potrebovali. 

Agresivnost  

Nekateri avtor j i t rdij o,  da gre za podedovano lastnost , spet  drugi pa,  da j e agresivnost  
pogojena z delovanjem  okolja. Dilem e se odvij ajo tudi na relacij i ali gre pr i agresivnost i za 
negat ivno ali pozit ivno lastnost . 
Dejstvo j e, da j e na agresivno vedenje m ožno vplivat i;  ga ojačevat i ali zm anjševat i. 
Nekateri avtorj i opredelj ujejo več vrst  agresivnega vedenja ( ter it orialna agresivnost , 
socialna agresivnost  ipd.)  Ver jetno je resnica nekje vm es. Vsekakor pa lahko t rdim o, da je 
agresivnost  naravna in biološko pogojena. Tako biološko pogojena agresivnost  j e 
defenzivna -  nam enjena ohranit vi vrste. 
Po nekater ih teor ij ah sta vedenje izogibanja in agresivno vedenje m edsebojno 
povezana ,oz.im ata enak ključni dražlj aj . Enega in drugega naj  bi sprožila grožnja fizične 
ali psihične narave, le ta naj  bi povzročila st rah , st rah pa naj  bi povzročil bodisi agresivno 
vedenje,  katerega cilj  j e odstranitev nevarnost i ali pa beg katerega cilj  j e um ik od vira 
nevarnost i.  
 
Agresivno vedenje ( renčanje, grozeče kazanj e zob, ugr iz)  se lahko povečuje ali pa 
zm anjšuje s pom očjo pogojevanja.   

Učenje pr i psu 

Osnovne vrste učenja pri psu  

Socializacij a 

Proces v katerem  se žival uči ,kako prepoznat i in kom unicirat i z vrstam i s kater im i živi  

Dom ači pes,  razen s pr ipadniki svoje vrste ,sobiva s človekom  in m ačkam i.   
V procesu socializacij e se uči kako naj  kom unicira s tem i vrstam i,  pr i čem er razvij a 
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kom unikacij ske spretnost i na podlagi kater ih lahko v vsaki situacij i ugotovi ali j e ogrožen ali ne,  
ter prepozna in se odzove na zahteve drugih 

Vzgoja 

Obdobje od roj stva do začetka šolanja 

Nam en;  priprava psa za življ enje s človekom , ki naj  postane osrednja figura v življ enju psa 
Nam en;  pr iprava za življ enje v okolj u/ urbano okolj e še posebej  velik izziv 

Nam en;  priprava psa za zaželeno kom unikacij o z vrstniki in drugim i žival 

Šolanje 

Proces oblikovanja vedenja z nam enom  prilagodit ve okolj u ali z nam enom  pr ipravit i psa za 
izvajanje polj ubne dejavnost i ( iskanje pogrešanih,  izvajanje dejavnost i v voj ski in policij i,  
izvajanje prostočasnih dejavnost i)  

Vrste učenja 

Pogojevanje klasično/ inst rum entalno  

Ustvar janje povezav m ed dražlj aj i 

Oblikovanje odziva glede na dražlj aj  

Oblikovanje povezav m ed dražlj ajem  in odzivom   

Klasično pogojevanje (Pavlov)  

Ustvar janje povezav m ed dražlj aj i.  V kolikor se dva dražljaja v postopku učenja 

vedno pojavljata skupaj , bo prvi prevzel v logo sprožilca drugega. Postal bo pogojni 

dražlj aj .  Luč +  hrana =  luč - --  slinjenje. 

Prakt ični prim er pes bo povezal situacij o z izkušnjo. V veter inarski am bulant i ga bo 

strah, na vežbališču bo vesel. 

I nst rum entalno pogojevanje (Skinner)

Ustvar janje povezave m ed dražlj ajem  in odzivom  

Učenje,  da im a prav določena reakcij a za posledico točno določen odziv 

Prakt ični pr im er;  če bo pes vedno ,  ko skoči na m izo nagrajen s pr ibolj škom  se bo 

verjetnost , da bo skakal na m izo, povečala 

Vir :   

St rokovna načela šolanja psov in et ični kodeks, KZS 2004  
Vreg Franc;  Vedenje psa, Ljublj ana 1993 
 
______________________________________ 
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STR OKOVNA N AČELA ŠOLANJ A P SOV I N ETI ČN I  KODEKS 
Uvod  

Šolanje psov je obsežna dejavnost , nekater i psi so šolani za zelo specializirane naloge, 
katere opravljajo,  kot  športni in službeni psi,  t oda večina psov je hišnih ljublj enčkov. 
Šolanje teh psov za sožit j e s človekom  ter  za življ enje v urbanem  okolj u postaja 
najpom em bnejša kinološka dejavnost.  
 
Skozi čas so se razvile različne m etode in tehnike šolanje psov. Hum ano šolanje je t isto,  ki 
se izvaja zs pozornost jo, odgovornost jo, ter s spoštovanjem  živali in brez povzročanja 
nepot rebnega neugodja. Nehum ano šolanje,  ki ni učinkovito,  j e nehum ano, ali lahko 
povzroči poškodbe psa, st rah pred vodnikom  škoduje celotnem u ugledu kinološke stroke 
šolanja psov. 
 
Nam en kodeksa ni opredelit i le en pravilen način šolanja am pak naj  bi načela,  ki bodo 
predstavlj ena služila kot  splošno sprejeta pravila za šolanje psov. Načela naj  bi 
k inološkem u st rokovnjaku za šolanje služila,  kot  usm erit ve za hum ano šolanje psov. 
Načela tem elj ij o na znanstvenih dognanj ih s področja učenja in vedenja psov. 
 
St rokovna načela za st rokovnjake s področja šolanja psov:  učinkovita, hum ana načela 
poudarjajo uporabo pr ij etnih tehnik šolanja in predstavlj ajo alternat ivo pr im arni uporabi 
nepr ij etnih tehnik šolanja (averziven/  nepr ij et en) .  Predstavljena alternat iva je ponavadi 
učinkovita, z m inim alnim i st ranskim i nezaželenim i učinki in z m anj  st resa, tako za vodnika 
kot  tudi za psa. Strokovnjaki pa m orajo znat i ident ificirat i pr im ere v kater ih je pot rebno 
uporabit i nepr ij etne tehnike šolanja. Pr im erno izbrana neprij etna tehnika ne sm e vsebovat i 
neskončnega povečevanja doze nepr ij etnega dražlj aja.  Šolanje naj  bi im elo za rezultat  
delo, ki je v užitek obem a tako vodniku,  kot  tudi psu.  
 
St rokovna načela šolanja psov in et ični kodeks sta nam enjena kot  pom oč st rokovnjakom  
za šolanje psov, t ist im , ki šolajo pse in t ist im , ki učijo druge ljudi šolat i psa ( inšt ruktor j i)  
pr i ocenjevanju in izboljševanju nj ihovih m etod dela.  
Nam enjena sta tudi kot  pr ipom oček za ocen jevanje m etod šolanja, ki ga bo lahko 
uporablj ala j avnost , tako kinološka, kot  tudi ostala zainteresirana ter pravosodni sistem . 

 
Po m em b n o  o p ozo r i l o :  
 

St rokovna načela šolanja psov in et ični kodeks se ne nanašata na situacij e v kater ih 
st rokovnjak za šolanje ravna v sam oobram bi ali z nam enom  preprečit ve poškodb drugih 
ljudi ali živali.  

1. P OSLAN STVO KOD EKSA IN  ETIKA ŠOLANJ A P SOV 

St rokovnjak za šolanje psov se m ora ravnat i pošteno, odgovorno in hum ano.  
Poslanstvo kodeksa za šolanje j e:  Predstav it i načela šolanja,  ki spodbujajo razvoj  
učinkovit ih in hum anih m etod šolanja. 

1.1. Et ičn a  n a če la  

St rokovnjaki za šolanje psov uporablj ajo in spodbujajo uporabo m etod šolanja, ki tem elj ij o na:  

Spodbujanju in potr j evanju zaželenega vedenja;  
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Ugašanju in zm anjševanju nezaželenega ali potencialno nevarnega vedenja;  
Najnižj i m ožni uporabi nepr ij etnih tehnik šolanja za dosego prvih dveh alinej .  

V pr im eru ko so zahteve za šolanje vaj  ali drugih veščin večje, kot  je znanje kinološkega 
st rokovnjaka m ora le ta sodelovat i z drugim i strokovnjaki za šolanje. V kolikor j e to 
pot rebno m ora strokovnjak napot it i vodnika s psom  k drugem u kinološkem u strokovnjaku. 
Inšt ruktor j i naj  se izogibajo dajanju garancij  za izvedbo posam eznih vaj , pr izadevajo naj  si 
za splošno zadovolj st vo tečajnikov z rezultat i dela.   

 
I nštruktorj i naj  bi:   
 

pr idobili vsa potrebna znanja preden se začno predstavlj at i,  kot  st rokovnjaki za šolanje psov;  
poznali svoje st rokovne om ej it ve 

iskali nova znanja, ki j ih pot rebujejo pr i šolanju psov 

podajali sam o t iste izjave o svojem  šolanju za katere so prepr ičani,  da so resnične 

spoštovali načela varstva osebnih in poslovn ih podatkov v zvezi s šolanjem  psov. Naštete 

inform acij e lahko posredujejo le s pr ivolit v ij o tečajnika.  I zjem a je podajanje podatkov, skladno s 

predpisi, pr istojnim  organom  v pr im eru kršitev predpisov 

naj  bi se izogibali fizičnim , psihičnim  in verbalnim  zlorabam  lj udi in psov 

reagirali v pr im eru zlorab in sicer s poučevan jem  o pravilnem  ravnanju in s prijavo ust rezni 
inst itucij i v kolikor je to pot rebno.  

2 . TEOR IJ E UČENJ A P SOV IN VEDENJ E P SOV 

I nšt ruktor j i naj  bi uporablj ali t eor ij e učenja psov in osnove etologij e ( vedenje živali-  psov)  
kot  osnovo svojega dela. V osnovi naj  bi nj ihovo delo tem elj ilo na tehnikah nagrajevanja 
zaželenega vedenja.  
 
Poznavanje teh področij  sam o po sebi ne zagotavlj a kvalitetnega dela,  vendar si j e težko 
predstavlj at i učinkovito in hum ano šolanje psov  brez poznavanja osnov učenja in tem eljnih 
spoznaj  s področja vedenja psov. 
 
I nšt ruktor j i,  k i poznajo osnove etologij e, ne bodo tolm ačili vedenja psa na podlagi 
antropom orfnega pr istopa (pr ipisovanje človešk ih m ot ivacij  in značilnost i) . Hum ano šolanje 
se opira na tehnike pot r jevanja/ ojačevanja zaželenega vedenja in odvzem anje nagrade z 
nam enom  ugašanja nezaželenega vedenja. 

2 .1. Te o r ije  u če n ja  

Večino šolanja se odvij a na podlagi učenja po uspehu ( inst rum entalno pogojevanje) , pes 
pokaže zaželeno vedenje čem ur sledi specifična posledica za to vedenje.  Zm otno je splošno 
prepr ičanje, da j e učenje po uspehu povezano zgolj  s pozit ivnim  
pot r j evanjem / ojačevanjem . Kot j e razvidno iz skice 1. sta pot rditev in kazen del učenja po 
uspehu. 

Skica 1.:  Št ir j e kvadrat i učenja po uspehu ( instrum ent alnega pogojevanja)  

-  UTRJEVANJE 
vedenje narašča  

KAZEN 
vedenje slabi 

Page 6 of 29Kinoloska zveza Slovenije » Gradivo za pripravo na pisni del izpita za vodnike psa sp...

26.1.2008http://www.kinoloska-zveza.si/sl/komisije/komisija-za-solanje/gradivo/?print



Nek a j  p r im er ov :  
 

V prim eru ko pes pozdravi tuj ca pr i vrat ih tako, da se usede m u da gospodar nagrado 
(npr.hrano) .  Vedenje usedanja v tej  situacij i se ojača, ver jetnost , da se bo pes v tej  
situacij i usedel se poveča (pozit ivna potrditev/ ojačitev) .  
 
