
 

 

 

 

 

 

 

U – I / 

 

Datum vložitve 

Izpolni glavna pisarna Ustavnega sodišče Republike Slovenije 

 
 
 
 
 
 

 
POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA 

za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 

 

Obrazec vsebuje obvezne sestavine pobude za začetek postopka za oceno 

ustavnosti zakona ali ustavnosti oziroma zakonitosti drugih predpisov ali splošnih 

aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ki so določene z Zakonom o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 

ZUstS) in z II. točko Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 

54/10 in 56/11). 

1 IZPODBIJANI AKT 
 

   

Predpis in izpodbijani členi Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri 
divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20) 
 

Ustavnemu sodišču predlagamo, da razveljavi 9. člen, 12. 
člen, 18. člen, 11. točko 21. člena, 9. točko 35. člena, 36. 
člen in 54. člen predmetnega zakona. 

 

Predpis Uradnega lista Republike 
Slovenije oziroma drugega 

uradnega glasila, v katerem je bil 
izpodbijani predpis objavljen 

Uradni list RS, št. 200/20  

 

Organ, ki je predpis izdal Državni zbor RS  

2 POBUDNIK 
 

   

Ime in priimek / naziv ali firma Mednarodno društvo za zaščito okolja in na narave 
ALPE ADRIA GREEN  

  vnesite osebno ime, naziv ali firmo 

 
 

  

Ulica in hišna številka Cesta Franceta Prešerna 26   navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

 

Pošta 4270 Jesenice  

 

 

 

 



 

 

3 ZASTOPANJE 

 

3.1 Pooblaščenec IZPOLNITE LE, 

če pobudnika zastopa pooblaščenec. 

Ime in priimek ali firma  
 

 

 vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka  
 

 

 navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta   Predložite pooblastilo, ki je dano 
posebej za postopek pred Ustavnim 
sodiščem. 

 
Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 

predložiti posebno pooblastilo za prenos 
pooblastila za zastopanje v postopku 
pred Ustavnim sodiščem na drugo 
osebo. 

3.2 Zakoniti zastopnik fizične osebe IZPOLNITE LE, 

če ima pobudnik zakonitega zastopnika 

(npr. roditelj mladoletne osebe). 

Ime in priimek  
 

 

 vnesite osebno ime 

Ulica in hišna številka  
 

 

 navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča 

Pošta   

3.3 Skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj oziroma pooblaščenec 
za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji 

IZPOLNITE LE, 

če več pobudnikov skupaj vlaga pobudo 

oziroma če je pobudnik v tujini in nima 

pooblaščenca v Republiki Sloveniji. 

Ime in priimek ali firma  
 

 

 vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka  
 

 

 navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta   



 

4 UTEMELJITEV POBUDE 
 

4.1 Pravni interes IZPOLNITE LE, 

če pobudnika zastopa pooblaščenec. 

 Mednarodno društvo Alpe Adria Green je društvo, ki skrbi za 
zaščito živali, okolja in narave, ter nevladna organizacija s 
statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
narave in okolja. Status delovanja v javnem interesu je bil 
društvu podeljen z odločbo Ministrstva za okolje in prostor z 
odločbo 215-32/2019-6. Iz statuta društva izhaja cilj 
prizadevanja za pravilen človekov odnos do okolja in narave, 
etične vrednote ter spoštovanje vsega življenja in 
odgovornosti zanj, z namenom ozavestiti ljudi glede trajnega 
pomena varovanja okolja in narave za sedanje in prihodnje 
rodove. Med nalogami, ki jih društvo opravlja z namenom 
uresničevanja svojih ciljev, je v statuta društva sprjetega na 
skupščini AAG dne 23.10.2020 v:  

1.členu je določeno tudi prizadevanje za varstvo in izboljšanje 
stanja v okolju in naravi 

6. členu je jasno navedeno, da AAG deluje v skrbi za razvoj 
kakovosti življenja, ki temelji na uveljavljanju pravilnega 
človekovega odnosa do okolja in narave, etičnih vrednot ter 
spoštovanju vsega življenja in odgovornosti zanj, s ciljem 
ozavestiti ljudi glede trajnega pomena varovanja okolja in 
narave za sedanje in prihodnje rodove. 

V 7. členu Statuta med svojimi nalogami izrecno našteva, da 
društvo: 

- sodeluje pri sprejemanju predpisov na področju varstva 
okolja in narave, ohranjanja narave in urejanja prostora ter 
opozarja na dosledno nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in 
nad izrečenimi ukrepi pri varovanju okolja in narave; 
- se vključuje v postopke priprave prostorskih aktov in v 
presoje njihovih vplivov na okolje in naravo; 
- obvešča javnost o svojih stališčih do odprtih in nerešenih 
vprašanj človekovega okolja in narave; 
- ohranjanje izjemne biološke in krajinske pestrosti ter 
bogate kulturne in naravne dediščine. 
- sodeluje pri uveljavljanju okoljske vzgoje kot sestavnega 
dela rednega izobraževanja od osnovne do visokih šol, pri 
programih izvenšolskih aktivnosti in drugih oblikah 
izobraževanja (tečaji, predavanja, predstavitve projektov) 
ter skrbi za informiranje in izobraževanje preko sredstev 
javnega obveščanja; 
 

