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POVZETEK
Odnos med ljudmi in živalmi se je skozi čas spreminjal. Prazgodovinski človek je spoštoval
živali kot sebi enake ter se čutil neločljivo povezanega z naravo. V času prvih visokih civilizacij
je prehod na poljedelstvo povzročil večji pritisk na naravo, vendar je še vedno prevladoval
ekocentrizem. Ostra ločnica med človekom in živaljo je nastopila v novem veku, ko se je
uveljavil antropocentristični nazor, katerega glavna zamisel je človekova nadrejenost naravi. V
trenutku, ko se je človek proglasil za gospodarja vseh živih bitij, se je začelo njihovo
izkoriščanje. Posledica vse večjih potreb naraščajočega prebivalstva in pohlepa velikih
korporacij je množična reja živali, ki ima negativne učinke na okolje, zdravje ljudi in dobrobit
rejnih živali.
Reja živali je eden izmed največjih onesnaževalcev in povzročiteljev podnebnih sprememb.
Predvsem zaradi lastne ogroženosti si prizadevamo, da bi negativne učinke reje živali omejili.
Kot ena izmed rešitev se ponuja pridelava mesa, vzgojenega v laboratoriju. V zadnjem času pa
v družbeno zavest vse bolj prihaja tudi zavedanje o trpljenju rejnih živali. Raziskave so
pokazale, da je za večino Evropejcev zaščita živali pomembno področje, na katerem si želijo
izboljšav. Evropska unija na področju dobrobiti živali izdaja številne predpise, ki pa zaradi
različnih dejavnikov niso vedno učinkoviti. Republika Slovenija kot članica Evropske unije
implementira evropsko zakonodajo v svoj pravni red.
Namen magistrskega diplomskega dela je pregled pravne ureditve reje živali na ravni Evropske
unije in Republike Slovenije ter predstavitev sodobnih izzivov, s katerimi se ta kmetijska
gospodarska panoga sooča v smislu zaostrovanja pogojev delovanja za zmanjšanje trpljenja
rejnih živali.
Ključne besede: reja živali, živinoreja, zaščita živali, dobrobit živali, pravice živali, življenjski
pogoji rejnih živali, okoljevarstveni problemi reje živali, umetno gojeno meso

ABSTRACT
The relationship between humans and animals has changed over time. Prehistoric man
respected animals as equal to himself and he felt inseparable from nature. At the time of the
ancient civilizations, the transition to agriculture led to greater pressure on nature, but
ecocentrism still prevailed. The dividing line between man and animal emerged in The early
modern period when anthropocentric view was established, with the main idea that human is
superior to nature. In the exact moment when man declared himself as the master of all living
beings, the exploitation of nature began. The ever growing needs of the earth's population and
the greed of large corporations lead to mass breeding of animals, which has negative effects on
the environment, human health and welfare of livestock.
Animal husbandry is one of the largest polluters and causes of climate change. Mainly because
of our own risk, we try to limit its negative effects. One of the possible solutions could be the
production of meat, grown in the laboratory. Recently, the awareness of the suffering endured
by bred animals is becoming increasingly important in the social consciousness. Research has
shown that for most Europeans, the protection of animals is an important area that has to be
improved in the future. The European Union issues a number of regulations in the field of
animal welfare, which are however not always effective due to various reasons. As a member
of the European Union, the Republic of Slovenia implements European legislation in its legal
order.
The purpose of the master thesis is to review the regulation of animal husbandry at the level of
the European Union and the Republic of Slovenia, and to present the contemporary challenges
that the agricultural industry faces in terms of stricter regulations intended to reduce the
suffering endured by bred animals.
Keywords: animal husbandry, livestock, animal protection, animal welfare, animal rights,
living conditions of bred animals, environmental problems of animal husbandry, cultured meat

KAZALO
1.

2.

3.