Gospodar,  v pr im eru,  da pes skače po obiskovalcu,  stopi ven in zaloputne vrata. Vedenje 
skakanja po obiskovalcu se bo po večih ponovit vah zm anjševalo (negat ivna kazen) . 
 
Gospodar,  v pr im eru da pes skače po obiskovalcu,  povzroči nepr ij eten zvok. Vedenje 
skakanja po obiskovalcu se bo po večih ponovit vah zm anjševalo (pozit ivna kazen)  
 
Obiskovalec,  v pr im eru,  da pes skače po njem ,  pr im e vrvico pr ipeto na oglavnik (halt y)  in 
psa vzdigne dokler le ta ne sede. Vedenje usedanja v tej  situacij i se ojača, ver jetnost , da 
se bo pes v  tej  situacij i sedel se poveča (negat ivna potrditev/ ojačitev) . 
 
Nekater i strokovnjaki in inšt ruktor j i pr iporočajo uporabo zgolj  pozit ivne pot rdit ve/ ojačitve 
za dosego zaželenega vedenja in negat ivno kazen za odpravlj anje nezaželenega vedenja.  
Drugi m enijo,  da j e v nekater ih okoliščinah pr im erna tudi uporaba pozit ivne kazni in 
negat ivne potrditve/ ojačit ve.  
 
V vsakem  pr im eru je cilj  šolanja uporaba takšne m etode kjer sta uravnotežena nuja za 
vzpostavitev zaželenega vedenja in načelo hum anega šolanja.  

 
 
Slika:  Operat ivno pogojevanje-uporaba  
 

 

Dodatno 
(pozit ivno)  
(+ )  

Pozitivno utrjevanje 
(posit ive reinforcem ent )  
 
 
( U+ )  
DODAMO NEKAJ PRI JETNEGA 
 
(če im a določeno vedenje za posledico nagrado, 
postane to vedenje m o čn e j še , i n t en ziv n ej še)  
 

Pozitivna kazen 
(posit ive punishm ent )  
 
( K+ )  
DODAMO N EKAJ N EPRI JETN EGA 
 
(če določenem u vedenju sledi averziv,  
"odvračalo" ,  
začne to vedenje slab et i )  
 

Odvzeto 
(negat ivno)  
( - )

Negativno utrjevanje 
(negat ive reinforcem ent )  
 
( U- )  
ODVZAM EMO N EKAJ NEPRI JETNEGA  
 
( če im a določeno vedenje za posledico prenehanje 
nepr ij etnost i, postane tako vedenje m o čn e j še,  
i n t en z iv n ej še)  
 

Negativna kazen 
(negat ive punishm ent)  
 
( K- )  
ODVZAMEMO NEKAJ PRI JETN EGA 
 
(če določeno vedenje za posledico 
nim a nagrade, začne to vedenje 
slab et i )  
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Nekatera nezaželena vedenja,  kot  vedenje izogibanja in nezaželena agresivnost,  katerih 
podlaga so čustva npr.  st rah so bolj  pod vplivom  klasičnega pogojevanja ( I .Pavlov) .  Pes se 
je naučil povezovat i določene dražlj aje z določenim i pr ij etnim i ali nepr ij etnim i dogodki.  
Oseba v uniform i lahko za psa predstavlj a neko nižjo stopnjo ogrožanja,  ki lahko sproži 
bojazlj ivo vedenje ali pa agresivnost . 
 
I nšt ruktor m ora vedet i,  da z učenjem  po uspehu ( instrum entalnim  pogojevanjem )  lahko 
vpliva na vedenja ki so vezana na čustvena stanja,  vendar sam ih čustvenih stanj  ne m ore 
sprem injat i. Čeprav inšt ruktor lahko nauči psa, da le ta ne bo napadal osebo v uniform i, s 
postopkom  učenja ne bo sprem enil odnosa psa do oseb v uniform i,  k i j ih bo pes še vedno 
dojem al za grožnjo. 
 
V takšnem  pr im eru obstoja m ožnost nasprotnega klasičnega pogojevanja za izbolj šanje 
odnosa psa do oseb v uniform i.  V kolikor bo pes osebe v uniform i povezoval s pr ij etnim i 
dogodki in/ ali hrano obstoja m ožnost,  da se bodo bojazlj iv i odzivi ali agresivnost zm anjšali. 
 
St rokovnjak za šolanje naj  ne pr ičakuje,  da se bo pes novih vedenj  naučil z opazovanjem , 
klj ub tem u pa obstajajo dražlj aj i v okolj u,  ki sprožajo že obstoječa vedenja pr i psu. Na 
pr im er pes bo pil vodo iz posode v pr im eru,  da jo pij ejo tudi drugi psi,  ker bo voda, ki 
plj uskne iz posode pr ivabila psa. 
 
St rokovnjaki se m orajo zavedat i,  da vedenje k i ga pes zaneslj ivo izvaja v znanem  okolj u 
ne bo izvajal v novem  okolj u,  ali v drugačnem  kontekstu. Pr ipravit i m orajo program  
šolanja, katerega rezultat  bo zaneslj ivo izvajanje naučenega vedenja v vseh okoliščinah. 
Takšno šolanje za zaneslj ivo izvajanje vaj  lahko im enujem o tudi učenje generalizacij e 
vedenja. 
 

St rokovnjak za šolanje naj  bi: im et i st rokovno znanje kako psu pravilno predstavit i povelj e in 

posledice, ki nastopij o. Znat i m ora natančno pr ikazat i psu katero j e zaželeno vedenje oz.  za 

katero vedenje želi, da izgine ali se ojača. 

Svoje delo m ora znat i vrednot it i v vseh fazah ter opuščat i tehnike, ki ga ne vodij o k rezultatom . 
Psu m ora na njem u razum lj iv način posredovat i inform acij e o zaželenem  vedenju (pohvala,  

pot rditev)  

I zbrat i m ora pr istop,  ki daje psu m ožnost  uspeha in ne sm e šolanja pr ipravit i na način, da išče 

zgolj  napake, da bi j ih lahko kaznoval. 

Program  šolanja m ora tem elj it i na zakonitost ih učenje in ne na ustnem  izročilu o načinih in 

m etodah šolanja.  

2 .2 . Ve d e n je  p s a  ( e to lo šk i p o gled )  

Nekatera vedenja psa so biološko pogojena,  kar pom eni da so rezultat  evolucij e in 
selekt ivne vzreje psov. Tako so na pr im er pr inašalci vzrejeni za pr inašanje ( radi pobirajo 
predm ete in se z nj im i igrajo)  zato j ih je na splošno laže izšolat i za pr inašanje predm etov,  
kot  nekatere druge pasm e psov. 
 
Znanja o izvoru psa in selekt ivni vzrej i so lahko eden izm ed tem eljev pr i pr ipravi 
učinkovitega program a šolanja.  St rokovnjaki za šolanje naj  bodo previdni pr i iskanju 
vzporednic m ed vedenjem  volka in dom ačega psa, čeprav im ajo psi in volkovi kar nekaj  
skupnih lastnost i pa nim ajo skupne evolucij ske zgodovine.  
Prav tako je pom em bno, da st rokovnjaki za šolanje poznajo razvojna obdobja v življ enju 
psa. Mladi psi kažejo naravno tendenco, da zasledujejo prem ikajoče se predm ete,  kar 
lahko izkor ist im o za učenje navezanost i na vodnika (v kolikor bo novi lastnik pobegnil od 
m ladega psa ga bo le ta zasledoval) . Če bo vodnik psa vedno nagradil kadar bo ta pr išel k 
njem u bo to pozit ivno ojačalo opisano vedenje.  
 
I nšt ruktor bi m oral:  
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znat i v praksi uporablj at i svoje znanje o socialnem  in pr irojenem  vedenju psov. 
znat i bi m oral opazovat i, pravilno razlagat i in se ust rezno odzivat i na telesno govor ico psa. 

znat i v praksi uporablj at i svoje znanje o vedenjskih nagnjenj ih kot  posledici pasem ske vzreje,  

starost i,  spola in drugih individualnih značilnost i psa. Znat i bi m oral ocenit i vedenjska nagnjenja 

posam eznega psa. 

znat i v praksi uporablj at i svoje znanje o zaznavn ih sposobnost ih psov, zlast i o vidu, vohu in 

sluhu. 

znat i v praksi uporablj at i svoje znanje o tem , kakšne situacij e lahko v psu sprožijo agresivnost  in 
kakšna dejanja j o stopnjujejo ali pa zavirajo. 

se zavedat i, kakšen vpliv im ajo na učne sposobnost i psa vsakodnevna nega, hranjenje, 

razgibavanje, om ej itev gibanja in st ik i z lj udm i in drugim i živalm i.  

2 .3 . U p or a b a  a ve r zivn ih / n e p r ije tn ih  d r a žlja je v 

I nšt ruktor,  k i psa šola na hum an način, prem išljeno in sistem at ično presoja,  ali in kdaj  je 
uporaba averzivnih/ nepr ij etnih dražlj ajev upravičena. Pr i t em  vedno izbere najšibkejši 
m ožni nepr ij etni dražlj aj , k i še om ogoča uspeh. Naslednja slika kaže postopek odločanja,  ki 
om ogoča izbiro najpr im ernejšega učnega pr istopa za vsakega posam eznega psa in 
vodnika.  Diagram  poteka na slik i j e pr irejen po diagram u, ki ga j e pr ispevala dr. Pam ela 
Reid.  Pr ikazuje časovno razporejen proces, ki ga lahko uporabim o, ko izbiram o elem ente 
za program  šolanja, vključno z nepr ij etnim i dražlj aj i.  Da bi ga bolje razum eli,  si zam islim o 
navidezno vedenje in po začrtanem  diagram u sledim o njegovem u poteku vse dokler ne 
pr idem o do uspešne ali vsaj  zadovolj ive rešit ve.  
 
Upam o, da bodo inštruktor j i, k i se odločij o za uporabo nepr ij etnih dražlj ajev,  v vsaki 
situacij i pretehtali svojo odločitev v skladu s pr incipi in sm ernicam i,  ki j ih tu navajam o. 
Poleg tega, pa bi m orali inšt ruktor j i pred uporabo neprijetnih dražlj ajev,  izpolnit i še 
naslednje zahteve:  
1.  prepoznat i dejavnike,  ki ohranjajo problem at ično vedenje  
2.  izdelat i sistem  za oceno in sprem ljanje napredka 
3.  v program  vgradit i nagrade, s kater im i bodo vpelj ali zaželeno vedenje 
4.  dobro ocenit i sposobnost i t iste osebe, ki naj  bi dodelila nepr ij etni dražlj aj  
5.  izbrat i nepr ijetni dražljaj  v prim erni oblik i in in tenzivnost i 
6.  pr ipravit i načrt ,  po katerem  se bo potreba po uporabi nepr ijetnega dražlj aja  
zm anjšala 
7.  zagotovit i,  da bo neprijeten dražlj aj  zares vpliven in učinkovit .  
 