Društvo si prizadeva prispevati k širjenju znanj na področju 
varstva narave, nuditi učinkovito pravno varstvo na tem 
področju ter na tem področju sodeluje z različnimi 
nevladnimi in vladnimi organizacijami v Sloveniji in na 
mednarodnem področju. Z izpodbijanjem zadevnega zakona 
društvo deluje z namenom ohranitve biotske raznovrstnosti 
in varstva naravnih vrednot ter tudi varstva interesov živali 
kot čutečih bitij, ki bi kot taka morala biti upoštevana pri 

 navedite okoliščine, iz katerih je 

razvidno, da izpodbijani predpis 

neposredno posega v vaše 

pravice, pravne interese oziroma v 

vaš pravni položaj 

 

 Pobudo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 

predpisa ali splošnega akta, izdanega 

za izvrševanje javnih pooblastil, lahko 

da, kdor izkaže pravni interes (prvi 

odstavek 

24. člena ZUstS). Pravni interes 

je podan, če predpis 

ali splošni akt za izvrševanje javnih 

pooblastil, katerega oceno pobudnik 

predlaga, neposredno posega v 

njegove pravice, pravne interese 

oziroma v njegov pravni položaj (drugi 

odstavek 

24. člena ZustS). 

 
  Predložite listine, na katere se 

sklicujete za utemeljitev svojega 

pravnega interesa. 



 

presojanju interesov. Interes preprečiti neupravičen odstrel 
divjih prašičev čez kvoto brez kakršnekoli omejitve ob 
dejstvu, da se na podlagi zakona kršijo tudi načela pravne 
države in delitve oblasti ter se sprejemajo ukrepi 
nekonkretizirano poverjeni izvršilni veji oblasti že ob 
bodočem negotovem dejstvu prisotnosti afriške prašičje kuge 
(v nadaljevnaju: APK) v Republiki Sloveniji, je konkretiziran 
interes ohranjanja narave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V skladu s 3. točko 137. člena Zakona o ohranjanju narave – 
ima društvo s podeljenim statusom delovanja v javnem 
interesu pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh 
upravnih in sodnih postopkih. Ker Zakon posega na 

 



 

 področje varstva živali, varstva okolja, ohranjanja narave 
in biotske raznovrstnosti, na katerih društvo deluje, za 
začetek postopka upravnega spora izkazuje pravni interes. 
Ker gre v konkretnem primeru za društvo, ki je 
ustanovljeno za varstvo okolja in živali ima pravni interes 
za izpodbijanje predpisov, ki posegajo v področje, za 
katero je ustanovljeno. 
 

Društvo si prizadeva prispevati k širjenju znanj na 
področju varstva narave in zaščite živali ter nuditi 
učinkovito pravno varstvo na področju, kjer interese 
predstavljajo in varujejo le nevladne organizacije in 
društva, saj objekti in subjekti varstva nimajo svojega 
predstavništva ali glasu. 
 

Po prvem odstavku 24. člena Zakona o ustavnem sodišču 
lahko da pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 
oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega 
za izvrševanje javnih pooblastil, kdor izkaže pravni interes. 
Ta pa je po drugem odstavku tega člena podan, če predpis 
ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, 
katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v 
njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni 
položaj. Ker zakon, ki se izpodbija, določa neomejene 
možnosti usmrtitve živali določene živalske vrste s 
spodbujanjem neomejenega odstrela z denarnimi 
vzpodbudami; nepotrebna usmrtitev živali pa predstavlja 
mučenje po Zakonu o zaščiti živali, kar posledično krši 
Ustavo RS, društvo izkazuje pravni interes za pobudo 
ustavnosti tudi z vidika zaščite živali in ustavne prepovedi 
mučenja le-teh. 

 

4.2 Navedbe o pravočasnosti pobude IZPOLNITE LE, 

če izpodbijate podzakonski predpis ali 

splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 

pooblastil, ki učinkuje neposredno in je 

od njegove uveljavitve poteklo več kot 

eno leto. 

Kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za 
izvrševanje javnih pooblastil učinkuje neposredno in 
posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj 
pobudnika, se pobuda lahko vloži v enem letu od njegove 
uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik 
izvedel za nastanek škodljivih posledic. Glede na to, da je 
zakon stopil v veljavo 30.12.2020 je pobuda vložena v 
roku. 

 navedite okoliščine, iz katerih je 

razvidno, kdaj ste izvedeli za nastanek 

škodljivih posledic 

 
Kadar podzakonski predpis ali splošni 

akt, izdan za izvrševanje javnih 

pooblastil, učinkuje neposredno in 

posega v pravice, pravne interese 

oziroma v pravni položaj pobudnika, se 

pobuda lahko vloži v enem letu od 

njegove uveljavitve oziroma v enem letu 

od dneva, ko je pobudnik izvedel za 

nastanek škodljivih posledic (tretji 

odstavek 24. člena ZUstS). 

4.3  Navedbe o neodpravljenih posledicah protiustavnosti oziroma 
nezakonitosti 

IZPOLNITE LE, 

če izpodbijate predpis, ki ne velja več. 

Ime in priimek ali firma   navedite okoliščine, iz katerih je 

razvidno, katere posledice 

protiustavnosti oziroma nezakonitosti 

niso bile odpravljene 

 



 

 

 Če se s pobudo izpodbija predpis ali 

splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 

pooblastil, ki v času vložitve pobude ne 

velja več, niso pa bile odpravljene 

posledice njegove protiustavnosti 

oziroma nezakonitosti, Ustavno sodišče 

odloči o njegovi ustavnosti oziroma 

zakonitosti (prvi odstavek 47. člena 

ZUstS). 



 

4.3 Navedbe o neskladju z ustavo ali zakonom 

Navedbe o 

neskladju 

z Ustavo oziroma 

zakonom 

Izpodbijani zakon je v nasprotju z 2., 3., 5., 8., 23., 25., 72. ,73., 87., 90., 120. in 153. členom 
Ustave Republike Slovenije – URS (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). 