UVOD ................................................................................................................................. 1
1.1

ODNOS MED ČLOVEKOM IN ŽIVALJO ............................................................... 1

1.2

ZGODOVINSKI RAZVOJ REJE ŽIVALI ................................................................. 4

1.3

ANTROPOCENTRIZEM IN POSLEDICE ZA ŽIVALI ............................................ 6

SPLOŠNI PREGLED PODROČJA REJE ŽIVALI.......................................................... 10
2.1

RAZVRŠČANJE ŽIVALI .......................................................................................... 10

2.2

NAJPOMEMBNEJŠE VRSTE REJE ŽIVALI V REPUBLIKI SLOVENIJI ........... 11

2.3

NAČINI ŽIVINOREJE............................................................................................... 14

2.4

DOBROBIT IN TEMELJNE SVOBOŠČINE ŽIVALI ............................................. 14

PRAVNA UREDITEV V OKVIRU REJE ŽIVALI......................................................... 17
3.1

PRAVNA UREDITEV NA MEDNARODNI RAVNI .............................................. 17

3.1.1
3.2

SVETOVNA DEKLARACIJA O PRAVICAH ŽIVALI .................................. 17

PRAVNA UREDITEV NA RAVNI EVROPSKE UNIJE ........................................ 19

3.2.1

EVROPSKA UNIJA IN NJENE INSTITUCIJE, KI DELUJEJO ZA

DOBROBIT ŽIVALI ........................................................................................................ 19
3.2.1.1

EVROPSKA KOMISIJA ............................................................................ 20

3.2.1.2

EVROPSKI PARLAMENT ........................................................................ 21

3.2.1.3

SVET ........................................................................................................... 22

3.2.2
3.3

EVROPSKE KONVENCIJE NA PODROČJU REJE ŽIVALI ......................... 22

PRAVNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI ............................................... 25

3.3.1

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ............................................................... 25

3.3.2

KAZENSKI ZAKONIK ..................................................................................... 25

3.3.3

PRAVNI POLOŽAJ ŽIVALI V CIVILNEM PRAVU ...................................... 26

3.3.4

ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI............................................................................ 27

3.3.4.1

SPLOŠNE DOLOČBE ................................................................................ 27

3.3.4.2

REJA ŽIVALI ............................................................................................. 28

3.3.4.3

PREVOZ IN ZAKOL ŽIVALI ................................................................... 29

3.3.4.4

NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJEJO NA PODROČJU

ZAŠČITE ŽIVALI ........................................................................................................ 30
3.3.4.5

4.

NADZORSTVO NAD IZVAJANJEM ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI .. 32

3.3.5

ZAKON O ŽIVINOREJI ................................................................................... 34

3.3.6

PRAVILNIKI NA PODROČJU REJE, PREVOZA IN ZAKOLA ŽIVALI ..... 35

SODOBNI IZZIVI REJE ŽIVALI .................................................................................... 37
4.1

ŽIVLJENJSKI POGOJI REJNIH ŽIVALI ................................................................ 37

4.1.1

ZAŠČITA PRAŠIČEV V REJI .......................................................................... 37

4.1.2

ZAŠČITA TELET V REJI ................................................................................. 39

4.1.3

ZAŠČITA KOKOŠI NESNIC ............................................................................ 39

4.1.4

ZAŠČITA PIŠČANCEV ZA PRIREJO MESA ................................................. 41

4.1.5

UKREP DOBROBIT ŽIVALI ........................................................................... 43

4.2

OKOLJEVARSTVENI PROBLEMI REJE ŽIVALI ................................................ 43

4.2.1

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV .............................................................. 44

4.2.2

ONESNAŽEVANJE VODA .............................................................................. 48

4.2.3

UMETNO GOJENO MESO KOT MOŽNA REŠITEV ZA OKOLJE, LJUDI IN

REJNE ŽIVALI................................................................................................................. 52
5.

ZAKLJUČEK .................................................................................................................... 56

6.

SEZNAM UPORABLJENE LITERATURE .................................................................... 60
6.1

AVTORSKA DELA - MONOGRAFIJE, KNJIGE VEČ AVTORJEV, ČLANKI,

PRISPEVKI, ESEJI .............................................................................................................. 60
6.2

PRAVNI VIRI ........................................................................................................... 62

6.3

SPLETNI VIRI .......................................................................................................... 63

