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POSKRBITE PRIMERNO ZA SVOJE ŽIVALI TUDI POZIMI 

 Toplo zavetje za tiste, ki bivajo zunaj (dvoprostorska izolirana uta za pse, polnjena s slamo, 
dvignjena od tal; krave in konje namestite v topel in čist hlev; zaboji s slamo za mačke). 

 Kalorična hrana, dva topla obroka na dan in sveža voda. 

V skladu z ZAKONODAJO O ZAŠČITI ŽIVALI je lastnik psa dolžan: 

 Psa prijaviti, ga čipirati in vsako leto cepiti proti steklini, priporočljivo je tudi cepljenje proti 
pasjim kužnim boleznim.  

 Psa dnevno oskrbovati s svežo vodo in hrano (menjavati vodo večkrat dnevno).  

 Psu urediti ustrezno bivališče iz naravnih materialov ter ga zaščititi pred vremenskimi 
nevšečnostmi (senca pred sončno pripeko, zaščita pred dežjem, snegom, vetrom …). 

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

 Pasja uta (in pesjak) mora biti primerna velikosti psa; v notranjosti ute naj se pes 
nemoteno obrača in stoji, uta naj bo po možnosti dvoprostorska in izolirana, s suhim 
prostorom (lahko deske pred uto) za počitek zunaj ute.  

 Psu je treba zagotoviti svobodo gibanja in dnevni izpust.  

 Če je pes privezan, mora biti dolžina priveza, merjena pri tleh, enaka najmanj 3-kratni 
dolžini psa, merjeno od konice nosu do korena repa, vendar ne krajša od 3 metrov. Pes ne 
sme biti privezan z zatezno, bodečo ali pretesno ovratnico. Psov, mlajših od 6 mesecev, ter 
visoko brejih psic in psic z mladiči ni dovoljeno imeti privezanih. 

 Skrbnik mora bivalni prostor psa redno čistiti in dnevno odstranjevati iztrebke.  

 Zagotoviti primerno nego in ustrezno zdravljenje v primeru bolezni. Psa je treba redno 
negovati in mu odstranjevati zajedavce, kot so bolhe, klopi, gliste in trakulje. 

 Z zagotovitvijo sterilizacije, kastracije, osamitve ali kontracepcije živali preprečiti rojstvo 
nezaželenih živali.  

 Kaznivo je vsako fizično nasilje nad psom in zapuščanje psa.  

 Za humano usmrtitev-evtanazijo psa je pristojna samo verificirana veterinarska ambulanta.    
 

V skladu z ZAKONODAJO O ZAŠČITI ŽIVALI je lastnik mačke dolžan: 
 Mačko dnevno oskrbovati s  svežo vodo in hrano.  
 Zagotoviti primerno nego in ustrezno zdravljenje v primeru bolezni.  
 Z zagotovitvijo sterilizacije ali kastracije, osamitve, ali kontracepcije živali preprečiti  rojstvo 

nezaželenih živali.  
 Priporočljivo je preventivno cepljenje proti steklini, mačji kugi in levkozi.  
 Kaznivo je vsako fizično nasilje nad mačko in zapuščanje mačke.  
 Za humano usmrtitev-evtanazijo mačke oz. mladičev je pristojna le verificirana 

veterinarska ambulanta. 
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Prostovoljne prispevke za pomoč živalim lahko nakažete na  
TR Društva za zaščito živali Posavje: 03155-1000496048. Najlepša hvala! 

Mučenje in zlorabe živali prijavite na: 

 VURS NM (vet. inšpekcija za področje Posavja): tel. 07/393-42-25,  
e-pošta: OU-NovoMesto.VURS@gov.si   

 VURS (enota Brežice): tel. 07/49-95-100 ali 07/49-95-102 v dopoldanskem času 

V skladu z zakonodajo o zaščiti živali morajo biti pri REJI DOMAČIH ŽIVALI zagotovljeni naslednji 
pogoji: 

Govedo, konji in svinje:  

- Govedu in drugim parkljarjem je treba zagotoviti ustrezno prostoren, zračen, z dnevno svetlobo osvetljen, redno 
čiščen in varen življenjski prostor.  

- Živali morajo biti redno oskrbovane s kakovostnimi krmili in imeti na voljo neoporečno pitno vodo. 

- Prostor v hlevu in svinjaku mora biti ustrezno velik glede na vrsto živali in urejen tako, da ji omogoča potrebno 
gibanje in počitek v ležečem položaju. 
- Živali je potrebno dnevno ustrezno negovati (krtačiti), njihovo bivališče dnevno očistiti iztrebkov, tla primerno 
posuti s slamo ali žagovino; s tem se preprečijo poškodbe živali zaradi drsečih tal in omogoči lažje odstranjevanje 
iztrebkov. 

 Perutnina, race in gosi:  

- Kokošnjaki morajo biti prostorni, saj je znano, da se zaradi neustreznih bivalnikov, v katerih je perutnina   natlačena, 
pojavlja kanibalizem (perutnina si med seboj puli peresa, kljuva oči).  

- Izdelani morajo biti iz naravnih materialov (opeka, les), zavarovani pred vremenskimi neprilikami in postavljeni 
tako, da je v njih dovolj dnevne svetlobe. Kuram naj bo omogočena paša na travi in redna oskrba z neoporečno pitno 
vodo. 

- Race in gosi morajo imeti zagotovljen prostoren in zračen bivalni prostor, po možnosti gibanje na prostem, kjer 
imajo na razpolago kotanje z veliko vode.  

 Koze in ovce: 

- Pri reji na prostem morajo biti njihovi prostori opremljeni s primerno streho ter stranskimi varovalnimi stenami iz 
naravnih materialov; v hlevu veljajo enake zahteve kot za ostale parkljarje.  

- Če so koze in ovce privezane v hlevih ali na prosti paši, morajo imeti okoli vratu širok pas iz naravnih materialov 
(usnje, platno, juta), da se s tem prepreči davljenje in mučno drgnjenje vratu.  

 

LASTNIKI PSOV IN MAČK, PREPREČITE ROJSTVO NEŽELENIH MLADIČEV! ZAKAJ KASTRIRATI ALI 
STERILIZIRATI VAŠEGA PSA ALI MAČKO? 
1. Prepreči kotenje nezaželenih mladičev, ki težko najdejo nov dom (pobijanje mladičev je nezakonito)  
2. Pozitiven vpliv na vedenje: zmanjša agresivno obnašanje, potepanje, markiranje; večja vdanost in 
vodljivost živali 
3. Pozitiven vpliv na zdravje: preprečuje raka na maternici, mlečnih žlezah, prostati in modih, zmanjša 
prenos spolno prenosljivih bolezni  
4. Parjenje je fizično težko preprečiti, stroški S/K so enkratni in ugodni 
 