Razlogi, ki 
utemeljujejo 

zatrjevano 
neskladje 

Primarno bi opozorili na neustavnost zadevnega zakona tako glede tematike urejanja kot glede 
dejstva, da APK še ni prisotna v Republiki Sloveniji, medtem ko je bil sprejet zakon, ki se nanaša 
na nujne ukrepe zaradi APK pri divjih prašičih, ki ni nevarna za človeka, je pa grožnja delu 
gospodarstva prašičjerejcev, v delih kjer lahko domači prašiči namenjeni za zakol pridejo v stik z 
divjimi prašiči, ki so okuženi z APK. Na nekatere od v nadaljevanju navedenih argumentov je v 
postopku sprejema predpisa opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, 
vendar njihovo mnenje pri sprejemu predpisa ni bilo upoštevano. 

 

5. člen ustave nalaga državi, da mora skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva, 73. člen pa 
določa, da mora skrbeti za ohranjanje naravne dediščine. Naravno bogastvo med drugim 
predstavljajo tudi divje živali, kot izhaja iz 1. člena Zakona o divjadi in lovstvu (v nadaljevanju: 
ZDLov), ki nalaga varstvo divjadi kot naravnega bogastva (divjad pa so po določbi 1. odst. 2. 
člena ZDLov vse vrste prosto živečih sesalcev in ptic). 

 

Zakon o ohranjanju narave (v nadaljevanju: ZON) v 3. odst. 4. člena med naravne vrednote 
prišteva tudi živalske vrste. 

 

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
življenjskih prostorov (Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega 
rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, Uradni list RS št. 55/99 – MP 
št. 17, v nadaljevanju: MKVERZ) v uvodu izpostavlja, da prosto živeče živalstvo pomeni naravno 
dediščino. 

 

72. člen ustave določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja, za zdravo 
življenjsko okolje pa mora skrbeti država. Zdravo življenjsko okolje je okolje, ki omogoča 
optimalno stanje telesnega, duševnega in socialnega počutja človeka. Pravica do zdravega okolja 
vsebuje po Stockholmski deklaraciji med drugim tudi pravico zahtevati obstoj raznovrstnih 
oblik življenja, to pomeni biotsko raznovrstnost. Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih 
organizmov. Ta se skladno z določbo 2. člena ZON ohranja z ohranjanjem naravnega ravnovesja. 
Naravno ravnovesje pa je porušeno, ko poseg uniči številčno ali kakovostno strukturo združbe 
živalskih vrst (3. člen ZON). Poleg tega je element biotske raznovrstnosti tudi možnost, da bodo 
prihodnje generacije lahko zadovoljevale potrebe, za zadovoljevanje katerih služi narava s 
svojimi raznolikimi pojavnimi oblikami, na primerljiv način, kot to počnejo sedanje generacije. 

 

V ta namen je Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO) v 4. členu uzakonil načelo 



 

 trajnostnega razvoja, v skladu s katerim mora država pri sprejemu splošnih pravnih aktov 
spodbujati tak razvoj, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti 
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja. 
 

Nujnost ukrepov 
 

Prvič bi želeli opozoriti, da APK še ni prisotna v Republiki Sloveniji. Od sosednjih držav je 
prisotna v Italiji pri divjih svinjah (41 primerov potrjenih v decembru 2020); podatki o 
kakršnemkoli prenosu na domače prašiče ni razviden. Kljub temu, da zakon uporablja termin 
“nujni ukrepi”, ki je termini iz 90. Člena URS, ki predvideva vsebino zakona, glede katere ni 
dopustno razpisati referendum, ter 92. člena URS za primer vojnega in izrednega stanja, nujnost 
ukrepov ne izhaja iz vsebine predlaganih rešitev, še posebej če se pogledajo primerjalnopravni 
ukrepi drugih držav. Nadalje ni razviden utemeljen razlog, da se izvaja intenzivni odstrel divjih 
svinj nad kvoto spodbujan z denarnimi vzpodbudami in sprejemajo sklepi na podlagi zakona 
(sklep predsednika UVHVVR) nabava orožja in opreme za lovce dogaja kljub temu, da ni bilo 
potrjenega primera APK pri divjih prašičih in je to še vedno bodoče negotovo dejstvo. Še posebej 
ob možnosti, da bi se to dejstvo dalo verjetno učinkovito preprečiti s sorazmernimi ukrepi kot je 
npr. postrožitvijo ukrepov na mejnih območjih s sosednjimi državami (npr. Italijo, ki trenutno 
ima primere APK pri divjih prašičih); ne pa z pobijanjem divjih prašičev nesorazmerno (nad 
kvoto, brez presoje učinkov in posledic), nakupom orožja in čakanjem na najhujši scenarij. 
 

Prav tako je iz podatkov objavljenih na spletni strani EU razvidno, da se APK širi in ostaja 
prisotna v državah, kjer so manjši biovarnostni standardi, več odpadkov in slabša ureditev 
ravnanja z njimi, kar omogoča prenos med divjimi svinjami in udomačenimi prašiči. Primarni 
ukrep, ki ga v svojih besedil predvideva EU so biovarstveni standardi, ki dejansko zmanjšujejo 
tveganje za vnos in širjenje APK. 
 

