
STROŠKE ZA OSKRBO ZAVRŽENIH 
ŽIVALI PLAČUJEMO VSI 

OBČANI, ZATO OSVEŠČAJTE IN 
OPOZARJAJTE!!!

MUČENJE, NEPRIMERNO 
RAVNANJE ALI ZANEMARJANJE 
ŽIVALI STE DOLŽNI PRIJAVITI 

PRISTOJNI VETERINARSKI 
INŠPEKCIJI ZA VAŠ KRAJ.

Vaša prijava po želji ostane 
anonimna!

Pokličite nas na 040 881 588 ali nam 
pišite na prijave@animals-matter.com 

in pomagali vam bomo pri prijavi.

Društvo za dobrobit živali 
Animals Matter – AniMa

www.animals-matter.com

Sedež: Ekartova ulica 25, 
2204 Miklavž na Dravskem polju
Matična številka: 4082885000
Davčna številka: 62627830
Številka TRR pri Nova KBM: 
SI56 04515 0002 5344 39
Kontakt: info@animals-matter.com 

SKRB ZA ŽIVALI JE 
DOLŽNOST VSEH NAS!

TOREJ PRAVOČASNO POSKRBITE 
ZA KASTRACIJO IN STERILIZACIJO 

SVOJIH PSOV IN MAČK!

V primeru kršitve Zakona o zaščiti živali so 
kazni sledeče:

• usmrtitev živali, tudi mladičev: zapor do treh 
let in denarna kazen;

• pohabljanje živali oziroma hude trajne 
poškodbe: zapor do treh let;

• v primeru, da žival zavržete: 200 € do 400 €;

• pretepanje in s tem lažje poškodovanje živali: 
zapor do enega leta ali denarna kazen;

• opustitev dejanj, ki zagotavljajo dobrobit 
živali: 200 € do 400 €, če je storjeno 
naklepno in ima za posledico hujšo 
poškodbo, povzroča živali trpljenje, škodi 
zdravju ali ogroža njeno življenje pa: zapor 
do treh let ali denarna kazen.

Mučenje živali je po Zakonu o zaščiti živali (4. 
člen):
• vsako naklepno ravnanje ali naklepna 

opustitev ravnanja (skrb za žival), ki živali 
povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa 
trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi 
njenemu zdravju,

• nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali 
(žival lahko usmrti izključno veterinar).

Mučenje živali



Če je pes občasno privezan, mora biti neovirano 
gibanje (dolžina verige) enako vsaj trikratni 
dolžini psa od smrčka do korena repa, (vendar 
v nobenem primeru manj kot tri metre, za pse 
manjše rasti)! Teža verige ne sme presegati 1/12 
teže psa. Pes ne sme bit privezan z zatezno, 
bodečo ali pretesno ovratnico! 

PREPOVEDANO JE PRIVEZOVATI pse, 
mlajše od šest mesecev, visoko breje psice in 
psice z mladiči! 

Pes mora imeti USTREZEN BIVALNI 
PROSTOR, ki mu zagotavlja zaščito pred 
padavinami, vetrom, mrazom in sončno 
pripeko, preprečuje pobeg živali ter omogoča 
potrebno gibanje.

Psice z mladiči ter bolni psi morajo 
imeti na voljo bivalni prostor, v katerem 
TEMPERATURA NE SME BITI NIŽJA OD 
20 °C!

Pes mora biti nastanjen v prostoru, ki  ima 
DNEVNO SVETLOBO, kjer pes vidi svojo 
neposredno okolico, in ki je ZADOSTNO 
ZRAČEN.  

Če je zunanja temperatura nižja od 0 °C, mora 
imeti pes na voljo PRIMERNO IZOLIRAN 
bivalni prostor. 

Bivalni prostor mora biti BREZ NEVARNIH 
SNOVI ALI PREDMETOV, na katerih bi se 
lahko pes poškodoval ali bi ogrožale njegovo 
zdravje.

Skrbnik mora bivalni prostor REDNO 
ČISTITI in dnevno odstranjevati iztrebke.

Teža psa Površina
Do 24 kg 6 m2

Od 24 do 28 kg 7 m2

Od 28 do 32 kg 8 m2

Nad 32 kg 8,5 m2

Minimalna površina pesjaka za enega psa:

Zakonska obveza skrbnika živali je, da prepreči 
nenadzorovano parjenje svojih živali. Poleg 
preprečevanja neželenih mačjih in pasjih legel, 
je kastracija samcev priporočljiva metoda za 
preprečevanje nekaterih vedenjskih težav, npr. 
agresivnosti do drugih samcev in potepanja. 
Sterilizacija samic pred prvo gonitvijo močno 
zmanjšuje verjetnost nastanka nekaterih obolenj, 
kot je npr. tumor na mlečni žlezi. Da mora psica 
vsaj enkrat v življenju imeti leglo, ne drži!
Pobijanje mladičev je NEZAKONITO in se 
kaznuje s kaznijo do treh let zapora - minimalna 
denarna kazen je 800 € - ne glede na to, koliko 
so mladiči stari. Prav tako se šteje kot mučenje 
živali, če mladiče zavržete! 

Kastracija in sterilizacija 
psov in mačk

Živalim smo dolžni REDNO ODPRAVLJATI 
ZAJEDAVCE, kot so klopi, bolhe, gliste in 
trakulje! 

Bolno, poškodovano ali onemoglo žival 
moramo BREZ ODLAŠANJA PELJATI K 
VETERINARJU (kazen za opustitev tega 
dejanja: od 400 € do 800 €).

OSAMITEV POVZROČA NEŽELENA 
VEDENJA, NAPADALNOST IN 

TRAJNO PRIZADETOST!

Po zakonu je vsak, ki ima doma katerokoli 
žival, dolžan poskrbeti, da ima le-ta redno 
hrano, ves dan na voljo svežo vodo in zavetje 
pred soncem in mrazom.

VSI psi morajo biti po zakonu ČIPIRANI IN 
CEPLJENI ob dopolnjenem tretjem mesecu 
starosti. Potni list je dokument, ki ga dobite ob 
čipiranju in je obvezen dokument za vsakega 
psa! V primeru, da vaš pes ni primerno označen 
oziroma čipiran ter cepljen proti steklini, kršite 
zakon. Minimalna kazen: 200 €. 
Priporoča se tudi čipiranje mačk, saj je 
izgubljene živali najlažje najti s pomočjo čipa.

Dandanes psi niso več čuvaji, ampak predvsem 
družabniki. So družabna bitja in zadrževati jih 
nenehno na verigi ali v pesjaku je OKRUTNO 
in predvsem NEODGOVORNO.

Pravilna oskrba živali


