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Zadeva: Popravek gradiva št. 1

1. Navedba gradiva, katero se popravlja: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali - predlog za obravnavo

2. Besedilo popravka:

Na strani 7 in 8 se četrti odstavek poglavja 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
SPREJEM PREDLOGA ZAKONA spremeni tako, da se glasi:
»Z dopolnitvijo se jasneje določa pravna podlaga, da se za psa, ki je nevaren, izda odločba v 
upravnem postopku. Z odločbo uradni veterinar oziroma druga uradna oseba Uprave s 
pooblastili za odločanje v upravnem postopku ugotovi, da je pes nevaren, in to dejstvo vpiše v 
centralni register psov. Hkrati se določa pravna podlaga, da pritožba zoper odločbo ne zadrži 
izvršitve. Nevaren pes je po obstoječi definiciji pes, ki je ugriznil človeka ali žival, pa tudi pes, ki 
kaže napadalno vedenje do človeka oziroma ga ni mogoče obvladati. Z že veljavnim predpisom 
so določene štiri izjeme, ko pes, ki ugrizne, ni nevaren pes in sicer, ko ugrizne in je ugriz 
posledica izvajanja službene dolžnosti policijskih ali vojaških psov, ugriz, ki je posledica 
nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z 
opozorilnim znakom, ugriz, ki je posledica ravnanja s psom med veterinarskimi posegi, mladi psi 
devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen 
v centralni register psov že pred ugrizom. Postopek z nevarnim psom je upravni postopek, kjer 
se med ugotovitvenim postopkom po presoji vseh okoliščin presoja, ali je pes nevaren. Za 
izvedbo postopkov določitve psa kot nevarnega je iz dosedanje prakse razvidno, da je potrebna 
jasna določljivost in merljivost kriterijev upoštevajoč časovni odmik od samega dogodka. V 
kolikor temu ni tako, je možnost izmikanja določitve statusa nevarnega psa velika in dopušča 
zlorabo instituta s tem pa se učinkovitost preprečevanja ugrizov zmanjša. Nevarnost ugriza psa 
je potrebno preprečiti, ne glede na njegovo izzvanost, saj je posledica ugriza lahko huda telesna 
poškodba, iznakaženost ali celo invalidnost, kar je zaradi zaščite javnega interes potrebno 
preprečiti. Opredelitev statusa nevarnega psa pomeni zaščito ljudi in živali pred nadaljnjimi 
ugrizi in napadi, s čimer se zagotavlja varstvo javnega interesa. Nevaren pes mora biti na 
javnem mestu na povodcu in nositi nagobčnik, ali biti  zaprt v pesjaku ali objektu ali bivati v 
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ograjenem prostoru z ograjo visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim 
znakom. Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let. 
Navedeni preventivni ukrepi preprečujejo nadaljnje ugrize in napade ne glede na izzvanost. Če 
je pes nevaren, je zaradi varstva javnega interesa nujno dodati v pravno podlago za izvajanje 
postopkov, da pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve. Preventivni ukrepi, ki preprečujejo 
morebitne vnovične napade in so predpisani v drugem odstavku 12. člena zakona, morajo za 
skrbnika nevarnega psa začeti veljati takoj, ne glede na pritožbe lastnika, ki se ne strinja z 
ugotovitvijo, da je njegov pes nevaren. S predlagano dopolnitvijo, da pritožba zoper odločbo ne 
zadrži izvršitve, se tako zagotavlja takojšnja izvršljivost odločbe, s čimer se prepreči vnovični 
ugriz oziroma napadalnost psa. »

Na strani 19 se v poglavju III. OBRAZLOŽITEV besedilo obrazložitve K 5 členu
spremeni tako, da se glasi:
»Z dopolnitvijo se jasneje določa pravna podlaga, da se za psa, ki je nevaren, izda odločba v 
upravnem postopku. Z odločbo uradni veterinar oziroma druga uradna oseba Uprave s 
pooblastili za odločanje v upravnem postopku ugotovi, da je pes nevaren, in to dejstvo vpiše v 
centralni register psov. Hkrati se določa pravna podlaga, da pritožba zoper odločbo ne zadrži 
izvršitve. Nevaren pes je po obstoječi definiciji pes, ki je ugriznil človeka ali žival, pa tudi pes, ki 
kaže napadalno vedenje do človeka oziroma ga ni mogoče obvladati. Z že veljavnim predpisom 
so določene štiri izjeme, ko pes, ki ugrizne, ni nevaren pes in sicer, ko ugrizne in je ugriz 
posledica izvajanja službene dolžnosti policijskih ali vojaških psov, ugriz, ki je posledica 
nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z 
opozorilnim znakom, ugriz, ki je posledica ravnanja s psom med veterinarskimi posegi, mladi psi 
devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen 
v centralni register psov že pred ugrizom. Postopek z nevarnim psom je upravni postopek, kjer 
se med ugotovitvenim postopkom po presoji vseh okoliščin presoja, ali je pes nevaren. Za 
izvedbo postopkov določitve psa kot nevarnega je iz dosedanje prakse razvidno, da je potrebna 
jasna določljivost in merljivost kriterijev upoštevajoč časovni odmik od samega dogodka. V 
kolikor temu ni tako, je možnost izmikanja določitve statusa nevarnega psa velika in dopušča 
zlorabo instituta s tem pa se učinkovitost preprečevanja ugrizov zmanjša. Nevarnost ugriza psa 
je potrebno preprečiti, ne glede na njegovo izzvanost, saj je posledica ugriza lahko huda telesna 
poškodba, iznakaženost ali celo invalidnost, kar je zaradi zaščite javnega interes potrebno 
preprečiti. Opredelitev statusa nevarnega psa pomeni zaščito ljudi in živali pred nadaljnjimi 
ugrizi in napadi, s čimer se zagotavlja varstvo javnega interesa. Nevaren pes mora biti na 
javnem mestu na povodcu in nositi nagobčnik, ali biti  zaprt v pesjaku ali objektu ali bivati v 
ograjenem prostoru z ograjo visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim 
znakom. Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let. 
Navedeni preventivni ukrepi preprečujejo nadaljnje ugrize in napade ne glede na izzvanost. Če 
je pes nevaren, je zaradi varstva javnega interesa nujno dodati v pravno podlago za izvajanje 
postopkov, da pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve. Preventivni ukrepi, ki preprečujejo 
morebitne vnovične napade in so predpisani v drugem odstavku 12. člena zakona, morajo za 
skrbnika nevarnega psa začeti veljati takoj, ne glede na pritožbe lastnika, ki se ne strinja z 
ugotovitvijo, da je njegov pes nevaren. S predlagano dopolnitvijo, da pritožba zoper odločbo ne 
zadrži izvršitve, se tako zagotavlja takojšnja izvršljivost odločbe, s čimer se prepreči vnovični 
ugriz oziroma napadalnost psa.«

S spoštovanjem, 
mag. Dejan Židan

                                                   minister
Priloga: čistopis gradiva 
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