Načelo delitve oblasti 
 

Načelo delitve oblasti pomeni, da posamezna veja oblasti ne sme prevzemati pristojnosti drugih 
vej oblasti, na kar je Ustavno sodišče RS opozorilo že v odločbi U-I-194/19-24 z dne 9. 4. 2020, 
kljub temu, da je bilo to za odstreljene volkove in medvede na podlagi interventne zakonodaje, 
že prepozno. Načelo delitve oblasti namreč zahteva tudi, da posamezna veja oblasti ne sme 
prevzemati prisojnosti drugih vej oblasti (Odločba USRS št. U-I-312/97), niti ne sme nedopustno 
posegati v izvrševanje njunih tipičnih funkcij. Temeljna razmerja med posameznimi vejami 
oblasti so namreč že ustavno določena. Zato zakonodajna oblast ne sme prevzemati funkcij, ki so 
tipično izvršilne narave, prav tako pa se ne sme preprečevati sodni veji oblasti izvrševanje 
pristojnosti, ki so ji lastne oziroma so ji zaupane z Ustavo. Tipična funkcija zakonodajalca je, da 
pri urejanju pravic in obveznosti oz. pravnih položajev subjektov pod jurisdikcijo države zajema 
večplastna dejanska življenjska razmerja z enotnimi in splošnimi pravili tako, da množico ali 
večje število takih razmerij posploši in tipizira. Tipična funkcija izvršilne veje oblasti je 
izvrševanju zakonov, na temelju katerih izdaja izvršilne predpise, pa tudi, kadar tako določa 
zakon, odloča s posamičnimi pravnimi akti o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih fizičnih 
oziroma pravnih oseb. Problematično je to še posebej na področjih, kjer varovani subjekti 
nimajo svojega »glasu« in je odvisno od razpoložljivega časa, sredstev in volje nevladnih 
organizacij, da opazijo in sanirajo pravno zahtevne nepravilnosti. Še posebej, ker očitno to 
postaja praksa ko državni organi sprejemajo odločitve, ki še naprej, kljub težnjam in pozivom k 
ohranjanju narave, okolja in še živečega v njem, uničujejo okolje, delujejo v nasprotju z načelom 
previdnosti, prinašajo hude okoljske ter tudi finančne posledice ter nepopravljivo uničujejo 
habitate in življenja čutečih živih bitij; pri tem pa niso opravljeni testi sorazmernosti, niso 
opravljene strokovne presoje na okolje in živalske skupine ter uravnoteženje finančnih posledic, 
še posebej ko se sprejemajo z namenom varstva določenih segmentov gospodarstva, kot je v 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_adns_overview_2020.pdf


 

 tem primeru prašičjereja. 
 

Načelo legalitete 
 

Sklep, ki pomeni posledico uresničevanja »nujnih ukrepov« zaradi bodočega negotovega dejstva 
morebitne prisotnosti APK v Sloveniji in ga je sprejel generalni direktor uprave 23. 1. 2021, na 
podlagi 9. člena zakona posledično pomeni, da je učinkovanje določb zakona odvisno od 
podzakonskega akta. 120. Člen URS določa vsebinsko vezanost izvršilne oblasti na URS in na 
podlagi načela legalitete mora zakon določno oziroma vsaj določljivo opredeliti vsebinski 
kriterij za presojo in izdajo sklepa generalnega direktorja. Tako se prepušča urejanje zakonske 
materije izvršilni oblasti in se posega v delitev oblasti. Kriteriji opredeljeni v zakonu bi se morali 
nanašati tako na časovno komponento (začetek izvajanja ukrepov), kot prostorsko (za katera 
območja), saj so ukrepi določeni na podlagi zakona invazivni posegi v človekove pravice in 
temeljne svoboščine, ki jih določa URS. Zato bi bilo nujno določiti tudi preverjanje 
sorazmernosti posameznih ukrepov v različnih časovnih točkah ter njihovo morebitno 
podaljšanje, prilagoditev in spremembo. Podobno nedoločna sta 1. odstavek 18. člena in 54. člen 
zakona. Zakon posega v mnoge druge zakone in začetek in trajanje takšnega stanja nista 
določena do te mere, da bi bila onemogočena samovolja in preprečeno, da novo stanje lahko 
postane trajno. Glede na to, da predstavljajo nekateri ukrepi bolj ali manj intenzivne posege v 
človekove pravice in temeljne svoboščine, bi bilo nujno odločiti tudi periodično preverjanje 
sorazmernosti določenih območij in posameznih ukrepov kot podlago za morebitno podaljšanje 
ukrepov ali njihovo prilagoditev oziroma spremembo (glej odločbo Ustavnega sodišča U-I- 
83/20 – 56. točka). 
 

Pri tem bi omenili, da je že od leta 2006 v veljavi Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, 
preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge, na podlagi katerega se lahko izvajajo in 
sprejmejo ukrepi tudi v zasebnih gospodarstvih prašičerejcev kot pri divjih prašičih. Tako ne le, 
da predlog zakona vsebuje rešitve, ki po svoji vsebini ne predstavljajo zakonske materije in bi 
morale biti predmet podzakonskega urejanja (kršitev 87., 120, 153. Člena URS); trenutno isto 
materijo urejata tako zakon, kot podzakonski predpis. Zakon pa ne določa nobene časovne meje 
trajanja ukrepov, s čimer je ponovno poseženo v sorazmernost ukrepov določenih na podlagi 
zakona, hkrati pa gre za trajne odstope od sistemske zakonodaje in občinskih prostorskih aktov, 
kar ni z ničemer utemeljeno. V Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih 
prašičih sploh ne bi smeli soditi ukrepi, ki se tičejo domačih prašičev. To mora biti urejeno 
posebej in poenoteno, ne glede na to, ali se APK v Sloveniji najprej pojavi pri divjih ali domačih 
prašičih. 
 