1. UVOD
1.1 ODNOS MED ČLOVEKOM IN ŽIVALJO
Na našem planetu ljudje nismo osamljena vrsta, ampak si ga delimo z mnogimi drugimi živimi
bitji. Iz prazgodovinskega obdobja človeške zgodovine nimamo nobenih pisnih virov, iz katerih
bi lahko sklepali o odnosu paleolitskega človeka do narave. To približno milijon let trajajoče
obdobje, v katerem je človek živel kot lovec in nabiralec, je bilo tudi najdaljše v človeški
zgodovini. Osnovne elemente materialne kulture so predstavljala preprosta orodja iz kamna,
lesa in kosti ter uporaba ognja, razvoj pa je bil v primerjavi s sodobnostjo izjemno počasen.
Danes lahko na podlagi analize domorodcev, ki so bili na ravni materialne kulture paleolitskega
človeka vse do konca 18. stoletja naredimo rekonstrukcijo načina življenja in odnosa do narave
v prazgodovini. Paleolitski človek je najprej živel v nomadskih skupinah, ki so obsegale 6 - 30
ljudi, njegov vsakdan pa je bil vselej prežet z magičnim in religioznim pomenom.1 Primitivnim
lovcem so se zdele živali podobne človeku, le da so bile obdarjene z nadnaravnimi močmi.
Verjeli so tudi, da se duša mrtvega lahko naseli v živali in da med neko osebo in posamezno
živaljo obstajajo skrivne povezave.2 V živalih ali rastlinah je paleolitski človek videl svojega
prednika, kar pomeni, da se je počutil neločljivo povezanega z naravo. To verovanje v posebni
odnos med človekom in drugimi živimi bitji imenujemo totemizem.3
Dejstvo je, da so med prvimi upodobitvami sveta, ki so bile delo človeških rok, večinoma prav
podobe živali. Do zdaj najstarejše znano ročno delo je staro okoli 40.000 let. Gre za
slonokoščeno podobico, ki so jo našli v Nemčiji leta 1939, domnevno pa naj bi predstavljala
nekakšen hibrid med človekom in živaljo, leva človeka.4 Tudi na jamskih poslikavah iz
prazgodovine prevladujejo živali. Tipičen primer so izjemno lepe slikarije, ki jih najdemo v
podzemni jami Altamiri na severu Španije. V tej jami so na večini poslikav upodobljene velike
živali, kot so srne in bizoni. Motivi za ustvarjanje takratnih jamskih umetnikov niso povsem
pojasnjeni in bi lahko bili religiozni, magični ali zgolj estetski, vse pa kaže na to, da je bil jamski
človek tistega časa bolj prevzet nad lepoto in močjo živali, kot pa nad naravnimi pojavi in
nebesnimi telesi.5
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Medsebojna povezanost med ljudmi in živalmi je bila zelo izrazita tudi v starem veku oziroma
antiki. V antičnem Egiptu so bogove upodabljale različne živali.6 Sprva so imela božanstva
povsem živalsko obliko, kasneje pa so jih upodabljali z živalsko glavo in človeškim telesom.
Stari Egipčani so nekatere živali razglasili za svete in uvedli celo smrtno kazen za tistega, ki je
žival namenoma ubil. Takšne drakonske kazni se niso obdržale, vendar pa je še danes v
nekaterih delih sveta v veljavi prepoved ubijanja posebej zaščitenih, svetih živali.7 V antiki se
je simbolika živali tesno prepletala tudi z mitologijo, kjer so imele živali praviloma prenesen
pomen. Stari Grki so mite o bogovih in junakih razlagali kot prispodobe z moralnim sporočilom,
zato so tudi živali v njih samodejno prevzele vlogo simbola.8 V antičnem Rimu je militaristična
družba poskušala zatreti občutek sočutja do živali. Stari Rimljani so bili znani predvsem po
zloglasnih gladiatorskih bojih v arenah, velik spektakel pa je predstavljal tudi lov na živali, ki
se je ponavadi odvijal neposredno pred obračunom gladiatorjev. V takšnih predstavah za
ljudske množice je bilo na krut način ubitih na tisoče živali. Kljub temu so mnogi Rimljani,
vključno s cesarjem Markom Avrelijem nasprotovali tovrstnim javnim zabavam. 9 V obdobju
antike se prvič srečamo s poimenskimi misleci, ki so se vsak iz svojega zornega kota približevali
problematiki človekovega moralnega odnosa do živali.10 Pojavijo se tudi družbena gibanja, ki
si prizadevajo za uveljavitev vegetarijanskega načina življenja.11 Prvič v zgodovini se živali
uporabi v poskusih, ki so temeljili na seciranju mrtvih živali, saj v tistem času ni bilo dovoljeno