Diagram  pr ikazuje št ir i vrste vedenja. V katero kategor ij o bom o v posam eznih pr im erih 
uvrst ili določeno vedenje,  bo odvisno od psa, sk rbnika in vsakokratnih okoliščin:  
 
1.  Kor istno vedenje -  vedenje, ki nam  ust reza (npr.  sedenje)  in odlikuje pse, ki so 
pr ij etni družabniki  
2.  Odločilno (pom em bno) vedenje -  vedenje,  ki nam  ust reza (npr.  odpoklic)  in psa 
rešuje pred nevarnost jo in težavam i 
3.  Nadležno vedenje -  neželeno vedenje ( npr.  gr izenje čevljev) ,  k i pa ne zahteva 
takojšnjega ukrepanja, saj  lahko kot  začasno rešitev uporabim o ukrepe, s kater im i vedenje 
psa onem ogočim o ali nadzorujem o 
4.  Nevarno vedenje -  neželeno vedenje (npr.  preganjanje živine) ,  k i se lahko konča s 
poškodbo drugih živali, l j udi,  ali sam ega psa. 
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Legenda:   
- ˘ rom boid =  odločitev 
- ˘ pravokotnik =  akcija 
- ˘ oval =  rezultat  
 

I nšt ruktor bi m oral:  

uporablj at i t ehnike z uporabo nepr ij etnih dražlj ajev/ averzivov sam o v okviru šolanja z 
nagrajevanjem  in to le v pr im erih, ko so res upravičene;  

o uporabi neprijetnih dražlj ajev odločat i na osnovi sistem at ične m etode 

izogibat i se uporabi t ist ih nepr ij etnih dražljajev, ki ne povzročij o hit re sprem em be v vedenju 

uporablj at i nepr ij etne dražlj aje najnižje m ožne intenzivnost i za dosego cilj a 

vedet i, da im ajo lahko nepr ij etni dražlj aj i neželene stranske učinke kot  so pojav st rahu, 

agresivnost i ali nepotrebnega izogibanja 

podučit i skrbnike/ vodnike o prednost ih in slabost ih uporabe nepr ij etnih dražljajev;  skrbniki psov 

m orajo sodelovat i pr i odločanju o tem , kakšni uk repi bodo uporablj eni pr i šolanju nj ihovih psov 
razum et i, da j e nepr ij etni dražlj aj  najbolj  učinkovit  takrat , ko j e neposredno povezan z vedenjem ;  

npr.  pr i psu, ki se s sprednj im i šapam i vzpenja na kuhinj ski pult ,  bo na pult  z leplj ivo st ranjo 

navzgor obrnjen lepilni t rak veliko učinkovitej ši kot  vpit j e skrbnika iz sosednje sobe 

psu nikoli pr izadejat i poškodb, ran, nezavest i,  pret irane bolečine ali pret iranega st rahu;  delni 

seznam  tehnik, ki j ih ne bi sm eli nikoli uporabljat i,  j e v Dodatku 

inšt ruktor j i ne bi sm eli nikoli storit i ničesar,  kar bi po obstoječih predpisih lahko šteli za krutost  ali 

m učenje.  
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3 . STROKOVN O ZN AN J E IN ŠTR UKTOR J EV 

I nšt ruktor j i bi m orali z vodniki in psi ravnat i spošt lj ivo. I m et i bi m orali ust rezne 
kom unikacij ske sposobnost i, pot rebne za izobraževanje vodnikov in skrbnikov psov. 
 
Vaditelj i psov šolajo pse, inšt ruktor j i pa šolajo pse in vodnike. Ker skoraj  ne gre drugače, 
so vaditelj i psov skoraj  vedno tudi inštruktorj i.  Ta vloga pa od nj ih zahteva tudi dodatne 
sposobnost i kom uniciranja in poučevanja. Zaradi ohranjanja ugleda celotne kinološke 
st roke bi se m orali inšt ruktor j i do vseh tečajnikov vest i uvidevno in spošt lj ivo.  
I zkušeni inšt ruktor j i bi m orali spodbujat i in pom agat i inštruk torskim  pom očnikom -
začetnikom , da si pr idobijo čim več znanja in izkušenj .  Vse svoje kinološke kolege bi m orali 
spoštovat i in j ih ne om alovaževat i pred tečajniki ali m ed seboj .  Na vprašanja o m etodah 
drugih inšt ruktor jev, s kater im i se sam i ne st r injajo, bi m orali odgovar jat i kar se da 
nevt ralno.  

3 .1. N a čin i p ou če va n ja  

I nšt ruktor j i bi m orali pr ipravit i učni načrt , k i vsebuje več učnih načinov in cil jev.  Pr i tem  bi 
m orali upoštevat i t udi različno starost  vodnikov, nj ihove različne telesne sposobnost i t er 
m orda tudi nj ihov j ezik in kulturno ozadje.  Vsest ranskost  pr i poučevanju daje tečajniku 
večje m ožnost i,  da bo dosegel cil j ,  k i si ga j e pr i šolanju psa zastavil.  
 
I nšt ruktor j i bi m orali:  

pr ilagodit i poučevanje vodnikovim  pot rebam . Če tega ne zm orejo, naj  napot ij o tečajnika k drugim  

st rokovnjakom . 

načrtovat i in uporablj at i standardne učne elem ente,  npr.  načrte učnih ur 

pom agat i tečajnikom , da si določij o osebne cilj e pr i šolanju psa, take, ki j ih bodo lahko dosegli, in 

sprem ljat i nj ihov napredek ter j im , če j e to pr im erno, pom agat i tudi z dodatnim i napotki. 

kolikor j e m ogoče popest r it i učne ure in pr i t em  uporablj at i različne učne pr ipom očke in pr ikaze 
ter vsakem u posam eznem u tečajniku om ogočit i čim  več pr iložnost i za nadzorovano vadbo 

šolanje razdelit i na stopnje,  ki naj  si sledij o po t ežavnost i. Začet i j e t reba s preprost im i vajam i in 

j im  postopom a dodajat i zahtevnost .  

povratne inform acij e tečajnikov sprejem at i v lj udno in pozorno in nato,  če je t reba, tudi 

sprem enit i navodila za delo s psi. 

3 .2  Kom u n icir a n je  s  t e ča jn ik i 

I nšt ruktor j i bi m orali znat i j asno in razločno razložit i t ečajnikom , kaj  učijo pse in zakaj .  
Nam reč, vsako dodatno znanje o psih bo tečaj nikom  pom agalo okrepit i nj ihove odnose s 
psi,  kar se bo odrazilo v učinkovitejšem  in hum anejšem  šolanju. 
 
I nšt ruktor j i bi m orali:  

svojo razlago pr ilagodit i ravni poslušalcev;  tečajnike spraševat i na tak način, da bodo volj ni 

posredovat i inform acije,  vendar j ih nikoli ne obsojat i.  

uporablj at i j asne, zgoščene in lahko razum lj ive p ism ene m ater iale 

prepoznat i vodnikovo nepr ij etno počut je in težave na vadišču in stor it i vse,  da bi j iih odpravil 
bit i pozorni,  kako dogajanje v družini vpliva na šolanje psa. Če je pr im erno, vključit i t udi 
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družinske člane v šolanje ali oskrbo psa.  

4 .2 . Os ta li p o go ji  

I nšt ruktor j i/ društva m orajo delovat i v skladu z lokalnim i in zakonskim i predpisi,  k i se 
nanašajo na nj ihovo dejavnost  in delovanje. Če predpisi zahtevajo, j e t reba vsak ugr iz 
pr ij avit i.  
I nšt ruktor j i/ društva bi m orali udeležence tečaj ev pism eno seznanit i s polit iko (društva)  
glede vračila denarja, odpovedi in pr itožb. Tečajnike bi m orali opozor it i tudi na t veganja,  
povezana s šolanjem  psa in j ih pred začetkom  šolanja zaprosit i,  naj  podpišejo izjavo, da so 
znj im i seznanjeni. Poskrbet i bi m orali tudi za zavarovanje odgovornost i. 
I zkušeni inšt ruktor j i bi m orali spodbujat i in pom agat i inšt ruktorskim  pom očnikom -
začetnikom , da si pr idobijo čim več znanja in izkušenj .  Vse svoje kinološke kolege bi m orali 
spoštovat i in j ih ne om alovaževat i pred tečajniki ali m ed seboj .  Na vprašanja o m etodah 
drugih inšt ruktor jev, s kater im i se sam i ne st r injajo, bi m orali odgovar jat i kar se da 
nevt ralno.  
 
I nšt ruktor j i bi m orali:  
 

vsakem u tečajniku zagotovit i zadostno pozornost  

poskrbet i za zadost i velik prostor za vadbo, za hojo varne površine, dobro vzdrževano oprem o in 

zadostno razsvet lj avo 

za vsakega psa v tečaju zahtevat i potrdila o ceplj enju. Ceplj enja in druga zdravstvena potrdila, k i 
j ih zahtevajo predipsi, m orajo bit i ažurna. 

im et i m ožnost  poklicat i nujno pom oč in veter inar ja.  I m et i pr i roki kom plet  prve pom oči in vedet i, 

kako ga uporabljat i. 

ne izvajat i šolanja kadar so pod vplivom  alkohola ali m am il ali kadar so nj ihove sposobnost i 

zm anjšane zaradi čustvenih ali drugačnih vzrokov.  

5.3 . D od a tn e  s p os ob n os t i in š t r u k to r je v 

Za varno, uspešno in hum ano opravlj anje svojega dela bi m orali im et i vaditelj i in 
inštruktor j i pr im erne telesne in psihične sposobnost i. 
 
I zkušnje 
Vaditelj i in inšt ruktorj i bi m orali im et i izkušn je s številnim i psi različnega porekla in 
tem peram enta.  Im et i bi m orali t udi prakt ične, neposredne izkušnje v t ist i akt ivnost i, k i j o 
poučujejo. 
 
Povratne inform acij e o strokovnem  delu 

Vaditelj i psov in inšt ruktor j i bi si m orali pr izadevat i, da od svoj ih kolegov, m entorjev in strokovnih 

teles prejem at i prejm ejo čim več nepr ist ranskih inform acij  o svojem  strokovnem  delu,  ker lahko le 

na ta način realno in pošteno ocenij o svoje lastno delovanje. 

St rokovne naloge Kom isij e za šolanje (KZS)  

Skrb za uvelj avlj anje in izvajanje nacionalnih in m ednarodnih predpisov, navodil, pravilnikov,  

poslovnikov,  sklepov strokovnih organov in drugih aktov KZS in FCI  na področju šolanja športnih 

psov v Republik i Slovenij i;  
Sprem ljanje stanja na področju šolanja šport nih psov v tuj ini in v Slovenij i in seznanjanje 

zainteresirane strokovne javnost i z ugotovitvam i;  

Pr iprava in izvedba usposablj anja, izobraževanja, preizkusov in prever janja za ves kinološki kader 
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na področju šolanja športnih psov;  
Pr iprava predlogov sprem em b in dopolnitev obstoječih strokovnih aktov in pr iprava predlogov 

novih strokovnih aktov s področja šolanja športn ih psov;  

______________________________________  

Z A K O N  O ZAŠČI TI  ŽIVALI  (ZZŽiv)  (9 8 / 9 9 )  

ZAKON O SP R EM EM BI IN DOP OLN ITVI  ZAKONA O ZAŠČITI  ŽIVALI  ( ZZZiv-
A)  (12 6 / 0 3 )  
I . SP LOŠN E DOLOČBE 

1. čle n  

Ta zakon določa odgovornost  lj udi za zaščito živali,  t o je zaščito nj ihovega življ enja,  
zdravja in dobrega počut ja;  določa pravila za dobro ravnanje z živalm i;  določa, kaj  se šteje 
za m učenje živali in katera ravnanja ozirom a posegi na živalih so prepovedani;  določa 
pogoje, ki j ih je t reba za zaščito živali zagotovit i pr i rej i živali,  prevozu, izvajanju določenih 
posegov in poskusov na živalih,  zakolu in usm rt it v i živali;  ureja postopek, pravice in 
obveznost i v pr im erih,  ko gre za zapuščene živali;  določa pogoje za društva,  ki na področju 
zaščite živali delujejo v j avnem  interesu;  določa nagrade in pr iznanja na področju zaščite 
živali;  ureja nadzorstvo nad izvajanjem  tega zakona ter kazenske sankcije za kršitelj e 
določb tega zakona 
Ta zakon velj a za vse živali,  ki im ajo razvita ču t ila za sprejem  zunanj ih dražlj ajev in razvit  
živčni sistem , da boleče zunanje vplive čut ij o.   
Ta zakon se dosledno izvaja pr i vretenčarj ih, pr i drugih živalih pa glede na stopnjo nj ihove 
občut lj ivost i v skladu z ustalj enim i izkušnjam i ter znanstvenim i spoznanj i 

2 . čle n  

Zaščita živali po tem  zakonu je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnem koli 
odnosu do živali, zlast i pa skrbnikov živali;  lokalnih skupnost i in države;  veter inarskih,  
živinorej skih,  znanstveno- raziskovalnih in pedagoških zavodov;  lovskih, kinoloških in 
drugih organizacij , k i združujejo rej ce živali;  društev prot i m učenju živali in drugih društev,  
ki so se ustanovila za uvelj avlj anje in izvajanje deklaracij e o pravicah in zaščit i živali 