V 11. odstavku 21. člena in 9. odstavku 35. člena je določeno, da sme DSNB uveljaviti tudi druge 
ukrepe. Določba je pomensko povsem odprta in ne izpolnjuje zahtev načela legalitete (2., 120.; 
153. člen URS), saj ne predstavlja ustrezne vsebinske zakonske podlage za izdajo 
podzakonskega akta, pri čemer tudi ni obrazložena. Takšni določbi omogočata kakršnekoli 
ukrepe in tudi onemogočata pravno varstvo pred nerazumnimi odločitvami, saj se DSNB lahko 
sklicuje na to, da jim zakon daje proste roke. S tem je ogroženo načelo pravnega varstva. 
 

Intenzivni odstrel nad kvoto - nesorazmernost 
 

Ker zakon, ki se izpodbija v konkretnem postopku, širi možnosti usmrtitve živali z namenom 
varovanja gospodarskih interesov prašičerejcev (namreč APK je prenesljiva le med prašiči, na 
ljudi ne preide), nepotrebna usmrtitev živali pa predstavlja mučenje po Zakonu o zaščiti živali in 
posledično kršenje ustavne prepovedi iz 72. člena URS, izpodbijamo tudi sorazmernost ukrepa 
sprejetega kot “preventivnega” in določenega v 12. členu, kot intenzivni odstrel divjih prašičev. 
Živali namreč niso stvari, temveč se morajo obravnavati kot čuteča živa bitja skladno s pogodbo 



 

 o delovanju EU (Lizbonska pogodba), ki je v pravni hierarhiji nad slovensko zakonodajo ter s 15. 
a členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20), zato je potrebno 
tudi vidik čutečnosti vzeti v obzir pri presojanju ukrepov, ki se nanašajo na živali.   Zakon o 
zaščiti živali (Uradni list RS 43/2007, v nadaljevanju: ZZZiv) v 2. členu določa, da je zaščita živali 
dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa lokalnih 
skupnosti in države ter lovskih organizacij. 
 

V primarnem je namen boja proti APK zavarovanje gospodarskih interesov prašičerejcev kar 
izhaja tako iz dikcije zakona, kot iz letakov in reklam, ki se v povezavi s konkretno zakonodajo 
oglašujejo. Namesto povečevanja preventivnih ukrepov, strožjih biovarstvenih standardov, 
okrepljenega nadzora nad upoštevanjem teh določb s strani prašičerejcev in večjih dejavnosti 
lovcev pri preiskovanju terena (predvsem v obmejnih rajonih, od koder se sumi možni prihod 
bolezni), se kot primarni ukrep, in to preventivni, v zakonu določa odstrel divjih prašičev nad 
letno kvoto za nagrado 100 eur na truplo, kot vzpodbuda lovcem za intenzivni odstrel. 
 

Test sorazmernosti je Ustavno sodišče RS razvilo v okviru ustavnih določb o pravni državi in ki 
ga morajo upoštevani vsi državni subjekti, ne le pri odločitvah, kjer gre za konkretne posege v 
ustavne pravice, temveč še posebej pri sprejemanju splošnih aktov, saj drugače je načet srž 
pravne države in zamajani ustavni temelji. Če se opremo na test sorazmernosti, pa bi poseganje 
v življenje čutečega bitja in poseganje v varstvo narave z namenom zaščite gospodarskih 
interesov, brez strokovne utemeljitve ali prognoze o ustreznosti takšnega ukrepa ter ob 
poudarku zahteve po upoštevanju načela previdnosti na področju varstva narave, ki tudi na 
ravni Evropske unije predvideva odstrel kot skrajni ukrep za »upravljanje z živalsko vrsto«, pa 
zadevni ukrep ni sorazmeren, saj ne izpolnjuje nobene od točk testa sorazmernosti, ki ga je 
postavilo ustavno sodišče: 
 

(1) Ni nujen za dosego cilja - ali je poseg sploh nujen (potreben) v tem smislu, da cilja ni možno 
doseči brez posega nasploh (kateregakoli) oziroma da cilja ni možno doseči brez ocenjevanega 
(konkretnega) posega s kakšnim drugim, ki bi bil po svoji naravi blažji. Zdesetkanje števila 
divjih prašičev je definitivno najbolj krut poseg in cilj je možno doseči z vrsto milejših ukrepov 
skladno s primerjalnopravno prakso drugih držav in priporočili EU. Predlagatelj ni dokazal, da 
bi zmanjšanje populacije divjih prašičev preprečilo širitev APK. Če bi zmanjšanje populacije 
divjih prašičev imelo pozitivne učinke, pa se da te doseči tudi z milejšimi ukrepi. 
Glavni ukrep bi bil ukinitev krmljenja, saj zakon trenutno omejuje le krmljenje s krmo živalskega 
izvora. S krmljenjem pa lovci umetno povečujejo rodnost in vzdržujejo višje številčnost vrste.1 

Vsaka vrsta se prilagodi količini hrane ali plena in zmanjšanje krmljenja bo zmanjšalo rodnost. 
Ta ukrep se lahko dopolni s prepovedjo gojenja koruze in krompirja ob gozdnem robu. 
Kalorično bogata hrana z njiv prav tako povečuje rodnost. Pristojno ministrstvo pa lahko kot 
dopolnilni ukrep preuči tudi kontracepcijo, ki se je izkazala za poceni in učinkovit ukrep v 
Kataloniji.2 3 

 