seciranje človeškega telesa. Najbolj znana naravoslovca, ki sta svoje teze podkrepila tudi s
poskusi na živalih, sta bila Aristotel in Hipokrat, z rimskim zdravnikom Galenom pa se je
obdobje poskusov na živalih prekinilo, saj miselnost srednjega veka empirične znanosti ni
podpirala.12
V srednjem veku so bili izjemno priljubljeni bestiariji; ilustrirane knjige, ki so podrobno
opisovale različne živali. Zgodnji bestiariji so bili najverjetneje moralno-didaktično berilo,
namenjeno predvsem menihom, kasneje pa se je izoblikoval klasični bestiarij, ki je ob Svetem
pismu postal najbolj razširjena knjiga. Srednjeveško razmišljanje je verjetno omogočalo
dojemanje živali kot moralnih akterjev, saj o tem pričajo nenavadni sodni procesi proti živalim.
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Še bolj zanimivo je, da so se sodni procesi, ki so bili lahko usmerjeni proti podganam, mišim
in plazilcem, velikokrat končali v korist obtožencev. Takšen razplet so omogočili cerkveni
zastopniki, ki so se postavili na stran živali s podobnimi argumenti: gre za božjo stvaritev, ki
ima tako kot ljudje pravico do svoje hrane.13 Danes ob prebiranju takšnih srednjeveških pravd
postanemo zmedeni. Težava je seveda v tem, kako razumeti nekaj, kar spada v popolnoma
drugačen pravno-pojmovni okvir, kot je ta, v katerem živimo danes. Od novega veka
(razsvetljenstva) dalje se nam zdi nesmiselno obravnavati živali kot pravne osebe, saj naravi
odrekamo dušo in ne verjamemo več, da jo naseljujejo skrivne sile.14
Ostra kategorialna ločnica med človekom in živaljo je torej nastopila šele v novem veku, a tudi
takrat ne pri vseh mislecih. Celo Rene Descartes, eden vodilnih filozofov tistega časa ni
zagovarjal samo enega nazora, ki mu ga danes radi pripisujemo: dosledno in brezpogojno
zanikanje vsakršne sposobnosti čutenja in mišljenja pri živalih, v skladu s katerim so živali le
stroji.15 Kljub mislecem, ki so v turbulentnem času novega veka uspeli zagovarjati sočutje do
živali, pa le-te niso uživale posebnih moralnih privilegijev. Srednjeveško usmiljenje do
zajedavcev in pojmovanje občestva Frančiška Asiškega, v katerem smo združeni s svojimi
živalskimi brati in sestrami, se je sedaj umaknilo novi krščanski dolžnosti: izvajanje poskusov
na živih živalih.16 Nedvomno so poskusi na živalih bistveno obogatili naše znanje, predvsem
razumevanje človeške anatomije in fiziologije, to pa je vodilo v razvoj medicine. Dejstvo pa je,
da je prispevek k izboljšanju človeških razmer povzročil neznansko trpljenje živalim, kljub
temu da nekateri eksperimentatorji tistega časa niso premogli dovolj poguma, da bi to priznali.17
Odnos človeka do živali se je spreminjal skozi čas, dejstvo pa je tudi, da so med posameznikom
in živaljo vedno nastajale trdne socialne vezi. Ljudje lahko z domačimi ali hišnimi živalmi
razvijejo prijateljski odnos, ki je podoben prijateljstvu s človekom, saj se prav tako razlikuje v
intenzivnosti in obliki.18 Že v preteklosti so imeli nekateri naši predniki živali tako radi, da so
bili tudi pokopani skupaj z njimi. Stari Egipčani so domače mačke redno mumificirali in jih
pokopavali v luksuznih komorah znotraj piramide.19 Danes je nekaj povsem običajnega, da
imamo doma kakšnega živalskega ljubljenca, ki nam dela družbo in je naš stalni
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T. Grušovnik, ETIKA ŽIVALI (2016), str. 190-191.
L. Ferry, NOVI EKOLOŠKI RED (1998), str. 15.
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T. Grušovnik, ETIKA ŽIVALI (2016), str. 192.
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Prav tam, str. 194.
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Prav tam, str. 195.
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R. OCEPEK, PREMAGAJMO PREDSODKE DO ŽIVALI (2012), str. 17.
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Dostopno na URL: https://www.jyi.org/2012-february/2017/9/17/our-furry-friends-the-history-of-animaldomestication (15. 4. 2018).
14