3 . čle n  

Nihče ne sm e brez utem eljenega razloga povzročit i živali t rplj enja, bolezni ali sm rt i 

4 . čle n  

Mučenje živali j e:   

vsako ravnanje ali opust itev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči huj šo poškodbo ali 
dalj  časa trajajoče ali ponavlj ajoče t rplj enje,  ali škodi njenem u zdravju;  

nepot rebna ali nepr im erna usm rt itev živali 
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5. čle n  

V tem  zakonu uporablj eni izrazi pom enijo:   
1.  Skrbnik živali je oseba, ki im a žival v last i ali oskrbi in odgovar ja za ustrezno rejo,  
ravnanje, oskrbo in prevoz živali ter im etnik  objektov za rejo,  t rženje, prevoz, zakol, nego 
in pr iredit ve z živalm i.  Skrbnik živali odgovar ja tudi za delo in ravnanje oskrbovalcev svoj ih 
živali ali živali, k i j ih im a v oskrbi.  
2.  Rejne živali so kopitar j i, park ljar j i, perutnina, kunci in kožuharj i, k i se vzrejajo ali redij o 
za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge gospodarske nam ene.  
3.  Poskusne živali po tem  zakonu pom enijo vsakega živega vretenčar ja, razen človeka, tudi 
prostoživeče larvalne oblike brez fetalnih in em brionalnih oblik.   
4.  Hišne živali so psi, dom ače m ačke, sobne pt ice, m ali glodalci, t erar ij ske,  akvar ij ske in 
druge živali, k i se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pom oč človeku.  
5.  Prostoživeče živali so živali,  k i niso nastale z um etnim  izborom  ali biotehnološkim  
poseganjem  v dedne zasnove in lahko živij o prosto v naravi neodvisno od človeka.  
6.  Nevarne živali so živali, k i ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladlj ivost i ozirom a kažejo 
napadalno vedenje do človeka.  
7.  Etološki norm at ivi so dopuščeni sistem i reje, ki upoštevajo posebne pot rebe posam ezne 
vrste živali in om ogočajo dobro počut je živali.   
8.  Motnja v obnašanju je oblika v obnašanju,  k i glede na pogostnost ali potek odstopa od 
obnašanja pr ipadnikov iste vrste živali v pogoj ih,  ki j im  dovolj ujejo v celot i razvit i vrst i 
značilno obnašanje.   
9.  Tehnopat ij e so poškodbe ali bolezenske sprem em be, ki nastanejo neposredno ali 
posredno zaradi neustreznega bivališča, oprem e ali sistem a reje.   
10. Za t rplj enje pr i živalih se štejejo bolečine, strah,  poškodbe, pa tudi povzročanje 
pohabljenja,  degeneracij e,  hiranja ali obolevanja ter prekom ernega in nepot rebnega 
vznem ir janja, ki j ih povzroči človek.  
11.  Poskusi na živalih so posegi na živih živali v znanstveno -  raziskovalne ali izobraževalne 
nam ene, s kater im i se živalim  lahko povzroči t rplj enje,  t rajne poškodbe ali sm rt .  
12. Prevoz živali je vsako nakladanje in odprava živali s prevoznim  sredstvom  ter 
razkladanje živali.  Ta izraz ne velj a za prevoz posam eznih živali, k i j ih sprem lja 
sprem ljevalec,  in za prevoz hišnih živali, k i j ih sprem ljajo skrbniki ozirom a sprem ljevalci.   
13. Prevozna sredstva so cestna in železn iška vozila, plovila in zrakoplovi,  k i so 
uporablj ena za nakladanje,  prevoz in razkladanj e živali, t er  kletke, zabojniki in podobno za 
prevoz živali s cestnim i, železniškim i,  zračnim i in vodnim i prevoznim i sredstvi.   
14.  Sprem ljevalec živali je oseba, ki sprem lja prevoz živali,  in m ed prevozom  živali nadzira,  
hrani in napaja ter, če j e t reba, pom olze in pom aga pr i porodu.  
15. Zakol živali j e način usm rt it ve živali za prehrano lj udi.  Obredni zakol živali j e zakol 
živali z religioznim  cerem onialom , ki ga opravi pooblaščena oseba verske skupnost i.  
16. Om am ljanje živali j e kakršenkoli dovolj eni postopek, ki povzroči stanje neobčut lj ivost i,  
k i t raja,  dokler žival ni m rtva, in se j i na ta način pr ihrani t rplj enje,  ki se m u je m ogoče 
izognit i.   
17. Usm rt it ev živali j e postopek odvzem a življ enja živali.  Dopustna usm rt itev j e postopek, 
pr i katerem  se uporablj a anestezij a z uporabo sredstev, ki povzročij o nebolečo izgubo 
zavest i in posledično sm rt ,  ali z m etodo, ki povzroči hit ro nezavest  in posledično sm rt  brez 
t rpljenja.   
18.  Zapuščene živali so najdene, oddane ali odvzete hišne živali.  
19.  Zavet išče je objekt ,  v katerem  se poskrbi za pom oč, oskrbo in nam est itev  zapuščenih 
živali.  
20.  Veter inarske organizacije so organizacij e, določene s predpisi o veter inarstvu.   
21. Nezdružlj ive živali pr i nastanit vi so t iste živali,  k i si lahko m edsebojno povzročij o 
nezaželeno brejost ,  poškodbe ali sm rt .  

6 . čle n  

V postopku za pr idobitev predpisanega dovolj en ja za opravlj anje dejavnost i reje, prevoza 
in t rgovanja z živalm i ter  dejavnost i organizacij e razstav,  tekm ovanj  in drugih pr ireditev, 
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kjer nastopajo živali, sodeluje tudi upravni organ, pr istojen za veter inarstvo,  za opravlj anje 
dejavnost i reje rejnih živali t udi m inist rstvo, pr istojno za živinorejo, za rejo prostoživečih 
živali pa tudi m inistrstvo, pr istojno za varstvo narave, ki prever jajo, ali so ureditev 
bivališča, izbrana oprem a, tehnologij a in zaposleno osebje v skladu s predpisanim i pogoj i 
Za opravlj anje dejavnost i iz prej šnjega odstavka tega člena se ne šteje:  -  lj ubitelj ska reja 
sobnih pt ic,  akvar ij skih r ib,  okrasne perutnine in m alih glodalcev;  -  oskrba posam eznih 
nem očnih ali poškodovanih živali do usposobit ve za vrnitev v nj ihovo naravno okolj e;  -  
ljubitelj ska reja ali posedovanje posam eznih vrst  hišnih živali do pet  živali;  ne glede na to 
določbo je dovolj enje pot rebno za rejo pr im atov,  zver i,  drugih prostoživečih ozirom a 
nevarnih živali t er  živali,  k i izločajo strupe;  -  če tako določa drug predpis.  
Z opravlj anjem  dejavnost i iz prvega odstavka tega člena se sm e začet i šele po izdaj i 
dovolj enja za opravlj anje dejavnost i 

I I .  ZAŠČITA ŽIVALI  

1. R e ja  živa li 

7. č len  

Skrbnik živali m ora živali zagotovit i:   

bivališče,  hrano, vodo in oskrbo na način,  ki je glede na vrsto živali, pasm o, starost , stopnjo 

razvoja, pr ilagodit ve in udom ačitve prim eren njenim  f iziološkim  in etološkim  pot rebam  v skladu z 

ustalj enim i izkušnjam i in znanstvenim i spoznanj i;  

svobodo gibanja, pr im erno živali glede na njeno vrsto,  pasm o, starost , stopnjo razvoja,  

pr ilagoditve in udom ačitve, ki preprečuje nepotrebno trplj enje;  
dovolj  prostora,  če j e pr ivezana ali zaprta,  glede na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z 

ustalj enim i izkušnjam i in znanstvenim i spoznanj i;  

svet lobo, toploto, vlažnost , kroženje zraka, zračenje,  koncentracij o plinov, higieno in intenzivnost  

hrupa v prostoru,  kjer j e žival,  k i ust reza njeni v rst i in stopnj i razvoja,  pr ilagodit vi in udom ačitvi,  

fiziološkim  in etološkim  pot rebam  ter predpisanim  higienskim  pogojem ;  

ločeno nastanitev nezdružlj ivih živaliSkrbnik živali m ora preprečevat i napake v rej i,  k i povzročajo 

tehnopat ij e in m otnje v obnašanjuČe je opust itev iz prvega in drugega odstavka tega člena 
stor jena naklepno in nastanejo posledice iz 4.  člena tega zakona, se šteje,  da gre za m učenje 

živali  

8 . čle n  

Bolne, poškodovane in onem ogle živali m orajo bit i t akoj  ust rezno oskrblj ene.  
Zagotovlj ena m ora bit i ust rezna ločena nam est itev bolnih, poškodovanih ali onem oglih 
živali. 
Vse rejne in hišne živali m orajo bit i vsaj  enkrat  dnevno pod rednim  nadzorstvom  
oskrbovalcev.   

9 . čle n  

Skrbnik živali m ora poskrbet i, da j e tehnična oprem a v rejah vsaj  enkrat  dnevno 
pregledana in da so m orebitne okvare odpravlj ene v najkraj šem  času. Če to ni m ožno, j e 
t reba z uporabo nadom estnih m etod krm ljenja in napajanja ter vzdrževanja higiene 
zavarovat i zdravje in dobro počut je živali.  
Če se uporablj a um etno prezračevanje bivališča živali,  m ora bit i zagotovlj en rezervni 
sistem , ki zadošča za ohranitev zdravja in dobrega počut ja živali do odprave napake na 
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osnovnem  sistem u, in alarm i sistem , ki opozar ja skrbnika na okvaro v prezračevalnem  
sistem u. Alarm ni sistem  m ora bit i redno vzdrževan in preizkušan na predpisan način.  

10 . čle n  

Prepovedano je prodajat i ali podar jat i hišne živali osebam , m laj šim  od 16 let , brez 
pr ivolit ve nj ihovih staršev ali skrbnikov.  

11. č len  

Skrbnik hišnih živali m ora z zagotovitvijo osam itve, kont racepcij e,  ster ilizacij e ali kastracij e 
živali preprečit i roj st vo nezaželenih živali.  
Skrbnik živali m ora z ust rezno vzgojo in šolanjem  ozirom a z drugim i ukrepi zagotovit i,  da 
žival ni nevarna okolici.   

12.  čle n  

Skrbniki živali in prevozniki živali m orajo zagotovit i fizično varstvo nevarnih živali. 
Veter inarska organizacija m ora vodit i register psov, ki so povzročili resne poškodbe 
človeku ozirom a živali in so pogosto kazali napadalno vedenje (v nadalj njem  besedilu:  
nevaren pes) . 
Vzreja, vzgoja,  šolanje in vodenje nevarnih psov  m ora bit i v skladu s predpisanim i pogoj i.   
Nevarnega psa ni dovolj eno zaupat i v vodenje osebam , ki nim ajo ustreznega kinološkega 
znanja, in osebam , ki so m laj še od 16 let . 

13. čle n   

Psi-vodiči slepih in psi-pom očniki invalidov im aj o skupaj  s svoj im  skrbnikom  vstop na vsa 
javna m esta in v sredstva javnega prevoza. 
Psom  iz prej šnjega odstavka ni t reba im et i nagobčnika na javnih m est ih in v sredstvih 
j avnega prevoza.  

14 .  čle n  

Skrbniki živali lahko oddajo živali v hotel,  k jer  se te živali nastanij o in oskrbujejo na 
st roške skrbnika živali.  
Im etnik hotela za živali j e lahko vsaka pravna ali fizična oseba, če za to izpolnjuje 
predpisane pogoje. 
I zpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja hotela ugotavlj a upravni organ, 
pr istojen za veterinarstvo v upravnem  postopku. 
Im etnik hotela prevzem a obveznost i skrbnika za čas nastanit ve in oskrbe živali iz prvega 
odstavka tega člena. 