(2) Ni primeren za dosego cilja - v tem smislu, da je zasledovani cilj s posegom dejansko možno 
doseči. Z desetkanjem števila divjih prašičev, se ne bo preprečila širitev APK ko le-ta morda v 
prihodnosti pride v Republiko Slovenijo; Predlagatelj ni s primeri dokazal, da je tak ukrep v 
kateri drugi evropski državi preprečil pojav ali širitev APK. 
Druge države v Evropi kot so Avstrija4, Švica5   in Belgija6   niso sprejele podobnega ukrepa, 
Nemčija7   8   pa je predvidela možnost, da oblasti odredijo dodaten odstrel le na omejenem 

 

1https://www.freiheit-fuer-tiere.de/artikel/jagd-kann-wildschweine-nicht-regulieren.html 
2https://www.osvoboditevzivali.si/kontracepcija-za-divje-prasice-zmanjsanje-stevila-divjih-prasicev-s-cepljenjem-terenska-studija-v- 

spaniji/ 
3https://www.vetsandwildlife.com/en/r-d/autonomous-university-of-barcelona/ 
4https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004148 
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 področju in v skrajnih primerih neposredne nevarnosti, ko bi tak ukrep bil nujen za 
preprečevanje širjenja prašičje kuge. Slovenija je torej izjema in predlagatelj ni pojasnil, zakaj bi 
prav Slovenija morala biti v tem primeru izjema. Ne le, da predlagatelj ni dokazal, da bi takrat 
ukrep pripomogel k doseganju cilja, tak ukrep poveča možnost za širjenje APK in je tako v 
nasprotju z namenom zakona, kot ja naveden v 1. členu. Izkušnje iz drugih držav kažejo, da se na 
povečanje ubijanja divji prašiči odzovejo z višjo rodnostjo, ki številčno nadomesti izpad odraslih 
žival. Tako so v Nemčiji od leta 1982 število ubitih prašičev povečevali od manj kot 150.000 na 
več kot 600.000 letno, a njihovo število se je v tem času povečevalo. Množičen odstrel tudi podre 
socialno strukturo v skupinah, poveča se delež mladih živali, njihovo obnašanje se spremeni – 
bolj so mobilne in večkrat približujejo naseljem ter kmetijskim površinam.9 S tem se poveča tako 
možnost geografskega širjenja prašičje kuge na sosednja območja, kot prenosa na domače 
prašiče. 

 

(3) Ukrep ni sorazmeren - ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto pravico 
proporcionalna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi posega nastale 
(načelo sorazmernosti v ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). Definitivno gre za 
najhujši poseg možen z vidika varstva živali in ohranjanja narave. To ne pretehta niti interes 
prašičerejcev, ki gojijo prašiče z namenom usmrtitve in prodaje, tj. dobička v primerjavi z 
interesi čutečih bitij (nenadomestljivost življenja) in interesi ohranjanja narave (interes 
javnosti). 

 

V Sloveniji imamo že sedaj enega najvišjih odstrelov divjih prašičev v Evropi, ki pa se z zakonom 
neomejeno širi in finančno vzpodbuja kar, kot navedeno zgoraj, ni primeren ukrep. Porušena 
socialna struktura privede do bolj pogostega približevanja ljudem in večje škode na poljih.10 

Zakon, ki bi na eni strani naj zadovoljil interese prašičerejcev, bo torej po drugi strani povečal 
škodo kmetom in tako nesorazmerno posegal v njihove pravice, prav tako pa bo posegal v 
interes varstva naravne dediščine in varstva okolja. 

 

Glede na to, da je ukrep pavšalnega, množičnega pobijanja divjih prašičev po vsej Sloveniji še 
preden se sploh pojavi APK škodljiv in nepotreben, gre za nepotrebno usmrtitev, ki je v skladu s 
3. in 4. členom ZZŽiv prepovedana. Zakon je tako v neskladju z ZZŽiv in 72. členom Ustave. 

 

36. člen zakona nadalje dovoljuje, da se na območju z omejitvami lahko odredi pokončanje 
domačih prašičev in divjih prašičev v oborah za rejo divjadi in oborah s posebnim namenom. Ta 
ukrep ni omejen na prašičerejce, kjer se je pojavila APK. Zakon določa, da naj DSNB upošteva 
nekatere dejavnike, ne postavlja pa kriterijev za tako ekstremen poseg. Predlagatelj ni utemeljil, 
zakaj bi bil tak ukrep nujen preden katerikoli od prašičev sploh zboli za APK, glede na vse ostale 
predvidene ukrepe za preprečitev okužbe. Tak ukrep je nepotreben in s tem gre za nepotrebno 
usmrtitev, ki je v skladu s 3. in 4. členom ZZŽiv prepovedana. Zakon je tako v neskladju z ZZŽiv 
in 72. členom Ustave. V 3. odstavku 26. člena je nadalje določeno, da pritožba ne zadrži izvršitve. 
Ni razloga za tako določbo, saj odlog ukrepa ne bo imel posledic, ker se APK pri konkretnem 
prašičerejcu še sploh ni pojavila. 

 

Prav tako bi na tem mestu opozorili na sorazmernost tehtanja finančnih interesov. APK 
predstavlja nevarnost predvsem populaciji domačih prašičev namenjenih za zakol, ki torej za 
lastnike teh živali ne predstavljajo družbe ali druge dodatne čustvene navezanosti, temveč 

 

5https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html 
6http://www.afsca.be/asp/mabnahmen/belgien/ 
7http://www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/index.html 8https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/11/brandenburg-
afrikanische-schweinepest-weisse-zone-wildschweine-asp.html 9https://www.freiheit-fuer-tiere.de/artikel/jagd-kann-wildschweine-
nicht-regulieren.html 
10https://www.freiheit-fuer-tiere.de/artikel/jagd-kann-wildschweine-nicht-regulieren.html 
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 dohodek in gospodarsko dejavnost z namenom ustvarjanja dobička. Zato bi bilo ukrep, ki 
predvideva visoke finančne posledice za proračun Republike Slovenije, smotrno presoditi z 
vidika sorazmernosti, ki so glede na dejstvo, da je APK v Evropi prisotna že vrsto let, gotovo 
merljive. Še posebej pri podatku, da je le nekaj ukrepov na podlagi zakona sofinancirano s strani 
EU. 