3

spremljevalec.20 Močan prijateljski odnos z živalmi pa lahko razvijejo tudi tisti ljudje, ki jih
gojijo zaradi ekonomskih razlogov. Pravzaprav imajo kmetovalci, ki se ukvarjajo z rejo živali
dolžnost, da izoblikujejo human odnos do živali ter upoštevajo njihove etološke in fiziološke
potrebe.

1.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ REJE ŽIVALI
Pred približno sedmimi milijoni let so se predniki sodobnih ljudi odcepili od velikih opic. Od
prazgodovine dalje so se prav vsi naši predniki preživljali samo z lovom na divje živali in
nabiranjem divjih rastlin. Šele v zadnjih 11.000 letih so se nekatera ljudstva lotila pridelave
hrane in udomačila divje živali in rastline.21 Prehod iz lovsko-nabiralskih družb na poljedelstvo
je pomenil eno največjih sprememb v razvoju človeštva. Ta prehod je pripeljal do temeljitih
sprememb v organizaciji družbe, saj so enakopravne skupnosti lovcev in nabiralcev postale
hierarhično organizirane poljedelske družbe.22 Udomačitev živali in rastlin je neposredno
vodila v povečanje števila človeške populacije, saj je omogočila proizvodnjo večjih količin
hrane. Ker so plemena, ki so pridelovala hrano lahko prehranila veliko večje število ljudi, so si
že samo s tem pridobila vojaško premoč nad plemeni, ki so se preživljala z lovom in nabiranjem.
Proizvodnja hrane je vsilila tudi ustaljen način življenja, saj so kmetovalci morali ostajati v
bližini svojih polj in sadovnjakov. Stalno bivališče je omogočilo shranjevanje presežkov hrane,
ki so postali ključni za preživljanje tistih, ki hrane niso pridelovali, pač pa so se lahko
specializirali za kaj drugega.23
Če je želel človek od določene živalske vrste imeti korist na dolgi rok, jo je moral najprej
udomačiti. Udomačitev živali razumemo kot proces, pri katerem ljudje namerno in premišljeno
prevzamejo nadzor nad gibanjem, hranjenjem, zaščito in predvsem vzrejo določene živalske
vrste.24 To je tako pomemben proces, da se je odvijal neodvisno na več krajih po svetu in je
zajemal različne živalske vrste. Prva žival, ki jo je človek uspel udomačiti, je bil pes. Najnovejše
ugotovitve znanstvenikov kažejo na to, da je do udomačitve psa prišlo že pred 20.000 - 40.000
leti.25 Domneva se, da se je proces udomačitve psa začel, ko so pasji predniki volkovi pričeli
zahajati v bližino človeških naselbin, da bi pojedli ostanke hrane, ki so jo ljudje puščali za seboj.
Tisti volkovi, ki so raje prihajali v človekovo bližino, so bili primernejši kandidati za
20