15. čle n  

Prepovedana ravnanja so:   
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zbadanje živali, st iskanje, natezanje ali zvij anje delov  telesa živali, obešanje,  če ne gre za 
st rokovne posege, udar janje,  potaplj anje ali drugačno dušenje živali,  m etanje,  suvanje ali 

nam erno povoženje živali t er  spolna zloraba živali;  

izpostavlj anje živali ognju, vročim , j edkim  ali st rupenim  sredstvom  ter drugim  fizikalnim  ali 

kem ičnim  učinkom  v nasprot ju z določbam i tega zakona;  -  pr isilno hranjenje, če to ni v 

zdravstvene ali v znanstveno- raziskovalne nam ene, pulj enje per ja živi per jadi,  t rganje r ib s 

t rnkov in druga podobna dejanja v nasprot j u z določbam i tega zakona;  

st relj anje živali ne glede na vrsto orožja ozirom a st relne naprave, razen če gre za uplen v skladu 
s predpisi o lovstvu ali za om am o ali anastezijo nevarnih in drugih živali,  povezanih z varstvom  in 

zaščito lj udi in živali;  

obm etavanje s petardam i ali drugim i pirotehničn im i sredstv i, obm etavanje s kam enjem  ali 

drugim i predm et i,  nastavlj anje past i,  razen t ist ih , k i živali usm rt ij o v t renutku in so nam enjene za 

usm rt it ev gospodarsko škodlj iv ih glodalcev, zank  in lim anic razen uporabe lovilnih naprav,  ki 

živali ne poškodujejo;  

organiziranje borb živali, uporaba živali za borbe, spodbujanje ter šolanje živali za borbo z drugo 

živalj o;  -  uporaba živih živali za hrano, vabo, lovno preizkušnjo ali j am arjenje;  izj em om a je 
dopustna uporaba živih živali za hrano, če so pogoj i pr ibližani pogojem  v naravi;  

preobrem enjevanje živali,  uporaba plem ensko nezrelih živalih (prem ladih ali spolno nezrelih 

živali) , onem ogočanje potrebnega počitka, uporaba bolne, ranjene, poškodovane ali ustrahovane 

živali ozirom a njeno f izično izkor iščanje,  preobrem enjevanje s tekom  ob prom etnem  sredstvu ter 

vzpodbujanje živali s poživil i (doping) ;  

vzreja,  vzgoja in šolanje na način in s pripom očk i,  k i živali povzročajo bolečine ali kako drugače 

škodij o njenem u zdravju;  

preganjanje v naravnem  ali urbanem  okolju živečih živali in preganjanje s pogonom , st rašenjem  
ali z nepot rebnim  pregonom  iz nj ihovih zavet išč ali gnezdišč;  to ne velj a za lovski pogon, brakado 

ali pr it isk, če se izvede v skladu s predpisi o lovstvu,  ter  za izvajanje veter inarskih ukrepov;  

lov na divjad v času lovopusta, lov na vodeče sam ice v času poleganja in dojenja m ladičev ter 

neupravičena opust itev zasledovanja obstreljene divjadi;  

nam erna t rajna ali začasna zapust itev živali;  

krm ljenje živali s snovjo, ki j i povzroča, t rplj enje,  poškodbe ali sm rt ;  

izpust it ev prostoživeče živali,  k i j e bila vzrejena s pom očjo človeka, v naravo, če ni pr ipravlj ena 
za preživet j e v naravnem  okolj u;  

lov divjadi z nam enom  gojenja v nasprot ju s predpisi o lovstvu in r ibištvu;  

zadrževanje prostoživečih živali v neregist r iranih živalskih vr tovih;  

reja vretenčarjev,  ki kažejo sam i ali nj ihovi potom ci dedne napake, ki povzročajo t rplj enje živali;  

ta prepoved ne velj a za rejo m utantov poskusnih  živali,  k i so potrebni za izvedbo določenih 

poskusov na živalih, če j e takšna reja regist r irana, im a odgovornega vodjo poskusa, je pod 

nadzorom  in im a dovolj enje upravnega organa, pr istojnega za veter inarstvo,  v skladu s tem  

zakonom .Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena stor jena naklepno in zaradi tega nastanejo 
posledice iz 4.  člena tega zakona, se šteje, da gre za m učenje živali.   

2 . P r e voz živa li 
 
16 . čle n  

Živali se m orajo natovar jat i,  prevažat i,  pretovar jat i in raztovar jat i t ako, da se pred, m ed in 
po prevozu preprečuje t rplj enje in pogin živali.  
Postaje, pr istanišča, j avna letališča in m ejni prehodi m orajo izpolnjevat i predpisane pogoje 
za nakladanje, razkladanje in prekladanje pošiljk  živali. 
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Nakladanje, prekladanje in razkladanje ter prevoz živali, postopek z živalm i v not ranjem  
prom etu, pr i uvozu, izvozu in t ranzitu živali,  pred, m ed in po prevozu, m orajo potekat i po 
predpisanih pogoj ih.  Prevozno sredstvo,  s kater im  se prevažajo živali,  m ora bit i označeno s 
predpisanim  znakom , ki kaže, da so pr isotne žive živali.  Kletke,  zabojniki ipd. , v kater ih se 
prevažajo živali, m orajo bit i označeni z znakom , ki kaže, da so prisotne žive živali, in 
znakom , ki kaže na položaj  živali. Na prevoznem  sredstvu za prevoz zver i,  nevarnih in 
prostoživečih živali m ora bit i opozorilo,  da so v njem  nahajajo takšne živali. .Mednarodni 
prevoz živali, nam enjenih za zakol, j e prepovedan, če ni zagotovlj eno predpisano 
napajanje in krm ljenje živali m ed prevozom .  

1 7 . člen  
 
Prepovedan je neust rezen prevoz živali, in sicer:   

prevoz živali,  ki niso sposobne za prevoz (živali v predpisanem  obdobju pred ali po porodu, bolne 

ali poškodovane živali ter  novorojene živali, pri kater ih popkovina ni povsem  zacelj ena) ;  ta 
določba ne velj a za bolne ali poškodovane živali in za živali,  k i se prevažajo z nam enom  

zdravljenja, če j e prevoz odobril pr istojni veter inarski delavec, ali zaradi znanstvenih raziskav, če 

j e prevoz odobr il pr istojni veterinarski delavec ali st rokovnjak za zaščito živali iz prvega odstavka 

23. člena tega zakona;  

prevoz živali v nepokr it ih kam ionih,  v nepokr item  delu plovila ali zrakoplova, če živali niso 

zavarovane pred vrem enskim i nevšečnostm i in razlikam i v klim atskih pogoj ih;  

prevoz živali polet i ozirom a v toplih m esecih, v zaprt ih prevoznih sredstv ih,  zabojnikih,  kletkah 

ipd. , če v času prevoza ni zagotovlj eno ust rezno prezračevanje;  -  prevoz živali,  k i so občut lj ive na 
tem peraturne sprem em be, če m ed prevozom  ni zagotovlj ena ustrezna tem peratura;  

prevoz živali, k i so naložene tako, da ni zagotov ljena m inim alna predpisana površina, višina in 

m ožnost  napajanja in krm ljenja živali,  če se prevažajo na večje razdalj e;  

če j e nam est itev živali v prevoznem  sredstvu taka, da so m ožne poškodbe ali izpadanje živali iz 

prevoznega sredstva;  

če živali v predpisanih pr im erih ne sprem lja sprem ljevalec;  

če m ed prevozom  nista zagotovlj ena ustrezno napajanje in hranjenje v intervalih na predpisan 

način ali,  če nista zagotovlj eni prva pom oč in veter inarska oskrba bolnih in poškodovanih živali;  
prevoz vodnih živali, če ni zagotovljena zadostna količina vode z ust rezno tem peraturo in 

kisikom ;  

prevoz panjev s čebelj im i družinam i,  če ni zagotovlj eno ustrezno zračenje;  

če se skupno z živalm i prevaža blago, ki j e škodlj ivo za zdravje živali;  

pošilj anje živali po poštnem  povzet ju;  ta določba ne velj a za čebele.Če je ravnanje iz prvega 

odstavka tega člena stor jena naklepno in nastanejo posledice iz 4.  člena tega zakona, se šteje, da 

gre za m učenje živali.  

3 . Bo ln e  in  p oš kod ova n e  živa li  t e r  izva ja n je  p os e go v n a  živa lih  

18 .  člen  

Skrbnik živali m ora pravočasno zahtevat i veter inarsko pom oč in oskrbo bolnih ali 
poškodovanih živali, veter inarsko pom oč pr i porodih,  kadar je pot rebna, in ust rezno nego 
bolnih, poškodovanih in onem oglih živali. 

19 . čle n  
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Pri bolečih posegih na vretenčar j ih j e obvezna anestezija. V pr im erih ko z lokalno 
anestezij o živali ni m ogoče zaneslj ivo preprečit i bolečine, j e obvezna splošna anestezij a 
živali. Anestezij a ni potrebna, če j e tako predpisano ali če po veter inarski presoj i v 
posam eznih pr im erih ni izvedlj iva ali potrebna. Pravilom a anestezij a živali ni potrebna, če 
ni potrebna pr i podobnih posegih na človeku.I zvajanje bolečih posegov na živalih brez 
anestezije v nasprot j u s tem  zakonom , ki je stor jeno naklepno, se šteje za m učenje živali. 

20 . čle n  

Prepovedano je in se šteje za m učenje živali popolno ali delno am put iranje telesnih delov in popolni ali 
delni odvzem  ali uničenje organov ali t k iv vretenčarjev ,  ki j e stor jeno naklepno, razen če je:  

poseg po veter inarski presoj i pot reben za ugotav lj anje bolezni in za rešitev ali ozdravljenje živali;   

poseg v znanstveno- raziskovalne nam ene v skladu s predpisi;   

ster ilizacija ozirom a kast racija pot rebna za zm anjšanje razm noževanja živali;   

popoln ali delni odvzem  organov ali tk iv  pot reben za t ransplantacij o, za vzgajanje celičnih ali 

tk ivnih kultur ali pregled izoliranih organov, t k iv  ali celic;  
poseg pr i rejni živali pot reben, da se v rej i preprečij o večje poškodbe ali obolenja 

Prepovedani so naslednj i posegi:  

odstranjevanje krem pljev m ačkam , odst ranjevanje glasilk  živalim  in boleče podkovanje 

kopitar j ev;   

kraj šanje klj unov perutnini, razen če so opravlj eni z nam enom , da se preprečijo večje poškodbe 
in obolenja v rejah;  

am putacij e ali kast racije z elast ičnim  obročkom ;  

kraj šanje uhlj ev živalim , razen v pr im eru, če j e poseg v kor ist  živali;  

kraj šanje repov psom , razen m ladičem  pasem sk ih psov, ki niso starej ši od 5 dni,  pr i kater ih se 

rep kraj ša v skladu s pasem skim i in kinološkim i standardi,  ter  psom , če j e poseg v kor ist  živali;  

navedene posege lahko opravi le veterinar.  

4 . P o sk u s i n a  živa lih  

21. čle n  

Poskuse na živalih sm ejo izvajat i le organizacij e,  k i so regist rirane za izvajanje poskusov na živalih in 
im ajo dovolj enje upravnega organa, pr istojnega za veter inarstvo. Poskuse na vretenčar j ih se sm e 
izvajat i sam o, če se pr ičakuje, da bo t rplj enje živali et ično sprejem lj ivo v prim erjavi s pr ičakovanim  
dosežkom . Poskusi na vretenčar j ih se sm ejo izvajat i dalj  časa sam o, če se pr ičakuje, da bodo rezultat i 
izjem nega pom ena za človeka ali živali ali za rešitev znanstvenih problem ov. 
Dovolj enje za poskuse se izda sam o, če j e poskus nujno pot reben, in če:   

j e poskus nujen v m edicinske, veter inarsko-m edicinske ali nasploh v znanstveno- raziskovalne 

nam ene in se pr ičakuje,  da bodo rezultat i pr inesli pom em bna nova spoznanja, ozirom a je 

t rpljenje živali et ično sprejem lj ivo v  pr im erjavi s pr ičakovanim  dosežkom ;  

gre za tem eljne raziskave;  

se cilj ev poskusov ne da doseči z drugim i m etodam i in postopki;  

se poskus izvede z najm anjšim  m ožnim  številom  živali z najnižjo nevrofiziološko občut lj ivost j o in 

m etodo, ki povzroča najm anj  t rpljenja,  bolečin in t rajnih poškodb;  
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se žival pred pr ičetkom  poskusa anestezira,  razen če je bolečina, ki bo povzročena s poskusom , 
m anjša od bolečine, povzročene z anestezij o,  ali če bi bila anestezij a v nasprot j u z nam enom  

poskusa;  

se bo žival po končanem  poskusu ust rezno zdrav ila ali usm rt ila, če t rplj enja ni m ogoče preprečit i;  

osebje za vodenje in izvajanje poskusa ter za nego in oskrbo živali, prostor i za bivanje ozirom a 

goj it ev in oskrbovanje živali t er  naprave in pr iprave izpolnjujejo predpisane pogoje;  

so živali,  za katere je tako predpisano, iz organizirane in registr irane reje za rejo poskusnih živali;  

upravni organ, pr istojen za veter inarstvo,  lahko v izjem nih pr im erih,  ko j e poskus nujen za 
ohranitev živalske vrste,  žival pa edina pr im erna za poskus ali je ni m ogoče vzredit i,  izda 

dovolj enje za poskuse tudi, če žival ne prihaja iz organizirane in registr irane reje.  

