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1 Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

72. člen 1 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ 

Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3, 21/18 – ZNOrg, 92/20 

 2 

    

tč. podrejeni predpisi določba pojasnilo 

    

1.1 Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali  

Uradni list RS, št. 45/20 in 78/04 

 5 

    

1.2 Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 

   

tč. pristojnosti in naloge občinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Določi način izvajanja javne službe - zavetišča za zapuščene 

živali. 

27. člen 3 

2  Zagotovi sredstva v občinskem proračunu za: 

 vzpostavitev zavetišča, 

 delovanje zavetišča. 

33. člen 6 

3  V proračunu lahko zagotovi sredstva za društva, ki delujejo v 

javnem interesu za opravljanje dejavnosti zaščite živali.  

35. člen 7 

4  Imenuje predstavnika v svet zavetišča.  (1.1.1) 

10. člen 

5 

 

1.2.1 Akti občinskega sveta po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 

   

tč. akti občinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 27. člen 3 
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pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. 

2  Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve 

zapuščenih živali v zavetišču. 

27. člen 3 

 

1.3 Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 

   

tč. pristojnosti in naloge župana  določba pojasnilo 

    

1  V predlogu proračuna predvidi sredstva za vzpostavitev in 

delovanje zavetišča. 

33. člen 6 

2  Z društvom za zaščito živali, ki deluje v javnem interesu, sklene 

pogodbo za opravljanje dejavnosti zaščite živali. 

35. člen 7 

 

1.3.1 Akti župana po Zakonu o zaščiti živali /ZZZiv/ 

   

tč. akti župana  določba pojasnilo 

    

1  Pogodba za opravljanje dejavnosti zaščite živali. 35. člen 7 

 

2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine  

 

1 V zadnjem odstavku 72. člena Ustave RS lahko zasledimo določilo, namenjeno varstvu ŽIVALI 

pred mučenjem. Zakonodajalcu nalaga, da to varstvo uredi z zakonom. Ta ustavna določba je v 

navedeni člen vnesena nesistematično, saj z zdravim življenjskim okoljem nima kakšne tesne zveze. 

Ne glede na to pa gre za problematiko, ki si v sodobnem svetu gotovo zasluži tudi pozornost 

ustavodajalca (Šturm et al, 2002: 700).  

 

2 Odgovornost za zaščito živali, ki obsega zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja, 

torej tudi zaščito pred mučenjem, ureja Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/. Slednji v svojem 2. členu 

določa, da je zaščita živali tudi dolžnost občine. 

 

2.1 Skrb za zapuščene živali 

 

3 Kot določa ZZZiv, se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču 

za živali. Zagotovitev zavetišča pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvaja kot javna služba, 

izvajajo pa jo lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje. Na tem 

mestu moramo opomniti, da mora občina na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotoviti eno 

mesto v zavetišču (27. člen ZZZiv). 

 

4 Imetnik zavetišča v skladu z ZZŽiv opravlja naslednje naloge: 1. sprejema prijave o zapuščenih 

živalih; 2. zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim; 3. zagotavlja ulov, prevoz, 

namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču; 4. skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma 

prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom in 5. zagotavlja označevanje in registracijo zapuščenih 

živali v skladu s predpisi (28. člen ZZZiv).  

 

5 Na tem mestu naj opomnimo na pristojnost občine (občinskega sveta), ki jo določa Pravilnik o 

pogojih za zavetišča za zapuščene živali, da imenuje svojega predstavnika v svet zavetišča, ki s 

svojim delovanjem pokriva območje občine (10. člen Pravilnika). 

 

2.1.1 Sredstva za vzpostavitev in delovanje zavetišča 

 

6 ZZZiv posebej ureja vire financiranja za vzpostavitev zavetišča in za delovanje zavetišča. Tako 

pridobi imetnik zavetišča sredstva za vzpostavitev zavetišča iz: • proračuna lokalne samoupravne 

skupnosti; • proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in opremo, vendar največ do višine 

50% njihove dejanske vrednosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše minister, in • 

drugih virov (darila, donacije ipd.).  

 

Sredstva za delovanje zavetišča pa pridobiva iz: • proračuna lokalne samoupravne skupnosti; • 

proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu; • plačila stroškov v 

zvezi z zapuščenimi živalmi in • drugih virov (33. člen ZZZiv).  
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7 Ob navedenem moramo opomniti še na določilo 35. člena ZZZiv, v skladu s katerim lahko občina iz 

svojega proračuna na podlagi pogodbe dodeli sredstva za opravljanje dejavnosti zaščite živali, ki je 

v javnem interesu, društvu, ki deluje v javnem interesu.   

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, občina, občinski svet, župan, pristojnosti, zaščita živali, javna služba.  

 

 

Uporabljene kratice 

 

ZZZiv - Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3, 21/18 – ZNOrg, 

92/20). 
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