 

Časovna neomejenost ukrepov 
 

Kot je Ustavno sodišče RS poudarilo že v odločbi U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020 je za presojo ožje 
sorazmernosti ukrepov, pomembno tudi, da so časovno zamejeni. Čeprav ne gre za zahtevo, 
primerljivo tisti iz 15. člena EKČP, kadar bi bile razglašene izredne razmere, omejitve ne smejo 
biti sprejete ne glede na čas njihovega trajanja. Dlje ko namreč ukrep traja, bolj invaziven 
postaja poseg. Zato sta potrebni periodično preverjanje stanja in prilagajanje (z razumno mero 
previdnosti) omejujočih ukrepov za naprej. Ustavno sodišče je že v sklepu št. U-I-83/20 
poudarilo, da je možno časovno zamejenost doseči tudi z določitvijo dolžnosti Vlade, da 
sorazmernost ukrepov periodično preverja in jih podaljša samo, če bo glede na vsakokratne 
razmere in mnenje stroke glede širjenja nalezljive bolezni ugotovila, da so še potrebni za dosego 
zasledovanih ciljev – prav z namenom, da se zmanjša možnost nesorazmernih posegov. 

 

Določanje izjem od zakonskih pravil 
 

V povezavi s 30. in 27. členom, ki določajo izjeme od uporabe zakonov in prostorskih aktov, bi 
opozorili, da je določanje izjem dopustno v strogo omejenem obsegu in restriktivno, ob izčrpno 
podanih stvarnih, razumnih in utemeljenih razlogih, pri čemer je naloga predlagatelja, da 
nujnost, izjemnost in primernost takšnega odstopa izčrpno utemelji. To velja predvsem v 
povezavi z izjemami predvidenimi od zakona, ki ureja divjad in lovstvo, ter zakona, ki ureja 
orožje. Takšne izjeme bi morale biti še posebej strogo presojane in restriktivno odobrene. 

 

Utemeljeno lahko pričakujemo, da se bo pravna znanost v zahodni civilizaciji v bodoče razvijala 
v smeri širše interpretacije zaščite in priznavanja pravic ne samo človeka, temveč tudi drugih 
živih bitij. V nekaterih evropskih državah so take tendence že precej izrazite. Zato ta 
problematika zasluži tudi pozornost ustavnega sodišča, kot je navedeno tudi v komentarju k 4. 
odst. 72. člena ustave (Komentar Ustave Republike Slovenije, Lovro Šturm in drugi, Ljubljana, 
2002, stran 700). Glede na to, da v ustavi živali niso navedene kot nosilci kakšne pravice, 
razprava o tem sicer presega okvir te ustavne pobude. Kljub temu pa pobudnik želi opozoriti, da 
precejšen del slovenske javnosti tudi na ustavno sodišče naslavlja upanje za razvoj pravne misli 
v živalim prijaznejšo ureditev. 

 

PREDLOG ZA ZAČASNO ODREDBO 
za zadržanje izvajanja Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih 
(Uradni list RS, št. 200/20) 

 

Pobudnik predlaga, da Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o 
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) zadrži 
izvrševanje 12. člena izpodbijanega akta do izdaje pravnomočne odločbe, saj bi se z izvršitvijo 
akta prizadel interes, ki ga tožnik zastopa, težko popravljiva škoda. Z izvršenim odstrelom 
živalskih vrst bi nastala nepovratna škoda, saj odstreljenih živali (porušenih družin in tropov) 
ne bo mogoče nadomestiti, tak poseg pa predstavlja tudi rušenje biotske raznovrstnosti. Pri 
odločanju mora sodišče skladno z načelom sorazmernosti upoštevati tudi prizadetost javne 
koristi. 



 

 Z izvršitvijo izpodbijanega zakona bi nastale težko popravljive škodljive posledice, ki že 
nastajajo. Vrsti bi tako nastala nenadomestljiva škoda, saj odstreljenih divjih prašičev ni mogoče 
več nadomestiti, tako občuten poseg v živalsko vrsto pa je potrebno preprečiti, saj se zaradi želje 
po odstrelu ruši temelje pravne države in načela delitve oblasti. Za nastanek težko popravljive 
škode, je mogoče šteti že nezmožnost vzpostavitve prejšnjega stanja, kar izhaja tudi iz prakse 
Vrhovnega sodišča RS. Prav tako pa že po naravi stvari izhaja, da če bo sam akt izvršen bi bila 
morebitna ugotovitev protiustavnosti in nezakonitosti akta brez učinka, saj stanja pred njeno 
odpravo ne bi bilo več mogoče vzpostaviti in bi do zatrjevanih posledic lahko prišlo. V takšnem 
primeru bi bilo poseženo v ustavno pravico do (učinkovitega) pravnega sredstva, kar je Upravno 
sodišče že poudarilo v 9. točki Sklepa I U 1522/2015-5. 

 

Na področju varstva okolja in narave velja načelo previdnosti, ki je temeljno načelo evropske 
okoljske politike in pomeni, da v primeru dvoma prevlada korist varstva okolja pred drugimi 
interesi. 