Dovoljenje se ne sm e izdat i za poskuse za et ično nesprejem lj ive cilje, kot  je preizkušanje bojnih 
sredstev,  kozm et ičnih preparatov,  tobačnih ali alkoholnih izdelkov,  ali za poskuse, pr i kater ih se 
uporabljajo sredstva za hrom ljenje m išic in se izvajajo brez anestezij e. 
Dovolj enje se izda za konkreten poskus ali ser ij o poskusov in za konkretnega vodjo ter izvajalca ali 
izvajalce in za določen čas.  Dovoljenje se ne izda ozirom a se odvzam e, če se ugotovi,  da niso izpolnjeni 
predpisani pogoj i.  

Dovoljenje za poskuse ni pot rebno:   

če j e poskus predpisan s pravnim  aktom ;  

če j e poskus odredilo sodišče ali pr istojni inšpek tor na podlagi pravnega akta;  

pri izvajanju vakcinacij  in diagnost ičnih preiskav, odvzem u krvi ali drugega m ater iala zaradi 

odkr ivanja poškodb in bolezni.Minister, pr ist ojen za veter inarstvo (v nadalj njem  besedilu:  

m inister) , skupaj  z m inistrom , pr istojnim  za znanost  in tehnologijo,  m inist rom , pr istojnim  za 

šolstvo in šport  in z m inist rom , pristojnim  za okolj e in prostor, ustanovi et ično kom isijo,  k i 
upravnem u organu, pristojnem u za veter inarstvo,  na njegovo zahtevo daje m nenje pr i izdaj i 

dovolj enja za določen poskus na živali. 

I zvajanje poskusov na živalih v nasprot j u s tem  zakonom , ki j e stor jeno naklepno, se šteje za m učenje 
živali.  

22 . čle n   

V izobraževalne nam ene so posegi,  k i povzročajo živalim  t rplj enje in poškodbe, ter  posegi,  
k i povzročajo sm rt  živalim , prepovedani.  
I zjem om a lahko upravni organ, pr istojen za veter inarstvo, dovoli t ake posege, če se 
izvajajo v visokošolskih ali znanstveno- raziskovalnih inst itucij ah in so nujni za redno 
izobraževanje zdravnikov, veter inar jev, biologov , farm acevtov in zootehnikov,  če nj ihovega 
cilj a ni m ogoče doseči s pom očjo drugih učnih pr ipom očkov ( film , slika,  m odeli, preparat i 
ipd) .  Dovolj enje se izda v upravnem  postopku. 

23 . čle n  

Organizacij a,  v kater i se izvajajo poskusi na vretenčar j ih,  m ora im enovat i st rokovnjaka za 
zaščito živali, k i im a ust rezno znanje in j e odgovoren za izvedbo poskusov v skladu s 
predpisi, t er  pr ipravi obrazložitev za odobr itev poskusa ali ser ij e poskusov. 
Organizacij a iz prejšnjega odstavka m ora v vlogi za odobr itev poskusa ali ser ij e poskusov 
navest i osebo iz prej šnjega odstavka, njeno strokovno usposoblj enost ,  položaj  in 
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pooblast ila,  k i j ih im a za zaščito živali na podlagi notranj ih aktov organizacij e, ter  priložit i 
obrazložitev iz prej šnjega odstavka tega člena. 

24 . čle n  

Postopek za izdajo dovolj enja za poskuse na živalih,  higiensko- tehnični,  organizacijski in 
kadrovski pogoj i,  nega in oskrba ter veter inarska oskrba teh živali, evidenca in poročanje o 
poskusih na živalih, o posegih in terapij i v izobraževalne nam ene m orajo bit i v skladu s 
predpisanim i pogoj i.  
Upravni organ, pr istojen za veter inarstvo,  vodi na podlagi prejet ih vlog za dovolj enja in 
letnih poročil izvajalcev poskusov  stat ist ično ev idenco. Sklepni stat ist ični podatki o številu 
in vrstah uporablj enih živali t er vrst i poskusov na nj ih so j avni. Dokum entacija o poskusih 
se m ora hranit i najm anj  pet  let .  

5. Za k o l živa li  

25. čle n  
Pred zakolom  se m orajo toplokrvne živali na st rokoven in predpisan način om am it i.  
Prepovedana so naslednja ravnanja:   

zakol brez st rokovnega in predpisanega om am lj anja živali pred zakolom ;  

zakol živali po om am ljenju,  ki ni izveden na st rokoven način;  

izkrvavitev živali, k i ni izvedena takoj  po om am ljanju živali;  

začetek nadalj nje obdelave zaklanih živali,  preden je žival popolnom a izkrvavela.  

Če ravnanje iz drugega odstavka tega člena naklepno izvrši oseba, ki j e registr irana za dejavnost klanja 
živali, se šteje,  da gre za m učenje živali.   
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne velj ajo za klanje perutnine in kuncev na dom u pr i 
rej cu,  za lastno uporabo. 
I zjem om a se lahko žival zakolj e brez om am ljanja:   

če gre za zakol v sili ali obstaja druga nevarnost i pogina živali ali za zakol iz drugih zdravstvenih 

razlogov;  

če upravni organ, pr istojen za veter inarstvo,  izj em om a dovoli obredni zakol. Zelo poškodovane ali 

neozdravlj ivo bolne živali m orajo bit i zaklane ali usm rčene takoj  na kraju sam em . Za take živali 

lahko veter inar izjem om a dovoli prevoz do k lavnice,  če ugotovi, da prevoz ne bo povzročil 
nadalj njega t rplj enja živali. Vse poškodovane ali bolne živali,  ki so bile prepeljane v klavnico,  

m orajo bit i t akoj  po veter inarskem  pregledu zaklane ali usm rčene.V klavnici m orata bit i 

zagotovlj ena zaščita živali,  nam enjenih za zakol,  in preprečevanje vsakega razbur jenja in 

t rpljenja živali,  k i se j im  je m ogoče izognit i.  

Doprem a živali v klavnico in nj ihov počitek do zakola,  oskrba živali do zakola,  gonjenje živali od m esta 
razkladanja do hleva ozirom a prostora za klanje živali,  om am ljanje in zakol živali m orajo bit i v skladu s 
predpisanim i pogoj i.  
Pr i vseh izjem ah od om am ljenja pred zakolom  iz tega člena je t reba poskrbet i, da bo živalim  pred 
zakolom  pr ihranjeno vse trplj enje, ki se m u je m ogoče izognit i.  
6 . U sm r ti te v živa li   

26 . čle n  
Usm rt itev živali j e dovoljena, če j e:   

takšen ukrep odrejen zaradi diagnost ičnih preiskav in preprečevanja ter zat iranja določenih 

kužnih bolezni;  

Page 21 of 29Kinoloska zveza Slovenije » Gradivo za pripravo na pisni del izpita za vodnike psa ...

26.1.2008http://www.kinoloska-zveza.si/sl/komisije/komisija-za-solanje/gradivo/?print



iz drugih zdravstvenih razlogov prepovedan zakol bolne ali poškodovane živali;  
žival po veter inarski presoj i v agonij i,  neozdravlj ivo bolna ali im a poškodbe večje stopnje in j i 

bolezen ozirom a poškodba povzroča t rplj enje;  

to potrebno zaradi ohranjanja naravnega ravnot ežja;  

žival nevarna za okolico ozirom a povzroča občut no škodo in tega ni m ogoče drugače preprečit i;  

rejena za proizvodnjo kož ali krzna;  

žival dosegla tako starost , da j i odpovedujejo osnovne življenj ske funkcij e;  

to pot rebno za znanstveno- raziskovalno delo na izoliranih t kivih in organih ter na pr im arnih 
tkivnih kulturah v znanstveno- raziskovalnih inst it ucij ah;  

to v skladu z izdanim  dovolj enjem  iz 21. člena tega zakona za opravlj anje poskusov na živalih 

ozirom a za izvajanje posegov v izobraževalne nam ene iz 22. člena tega zakona;  

to potrebno za potrebe naravoslovnih m uzejev;  -  t o nujno potrebno zaradi zdravstvenih razlogov 

ali veter inarsko -  sanitarnih ukrepov iz 32. člena tega zakona.Dovolj eni so le st rokovni načini in 

postopki usm rt it ve živali,  k i žival usm rt ijo v t renutku ozirom a z ust rezno predhodno om am o ali v 

skrajnem  pr im eru na način,  ki povzroča le neizogibne bolečine. 

Lov divjadi se m ora opravit i v skladu s predpisi o lovstvu. 
Derat izacij o lahko izvajajo le za to registr irane in usposoblj ene organizacij e s sredstvi, k i žival usm rt ij o s 
čim  m anjšo bolečino in s čim  kraj šim  t rplj enjem , ali s sredstvi za ster ilizacij o teh vrst  živali.  
Usm rt it ev živali,  k i j e naklepno stor jena v nasprot ju s tem  členom , se šteje za m učenje živali. 

  

I I I . SKR B ZA ZAP UŠČENE ŽIVALI   

27. člen  

Zapuščenim  živalim  se zagotovi pom oč, oskrba in nam est itev v zavet išču. 
Zagotovitev zavet išča je lokalna zadeva javnega pom ena, ki se izvršuje kot  j avna služba, 
pr i čem er m ora bit i na vsakih 800 regist r iranih psov v občini zagotovlj eno eno m esto v 
zavet išču. 
Im etnik zavet išča je lahko občina ozirom a vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje.  
I zpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja zavet išča ugotavlja upravni organ, 
pr istojen za veter inarstvo, v upravnem  postopku. 

28 . čle n  
I m etnik zavet išča opravlja naslednje naloge:   

sprejem a pr ijave o zapuščenih živalih;  

zagotavlj a potrebno veterinarsko pom oč zapuščenim  živalim ;  

zagotavlj a ulov,  prevoz, nam est itev in oskrbo zapuščenih živali v zavet išču;  

skrbi za iskanje skrbnikov teh živali ozirom a prodajo ali oddajo živali novim  skrbnikom ;  

skrbi za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat  letno posreduje lokalni skupnost i.I m etnik 

zavet išča se šteje za skrbnika zapuščenih živali, dokler so te v zavet išču.I m etnik zavet išča pr i 
opravljanju svoj ih nalog sodeluje s pr istojno veter inarsko službo in organizacij am i za zaščito 

živali.  

29 . čle n  

Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival,  o tem  obvest i zavet išče ozirom a pr istojno 
veter inarsko organizacijo.   
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30 . čle n  

Skrbnik najdene hišne živali im a pravico zahtevat i vrnitev živali. Če tega ne stor i v roku 8 
dni od dneva, ko j e bila nam eščena v zavet išče, lahko im etnik zavet išča žival odda tudi 
drugem u zainteresiranem u skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ust rezno skrbel.  

