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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI 

 
Spoštovani, 
 
13. 2. 2020 smo na spletnem portalu eDemokracija zasledili objavo predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (v nadaljevanju: Zakona), ki je vložen v 
vladno proceduro. 
 
Pri pregledu predloga Zakona smo ugotovili, da je njegova vsebina enaka predlogu Zakona 
iz leta 2018. V pogovorih, ki so v zvezi s predlogom Zakona potekali tudi na sestankih 
vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin je bilo dogovorjeno, da se občin ne bo 
dodatno obremenjevalo ter, da se bo pristopilo k celostni spremembi področja zaščite 
živali. Žal pa predlog Zakona, ki je bil 13. 2. 2020 objavljen na portalu eDemokracija, ne 
sledi tem dogovorom.  
 
Tako vam v nadaljevanju posredujemo pripombe k predlogu Zakona.  
 
Predlog zakona v svojem 4. členu dopolnjuje 6. člen veljavnega Zakona o zaščiti živali, in 
sicer z dodanim 6.a členom. Ta določa označitev mačk z mikročipom ter vpis mačka in 
lastnika v centralni register psov. Prosili bi za pojasnilo zakaj predlog člena ne določa, da  
da mora lastnik mačka, tako kot to velja za pse, prijaviti tudi lastništvo mačka oz. mladiča 
mačka. Menimo, da v kolikor zakon ne bo določal, da morajo lastniki mačk to nujno storiti 
za vsakega mačka, lastnik mačka ne bo čipiral in se bodo še naprej pojavljali zapuščeni 
mački, ki so v breme občine. Tudi v obrazložitvi piše, da nova določba vpeljuje 
označevanje mačk z mikročipi, vendar to ne pomeni obvezne prijave. Prosimo za pojasnilo 
na kakšen način se bo lastnike mačk »prisililo«, da jih čipirajo. Če to ne bo izrecno določal 
zakon, mačk lastniki ne bodo čipirali. Predvsem se tu poraja dvom pri mačkah, ki živijo bolj 
na podeželju. Menimo, da je pomembno, da se v zakonu jasno navede, da je prijava 
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lastništva mačke obvezna, tako kot he ta pse, ter da se določijo visoke kazni za tiste, ki 
tega ne bodo storili. 
 
13. člen predloga zakona spreminja peti odstavek 31. člena veljavnega Zakona o 
zaščiti živali. Ta določa podaljšanje namestitve živali v zavetiščih iz 30 na 45 dni. Na 
Združenju občin Slovenije odločno nasprotujemo predlogu spremembe, saj to pomeni 
dodatne finančne obremenitve občin. To bi v praksi pomenilo 50 odstotno povečanje 
finančnih obveznosti občin, kar je nesprejemljivo. Prepričani smo, da bodo ti stroški še 
bistveno višji, saj prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih pomeni, da bo, 
v kolikor žival ne bo oddana v posvojitev, le-ta ostala v zavetišču na stroške imetnika 
zavetišča. Pričakovati je tudi porast števila živali v zavetiščih, posledično pa potrebe po 
novih kapacitetah, tako prostorskih kot kadrovskih. Vse to pa pomeni dodaten in velik 
pritisk na občinske finance. Na združenju nikakor ne nasprotujemo prepovedi usmrtitve 
zapuščenih živali po preteku roka namestitve v zavetiščih, nasprotujemo pa navedenim 
spremembam, ki povečujejo finančne obremenitev občin in to brez zagotovitve dodatnih 
sredstev. 
 
V upanju, da boste naše pripombe upoštevali pri nadaljnjih postopkih sprejema zakona, 
vas lepo pozdravljamo. 
 
 

                                                               
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
V vednost: 

- Vlade Republike Slovenije: gp.gs@gov.si 
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