 

V primeru dvoma o neobstoju škodljivih posledic je treba predpostaviti, da le-ti obstajajo, in 
prevladati mora interes ohranjanja varstvenih ciljev. V slovenski zakonodaji je načelo 
previdnosti prikazano kot eno izmed temeljnih načel v Zakonu o varstvu okolja, ki navaja, da v 
primeru obstoja možnosti nepopravljivega uničenja okolja ali ogroženosti njegovih 
regeneracijskih sposobnosti pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za 
odlaganje ukrepov. Metodologija presoje je določena s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, ki je tudi zelo nedvoumen pri 
uporabi načela previdnosti: »V postopku presoje sprejemljivosti se uporablja načelo previdnosti 
v vseh stopnjah presoje tako, da v primeru dvoma prevlada javna korist ohranjanja narave nad 
razvojnimi interesi in drugimi javnimi koristmi. Šteje se, da je dvom izkazan, če odločitve v 
posameznih stopnjah presoje ni možno sprejeti na objektivni in z dokazi podprti ugotovitvi, v 
skladu z določbami tega pravilnika.« Čeprav se ta pravilnik nanaša le na presojo sprejemljivosti 
na varovanih območjih, torej na območjih Nature 2000 in zavarovanih območjih, pa ne pomeni, 
da načelo previdnosti ne velja tudi za naravne vrednote in biotsko raznovrstnost zunaj 
varovanih območij; narava je del okolja in kot taka zajeta v omenjeni določbi Zakona o varstvu 
okolja. 

 

Glede prizadetosti javnega interesa oziroma prizadete stranke, ni podlage za sklepanje, da bi 
nastala občutna škoda oziroma škoda primerljiva odstrelu živali. Eventualna škoda, ki bi nastala 
v primeru začasnega zadržanja (materialna škoda prašičjerejcev) je preprečljiva z drugimi 
ukrepi na podlagi zakona, saj gre za izgubo premoženja, tako da bi bile morebitne posledice 
odpravljive. Na drugi strani pa gre za življenja živali, in uboj vsakega posameznega pomeni 
neprecenljivo in nenadomestljivo škodo. Z izvršitvijo odstrela bi tako nastala resna in 
nepopravljiva škoda, ki bi v skrajnem primeru pomenila celo nesmiselnost ustavne presoje in s 
tem odsotnost učinkovitega sodnega varstva. 

Druge navedbe  



 

5 PRILOŽENI DOKUMENTI 
 

 

Zaporedna št. 1. 

2 

. 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

 

12. 

- Statut društva 

- Mnenje strokovne komisije društva 

- odločba Ministrstva za okolje in prostor, da društvo 

deluje v javnem interesu na področju narave in okololja 

št:  215-32/2019-6 z dne 08.05.2019 

- mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora 

- podatki EU 

Kot dokaze predlagamo tudi vpogled v: 

- Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške 

prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list št. 10/21 ) 

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in 

zatiranje afriške prašičje kuge (Uradni list RS, št. 136/06, 

42/10 in 200/20 – ZNUAPK) 

- Odločba USRS št. U-I-194/19-24 z dne 9. 4. 2020 

- Odločba USRS št. U-I-312/97 z dne 10. 1. 2002 

- Odločbo USRS št. U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020 

- naslednje spletne strani: 

https://www.freiheit-fuer-tiere.de/artikel/jagd-kann- 

wildschweine-nicht-regulieren.html 

https://www.osvoboditevzivali.si/kontracepcija-za-divje-prasice- 
zmanjsanje-stevila-divjih-prasicev-s-cepljenjem-terenska-studija- 
v-spaniji/ 

 
https://www.vetsandwildlife.com/en/r-d/autonomous-university- 
of-barcelona/ 

 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundes 
normen&Gesetzesnummer=20004148 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/ueber 
sicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest- 
asp.html 

 
http://www.afsca.be/asp/mabnahmen/belgien/ 

http://www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/index.html 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/11/brandenburg- 

  Seznam zahtevanih prilog 

- Pobudnik, ki ni fizična oseba, mora 

predložiti dokazilo o svojem pravnem 

statusu (točka 2). 

- Če pobudnika zastopa pooblaščenec, 

mora predložiti pooblastilo, ki je dano 

posebej za postopek pred Ustavnim 

sodiščem (točka 3.1). 

- Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 

predložiti posebno pooblastilo za prenos 

pooblastila za zastopanje v postopku 

pred Ustavnim sodiščem na drugo 

osebo (točka 3.1). 

- Pobudnik mora predložiti listine, na 

katere se sklicuje za utemeljitev svojega 

pravnega interesa (točka 4.1). 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021010.pdf
http://www.freiheit-fuer-tiere.de/artikel/jagd-kann-
http://www.osvoboditevzivali.si/kontracepcija-za-divje-prasice-
http://www.vetsandwildlife.com/en/r-d/autonomous-university-
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundes
http://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/ueber
http://www.afsca.be/asp/mabnahmen/belgien/
http://www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/index.html
http://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/11/brandenburg-


 

afrikanische-schweinepest-weisse-zone-wildschweine-asp.html 
 
 
 
 Jesenice dne: 24.05.2021  

Kraj in datum 

 

 

Podpis vložnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izpolnjeno pobudo 

pošljite na naslov 

 
ali 

 
jo vložite osebno v glavni 

pisarni Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije v času 

uradnih 

Ustavno sodišče Republike Slovenije 

p. p. 1713, SI - 1001 Ljubljana 

 
 
 

vsak dan od 8:30 do 12:00 

v sredo od 10:00 do 15:00 