31. čle n  

Vse st roške v zvezi z zapuščeno hišno živalj o plača skrbnik živali. Če skrbnik ni znan ali če 
gre za oddano hišno žival,  krij e stroške im etnik zavet išča.  
Če se žival odda, lahko im etnik zavet išča zaračuna novem u skrbniku pavšalni znesek za 
m ater ialne st roške oskrbe živali.  
Če zapuščene živali ni m ožno oddat i,  se lahko po 30 dneh od dneva, ko j e bila nam eščena 
v zavet išče, usm rt i.  

32 . čle n  

Zapuščenim  bolnim  in poškodovanim  živalim  m ora veter inar nudit i pot rebno nujno 
veter inarsko pom oč. 
Neozdravlj ivo bolnim  ali poškodovanim , težko pr izadet im  in poginjajočim  zapuščenim  
živalim  m ora veter inar zagotovit i t akojšnjo usm rt it ev.  

33 . čle n  
I m etnik zavet išča pr idobi sredstva za vzpostavitev zavet išča iz naslednj ih virov:   

proračuna lokalne sam oupravne skupnost i;  

proračuna Republike Slovenij e za gradbena dela in oprem o, vendar največ do višine 50%  nj ihove 

dejanske vrednost i,  če j e invest icija v skladu s pogoj i, k i j ih predpiše m inister;  

drugih virov (dar ila,  donacije, ipd.) . Im etnik zavet išča pridobiva sredstva za delovanje zavet išča iz 

naslednj ih virov:

iz proračuna lokalne sam oupravne skupnost i;  
iz proračuna Republike Slovenij e,  če gre za društvo,  ki deluje v j avnem  interesu;  

iz plačila st roškov v zvezi z zapuščenim i živalm i;  

iz drugih virov. 

 
IV. DR UŠTVA N A P ODR O ČJ U ZAŠČITE ŽIVALI , K I DELU J EJ O V J AVN EM  IN TER ESU  

34 . č le n  

St rokovna in ljubitelj ska društva na področju zaščite živali opravljajo dejavnost  v j avnem  
interesu v delu,  v katerem  nam en ustanov it ve in sam o delovanje društva presega 
uresničevanje interesov članov društva.  
Društvo deluje v j avnem  interesu:   
1.  če akt ivno deluje na področju zaščite živali;   
2.  če organizira izobraževanje o zaščit i živali;   
3.  če j e izkazana pretežna poraba sredstev društva za nam ene javnega interesa in  
4.  če opravlj a to dejavnost  najm anj  2 let i.  

35. čle n  

Minist rstvo,  pr istojno za veterinarstvo (v nadalj njem  besedilu:  m inistrstvo)  podeli društvu,  
ki izpolnjuje pogoje iz prej šnjega člena, status društva,  ki deluje v j avnem  interesu, z 
odločbo.  
Društvu,  ki deluje v j avnem  interesu, lahko m inist rstvo iz proračuna Republike Slovenij e 
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ozirom a lokalna sam oupravna skupnost  iz svojega proračuna, na podlagi pogodbe dodeli 
sredstva za opravlj anje dejavnost i,  k i so v j avnem  interesu. 
Minist rstvo prever ja izpolnjevanje pogojev za pr idobitev statusa društva, ki deluje v 
j avnem  interesu, vsakih pet  let . 
Društvu,  ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, se ukine status društva,  ki deluje v 
j avnem  interesu, z odločbo m inistra.  

36 . čle n  

Odločba o pridobitvi in ukinitv i statusa društva, ki deluje v j avnem  interesu, se objavi v 
Uradnem  listu Republike Slovenij e. 
Minist rstvo vodi j avno evidenco društev,  ki so pr idobila status društva, ki deluje v j avnem  
interesu. 

  

V. N AGR ADE IN  P R IZN AN J A  

37. čle n  

Nagrade in priznanja Republike Slovenije na področju zaščite živali ( v nadalj njem  besedilu:  nagrade in 
pr iznanja)  se podelj ujejo za najvišje dosežke, ki pom em bno pr ispevajo k razvoju st roke na področju 
zaščite živali in k sam i zaščit i živali.  
Nagrado ozirom a pr iznanje lahko prejm e posam eznik,  skupina, društvo,  ustanova, zavod ali druga 
organizacij a. 

  

VI . STR OKOVNI  SVET ZA ZAŠČITO ŽIVALI  

38 . čle n  
Pri m inistrstvu se ustanovi strokovni svet  za zaščito živali, sestavlj en iz pr iznanih st rokovnjakov 
veter inarske, m edicinske, biološke, farm acevtske in zootehnične st roke ter predstavnikov organizacij ,  k i 
delujejo na področju zaščite živali pred m učenjem . Število članov ter sestavo st rokovnega sveta določi 
m inister. 
St rokovni svet  za zaščito živali:   

sprem lja stanje na področju zaščite živali in pred laga ukrepe;  

predlaga kr iter ij e za izdajo dovolj enj  za poskuse;  

daje m nenja in predloge pr i pr ipravi predpisov o zaščit i živali in druga m nenja in predloge;  

daje m nenja in predloge v drugih zadevah, za katere ga zaprosij o državni organi.  

 
VII . P R ISTOJ N OSTI  DR ŽAVN IH  OR GANOV 

39 . čle n  
Minister izda natančnejše predpise za izvajanje tega zakona, s kater im i določi:   

način zakola hladnokrvnih živali;  
način om am ljanja,  zakola ali usm rt it ve živali;  

pogoje, ki j ih m orajo izpolnjevat i zavet išča za zapuščene živali in hoteli za živali, ter  veter inarsko-

sanitarni red v nj ih;  

vrste nagrad in pr iznanj  ter  postopek za predlaganje kandidatov in postopek za podelj evanje 

nagrad in pr iznanj ;  
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podrobnejša m erila in postopek za pr idobitev  in prenehanja statusa društev,  ki na področju 
zaščite živali delujejo v j avnem  interesu, ter  podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence o teh 

društvih;  

o strokovnem  svetu za zaščito živali,  številu njegovih članov, sestavi in delu. 40. člen 

 
Minister izda v soglasju z m inist r i, pr istojnim i za posam ezna področja, natančnejše predpise za izvajanje 
tega zakona, s katerimi določi:   

pogoje za bivanje in rejo rejnih in hišnih živali,  živali v živalskih vr tovih in prodajalnah, na 

razstavah in tekm ovanj ih;  tehnične, tehnološke, ter  veter inarsko-sanitarne pogoje za oskrbo, 

nego in nadzor nad živalm i ter  natančnejše pogoje za izdajo dovolj enja za rejo živali ter  vsebino 

in način vodenja evidenc;  
pogoje in način prevoza živali;  

pogoje za rejo, šolanje in ravnanje z nevarnim i psi;  

ukrepe za preprečevanje poškodb in bolečin prostoživečih živali,  do kater ih lahko pr ide pr i 

opravljanju km et ij skih in gozdarskih opravil.  

4 1.  čle n  

Minister izda v soglasju z m inistrom , pr istojnim  za znanost in tehnologij o, in m inist rom , 
pr istojnim  za okolj e in prostor,  predpis o natančnejših pogoj ih za izdajo dovolj enj  za 
opravljanje poskusov na živalih,  postopku, dokum entacij i,  evidenci, poročilih in o et ični 
kom isij i,  t er  o obveznost ih strokovne osebe za zaščito živali, kadrovskih in drugih pogoj ih 
za izvajanje poskusov ter postopku z živalm i po končanem  poskusu. 
Minister določi v soglasju z m inistrom , pr ist ojnim  za notranje zadeve, in m inist rom , 
pr istojnim  za obram bo, natančnejše pogoje za šolanje in izvajanje nalog službenih živali.  

  

VII I . N ADZORSTVO 

4 2 . čle n  

Nadzorstvo nad izvajanjem  tega zakona in  na njegovi podlagi izdanih predpisov 
neposredno opravljajo veter inarski, km et ij ski,  lovski, r ibiški inšpektor j i t er  inšpektor j i,  
pr istojni za ohranjanje narave (v nadaljnjem  besedilu:  pr istojni inšpektor) ,  vsak v okviru 
svoj ih pooblast il in pr istojnost i.  
Policist i nadzirajo izvajanje določb drugega odstavka 11. člena in prvega, t ret j ega in 
čet r tega odstavka 12. člena, prve,  druge, četr te,  pete,  šeste,  devete in petnajste alinee 15. 
člena tega zakona ter na nj ihovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, v pr im eru,  da pr i 
operat ivnem  delu na terenu neposredno zaznajo kršitev navedenih določb ali so pr i 
izvajanju nalog na terenu obveščeni o takšni kršitv i.  
O sum u prekrškov iz prvega in drugega odstavka 45. člena tega zakona policist i 
nem udom a obvest ij o pr istojnega inšpektor ja iz prvega odstavka tega člena. 
Društva, ki delujejo na področju zaščite živali,  sporočajo pr istojnem u inšpektor ju kršitve 
določb tega zakona, ki j ih ugotovij o pr i opravlj anju svoj ih nalog, ter  opozarjajo na 
nepravilnost i in nezakonitost i v zvezi z zaščito živali. 

4 3 . čle n  
Pri inšpekcijskem  nadzorstvu im a pr istojni inšpektor,  poleg pravic in dolžnost i,  k i j ih im a po drugih 
predpisih,  še te pravice in dolžnost i:   

ugotovit i ident iteto skrbnika živali v pr im eru sum a kršit ve določb tega zakona ter kršitev po 
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pot rebi tudi fotografirat i ozirom a posnet i, in  pravico brez predhodnega obvest ila ter  brez 
dovolj enja pravne in f izične osebe vstopit i v poslovne ali proizvodne prostore,  ter  vozila,  k jer se 

nahajajo živali ali obstaja sum , da se nahajajo. Če m ora inšpektor pri opravlj anju nadzorstva 

pregledat i stanovanjske prostore,  pa pravna ali fizična oseba tem u nasprotuje ali ni doseglj iva, si 

m ora za pregled teh prostorov pr idobit i odredbo pr istojnega sodišča;  -  opravlj at i redne preglede 

vseh objektov, kjer se redi ali se opravlj a promet  z živalm i,  pr iredit ve,  razstave in t rgovine z 

živalm i ter  zavet išč in hotelov za živali;  

začasno ali t rajno odvzet i žival, če je to pot rebno za zaščito živali v pr im eru kršitve določb tega 
zakona. Za začasno odvzete rejne živali inšpek tor odredi oskrbo na dom u skrbnika,  če pa to ni 

m ožno, se živali prodajo.  Trajno odvzete rejne živali se prodajo.  I z kupnine za prodane živali se 

pokr ij ejo st roški postopka, razlika pa se izplača skrbniku.  Odvzete hišne živali se do pravnom očne 

odločbe upravnega organa ozirom a sodbe sodišča na st roške skrbnika napot ij o v zavet išče. Če je 

žival bolna ali poškodovana, se na stroške skrbnika živali zagotovi tudi takojšnja veter inarska 

oskrba živali;  

odredit i odpravo nepravilnost i pr i izvajanju osnovnih obveznost i skrbnika živali;  

odredit i usm rt itev ali zakol živali na stroške skrbnika,  če gre po m nenju veter inar ja za 
neodpravlj ive bolečine ali poškodbe;  

prepovedat i rejo določene vrste živali in uporabo proizvodnih ali poslovnih prostorov, če ugotovi, 

da j e skrbnik ponovno kršil obveznost i iz tega zakona in s tem  povzročal živali bolečine in 

t rpljenje;  

prepovedat i natovar janje in prevoz živali, če niso izpolnjeni predpisani pogoj i;   

prepovedat i izvajanje posegov, ki niso dovolj eni ozirom a se izvajajo v nasprot j u z določbam i tega 

zakona;  

odredit i ustavitev poskusov ozirom a prepovedat i izvajanje poskusov na živalih,  k i se izvajajo v 
nasprot j u z določbam i tega zakona ali če pom anjklj ivost i niso odpravlj ene v določenem  roku;  

prepovedat i zakol živali, če ni zagotovlj eno predpisano om am ljanje in zakol živali;  

prepovedat i opravljanje dejavnost i im etniku zavet išča, če ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.   

4 4 . čle n  

Policist i t er  pooblaščene osebe car inske službe v pr im eru prevoza in pošiljk živali brez 
ustreznih dokum entov ali v nasprot j u z določbam i 12. člena tega zakona ali v pr im eru 
m učenja živali,  zadržij o živali ozirom a pošilj ko, osebe in prevozno sredstvo ter o tem  takoj  
obvest ij o pr istojnega inšpektorja.  
Zadržanje ozirom a om ej itev gibanja iz prej šnjega odstavka lahko t raja največ dve ur i.   

  

IX. KAZEN SKE D OLOČBE 

4 5. čle n  

Z denarno kaznij o 50.000 tolar jev,  ki se izter ja na kraju sam em , se za prekršek kaznuje 
posam eznik:  1. če živali ne zagotovi bivališča,  hrane, vode in oskrbe na način,  ki j e glede 
na vrsto živali, pasm o, starost ,  stopnjo razvoja,  pr ilagoditve in udom ačitve pr im eren 
njenim  fiziološkim  in etološkim  pot rebam  v skladu z ustalj enim i izkušnjam i in znanstvenim i 
spoznanj i (prva alinea prvega odstavka 7.  člena tega zakona) ;   
2.  če živali ne zagotovi svobode gibanja, pr im erno živali glede na njeno vrsto,  pasm o, 
starost ,  stopnjo razvoja,  pr ilagoditve in udom ačit ve,  ki preprečuje nepot rebno trplj enje 
(druga alinea prvega odstavka 7. člena tega zakona) ;   
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3. če ne zagotovi dovolj  prostora pr ivezani ali  zaprt i živali,  glede na njene fiziološke in 
etološke potrebe v skladu z ustalj enim i izkušnjam i in znanstvenim i spoznanj i ( t ret j a alinea 
prvega odstavka 7.  člena tega zakona);   
4.  če živali ne zagotovi svet lobe, toplote,  vlažnost i, kroženja zraka, zračenja,  koncentracij e 
plinov,  higiene in intenzivnost i hrupa v prostoru, kjer j e žival, k i ust rezajo njeni vrst i in 
stopnj i razvoja, pr ilagodit vi in udom ačitvi,  fiziološkim  in etološkim  pot rebam  ter 
predpisanim  higienskim  pogojem  (četr ta alinea prvega odstavka 7.  člena tega zakona);   
5.  če ne zagotovi ločene nastanit ve nezdružlj iv ih živali (peta alinea prvega odstavka 7.  
člena tega zakona) ;   
6.  če ne preprečuje napak v rej i, k i povzročaj o tehnopat ij e in m otnje v obnašanju živali 
(drugi odstavek 7.  člena tega zakona) ;   
7.  če ne zagotovi ustreznega ločenega prostora za nam est itev bolnih,  poškodovanih ali 
onem oglih živali (drugi odstavek 8. člena tega zakona) ;   
8.  če ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali (  prvi odstavek 12. člena tega zakona);   
9.  če prevozno sredstvo ozirom a kletke,  zabojniki ipd. ,  v kater ih se prevažajo živali, niso 
označene z znakom , ki kaže, da so pr isotne žive živali,  in znakom , ki kaže na položaj  živali 
ali če na prevoznem  sredstvu za prevoz zver i,  nevarnih ali prostoživečih živali ni opozorila,  
da se v njem  nahajajo takšne živali (četr t i odstavek 16. člena tega zakona) ;   
10. če usm rt i žival v nasprot j u s 26. členom  tega zakona. 
Z denarno kaznij o 100.000 tolar jev, ki se izterj a na kraju sam em , se za prekršek kaznuje 
posam eznik:  1.  če takoj  ne oskrbi bolnih,  poškodovanih in onem oglih živali (prvi odstavek 
8.  člena tega zakona);   
2.  če natovar ja,  prevaža, pretovar ja in raztovar ja živali t ako, da se pred, m ed in po 
prevozu ne prepreči t rplj enja ali pogina živali (prvi odstavek 16. člena tega zakona);   
3.  če niso izpolnjeni predpisani pogoj i pri nakladanju,  prekladanju in razkladanju ter 
prevozu živali, pri postopku z živalm i v notranjem  prom etu,  pr i uvozu, izvozu in t ranzitu 
živali, pred, m ed in po prevozu ( t ret j i odstavek 16. člena tega zakona) ;   
4.  če ni zagotovlj eno predpisano napajanje in krm ljenje živali m ed prevozom  (pet i 
odstavek 16. člena tega zakona)   
5.  če neustrezno prevaža živali (17. člen tega zakona) ;   
6.  če ne zahteva pravočasno veter inarske pom oči in oskrbe bolnih ali poškodovanih živali,  
veterinarske pom oči pri porodih,  kadar j e pot rebna, ali ne zagotovi ust rezne nege bolnih,  
poškodovanih in onem oglih živali (18.  člen tega zakona) ;   
7.  če zakolj e žival v nasprot j u s prvim , drugim  in  pet im  odstavkom  25. člena tega zakona;   
8.  če zelo poškodovane ali neozdravlj ivo bolne živali ne zakolje ali usm rt i takoj  na kraju 
sam em  ozirom a takoj  po veterinarskem  pregledu (šest i odstavek 25. člena tega zakona) . 
Z denarno kaznij o od 100.000 do 150.000 tolar j ev se za prekršek kaznuje posam eznik:   
1.  če redi živali,  j ih prevaža, z nj im i t rguje ali organizira razstave, tekm ovanja in druge 
pr iredit ve, kjer nastopajo živali,  v nasprot j u s 6.  členom  tega zakona;   
2.  če ne nadzira rejnih in hišnih živali vsaj  enkrat  dnevno ( t ret j i odstavek 8.  člena tega 
zakona) ;   
3.  če ne poskrbi ozirom a ne pregleduje vsaj  enkrat  dnevno tehnične oprem e v rejah ali če 
ne poskrbi,  da so m orebitne okvare odpravlj ene v najkraj šem  času ozirom a, da so 
vzpostavlj ene nadom estne m etode krm ljenja in napajanja ter vzdrževanja higiene (prvi 
odstavek 9.  člena tega zakona) ;   
4.  če pr i uporabi um etnega prezračevanja bivališča živali ne zagotovi predpisanega 
rezervnega sistem a prezračevanja in alarm nega sistem a (drugi odstavek 9. člena tega 
zakona) ;   
5.  če proda ali podar i hišno žival osebam , m laj šim  od 16 let , brez pr ivolit ve nj ihovih 
staršev ali skrbnikov (10. člen tega zakona) ;   
6.  če ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja ozirom a drugih ukrepov in j e zato žival 
nevarna okolici (drugi odstavek 11. člena tega zakona);   
7.  če ne zagotovi vzreje, vzgoje, šolanja in vodenja nevarnih psov v skladu s predpisanim i 
pogoj i ( t ret j i odstavek 12. člena tega zakona) ;   
8.  če nevarnega psa zaupa v vodenje osebam , k i nim ajo ust reznega kinološkega znanja,  ali 
osebam , ki so m lajše od 16 let  (čet r t i odstavek 12. člena tega zakona) ;   
9.  če opravlj a dejavnost hotela za živali, ne da bi za to izpolnjeval predpisane pogoje 
(drugi odstavek 14. člena tega zakona) ;   
10. če stor i katero od ravnanj  iz 15. člena tega zakona;   
11. če v nasprot j u s predpisi stor i katero od ravnanj  iz 20.  člena tega zakona;   
12.  če opravlj a poskuse na živalih v nasprot j u z 21. tega zakona;   
13. če opravlj a posege na živalih v nasprot j u z 22. členom  tega zakona;   
14. če opravlj a dejavnost zavet išča, ne da bi za to izpolnjeval predpisane pogoje ( t ret j i 
odstavek 27. člena tega zakona) ;   
15. če ovira pr istojnega inšpektor ja pr i izvajan ju postopkov iz prve alinee 43. člena tega 
zakona. 
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4 6 . čle n  

Z denarno kaznij o od 150.000 do 10,000.000 tolar jev se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, če stor i katero od dejanj  iz 45. člena tega zakona ali,  
1.  če veter inarska organizacij a ne vodi registra nevarnih psov (drugi odstavek 12. člena 
tega zakona) ;  2. če opravlj a boleče posege na vretenčar j ih brez ust rezne anestezij e (prvi 
odstavek 19. člena tega zakona) ;   
3.  če opravlj a poskuse na vretenčar j ih v nasprot ju s 23. členom  tega zakona;   
4.  če v klavnici nista zagotovlj ena zaščita živali, nam enjenih za zakol,  in preprečevanje 
vsakega razbur jenja in t rplj enja živali, k i se j im  je m ogoče izognit i ( sedm i odstavek 25. 
člena tega zakona) ;  5. če doprem a živali v  klavnico in nj ihov počitek do zakola, oskrba 
živali do zakola,  gonjenje živali od m esta razk ladanja do hleva ozirom a prostora za klanje 
živali,  om am ljanje in zakol živali niso v skladu s predpisanim i pogoj i (osm i odstavek 25. 
člena tega zakona) .6. če na javno m esto ozirom a v sredstva javnega prevoza ne pust i psa 
-  vodiča slepih ozirom a psa -pom očnika invalidov skupaj  z njegovim  skrbnikom . 
Z denarno kaznij o od 25.000 do 500.000 tolar j ev se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
Z denarno kaznij o od 150.000 do 5,000.000 tolar jev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posam eznik, ki ga stor i v zvezi s sam ostojnim  opravlj anjem  dejavnost i. 

  

X. P REH ODNE IN  KONČNE D OLOČBE 

4 7. č le n  

Minister izda izvršilne predpise iz 39.,  40.  in 41. člena tega zakona v šest ih m esecih po 
uveljavitv i t ega zakona. 

4 8 . čle n  

Sredstva iz druge alinee prvega odstavka 33. člena tega zakona lahko im etnik zavet išča 
uvelj avlja v 5 let ih od uveljavit ve tega zakona. 

4 9 . čle n  

Obstoječi objekt i in oprem a za rejo živali m orajo izpolnit i pogoje,  predpisane s tem  
zakonom  in predpisi, izdanim i na njegovi podlagi, najpozneje v deset ih let ih od uvelj avit ve 
tega zakona.  

50 . čle n  
Do uvelj avitve izvršilnih predpisov iz tega zakona se še uporabljata :   

pravilnik o ukrepih za zaščito živali pred m učenj em  pr i izvajanju zdravstvenega varstva živali 

(Uradni list  SRS, št . 40/ 85) ;  
navodilo o pogoj ih za izdajo dovolj enja za poskus na živalih v znanstveno- raziskovalne nam ene 

(Uradni list  SRS, št .  40/ 85 in 22/ 87) .  

51. čle n  
Z uvelj avit v ij o tega zakona prenehajo velj at i:   

zakon o zdravstvenem  varstvu živali (Uradni list  SRS, št .  37/ 85) ;  

drugi odstavek 158. člena zakona o veter inarstvu (Uradni list  RS, št .  82/ 94, 21/ 95 in 16/ 96) ;  
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6. in 7. točka 11. člena zakona o prekrških zoper j avni red in m ir (Uradni l ist  SRS, št .  16/ 74 in 
42/ 86) ;  

drugi stavek 11. člena zakona o postopku z najdenim i stvarm i (Uradni list  SRS, št .  31/ 76) ;  

pravilnik o kr iter ij ih za podelit ev statusa društva,  ki deluje v j avnem  interesu na področju 

km et ij st va, gozdarstva,  lovstva,  r ibištva,  veter inarstva ali prehrane (Uradni list  RS, št .  52/ 98, 

60/ 98)  v delu, ki se nanaša na društva s področja zaščite živali, kolikor je v nasprot j u s tem  

zakonom . 

52 . čle n  

Ta zakon začne velj at i petnajst i dan po objavi v Uradnem  listu Republike Slovenij e.   
 
Številka:  510-05/ 91-1/ 20  
Ljublj ana, dne 18. novem bra 1999 

  

Page 29 of 29Kinoloska zveza Slovenije » Gradivo za pripravo na pisni del izpita za vodnike psa ...

26.1.2008http://www.kinoloska-zveza.si/sl/komisije/komisija-za-solanje/gradivo/?print