Po nekaterih ocenah naj bi v Sloveniji imeli okoli 220.000 registriranih psov in preko 300.000 mačk.
J. Diamond, PUŠKE, BACILI IN JEKLO (2008), str. 82.
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S. Pličanič, TEMELJI EKOLOŠKEGA PRAVA (2003), str. 17.
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J. Diamond, PUŠKE, BACILI IN JEKLO (2008), str. 84-85.
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M. Zeder, The Domestication of Animals, v: Journal of Anthropological Research (2012), str. 162.
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Dostopno na URL: https://www.nature.com/articles/ncomms16082 (22. 4. 2018).
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udomačitev, saj so bili ponavadi manj agresivni in manj oprezni od dominantnih alfa samcev.26
Podoben je bil tudi proces udomačitve mačke pred približno 10.000 leti, le da so mačke v
bližino človeških naselij prišle zato, ker so bile tam tudi podgane. Tako psi kot tudi mačke so
imeli pomembno vlogo v življenju naših prednikov; psi so jim pomagali pri lovu, mačke pa so
omejevale rast populacije miši in podgan.27
Drugačna pa je bila pot udomačitve večine glavnih živinorejskih vrst. Te živali niso same
vzpostavile stika s človekom, pač pa jih je ta lovil zaradi potrebe po hrani. Sčasoma so ljudje
potrebovali vedno več hrane, zato so si zamišljali nove načine lova, da bi si s tem olajšali
dostopnost do plena. Tiste živali, ki so se izkazale kot primerni kandidati za udomačitev, so
začeli vzdrževati v čredah, kmalu pa so tudi vzpostavili večgeneracijski nadzor nad njimi.28 Na
različnih koncih sveta je prišlo do udomačitve koze, ovce, prašiča, krave in piščanca med leti
10.000 - 6.000 pr. n. št. Naši predniki pa se niso zadovoljili samo z udomačitvijo živalskih vrst,
ki so bile lažje udomačljive, ampak so si začeli podrejati tudi tiste, ki so zahtevale več vloženega
truda ter uporabo na novo pridobljenega znanja in tehnologije. Tako so med leti 6000 - 5000
pr. n. št. uspeli udomačiti konja in kamelo, ki sta se izkazala kot zelo pomembna predvsem
zaradi transporta.29
Udomačene živali prinašajo številne koristi, zato so bile vedno prisotne težnje po udomačitvi
novih živalskih vrst. Do sedaj smo ljudje uspeli udomačiti že ogromno različnih živalskih vrst
– sesalce, ptiče, kuščarje, dvoživke, ribe in celo insekte.30 Kljub temu pa vse živalske vrste niso
udomačljive. Tudi v sodobnosti, ko imamo na voljo že zelo sofisticirano tehnologijo za rejo in
vzrejo, nam nekaterih živalskih vrst še ni uspelo udomačiti. To pomeni, da so bili neuspehi
udomačevanja v preteklosti posledica pomanjkljivosti teh vrst, ne pa nesposobnosti nekdanjih
ljudstev.31 Uspešnost udomačitve je odvisna predvsem od določenih vedenjskih značilnosti
živalske vrste in posameznih živali znotraj te vrste. Te značilnosti, zaradi katerih so določene
živali bolj primerne za udomačitev od ostalih, bi lahko razvrstili v šest splošnih kategorij. Prva
kategorija je socialna struktura, predvsem velikost in organiziranost skupine.32 Živali, ki živijo
v čredah, niso teritorialne in ohranjajo dobro razvito hierarhijo nadvlade med člani, ni težko
udomačiti. Takšne živali se med seboj dobro prenašajo, nagonsko sledijo voditelju (človeku)
26
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ter lahko shajajo v gneči in zaprtih prostorih.33 Druga kategorija je hitrost rasti. Človek je
ugotovil, da se tiste živali, ki potrebujejo veliko časa, da zrastejo, bolj splača uloviti v divjini
in jih ukrotiti.34 Tretja kategorija so prehranjevalne navade in izbira habitata. Za udomačitev so
bolj primerne tiste živali, ki pri prehrani niso izbirčne in se lahko prilagodijo na različne
življenjske pogoje.35 Četrta kategorija je razmnoževanje v ujetništvu. Tiste živali, ki so bolj
selektivne pri izbiri partnerja za parjenje ali pa imajo zelo zapletene obrede dvorjenja pred
parjenjem, se v ujetništvu ne bodo razmnoževale.36 Peta kategorija je napadalnost. Skoraj vsak
dovolj velik sesalec je sposoben ubiti človeka, vendar pa so nekatere živali bolj napadalne,
nepredvidljive in nevarne kot druge. Šesta kategorija pa je odziv na ljudi in novo okolje.
Nekatere živali se na nevarnost odzovejo hitro in takoj pobegnejo, druge pa najprej iščejo
zaščito v čredah in se branijo, zbežijo pa šele takrat, ko je to nujno. Živčne vrste je posledično
težje obvladovati, saj se v ujetništvu pogosto panično odzovejo in od šoka umrejo, ali pa se tako
dolgo zaletavajo v ograjo, da poginejo.37
Z udomačitvijo živali se je bistveno spremenilo naše življenje, saj danes večina ljudi živi od
hrane, ki jo pridelajo sami ali pa jo zanje pridela nekdo drug. Velike spremembe so doživele
tudi živali, ki smo jih udomačili. Dve najbolj očitni sta povečevanje populacije udomačenih
živalskih vrst in zmanjševanje velikosti njihovih možganov. Število udomačenih živali se
povečuje zato, ker narašča naša potreba po pridelavi hrane, zmanjšanje velikosti možganov pa
lahko pripišemo trajni in intenzivni selekciji manj agresivnih in lažje vodljivih živali. Logičen
sklep je, da so se obdržale tiste živali, ki so imele manjši predel možganov, ki je zadolžen za
obravnavo informacij iz zunanjega sveta in odziv na nevarnost.38

1.3 ANTROPOCENTRIZEM IN POSLEDICE ZA ŽIVALI
V obdobju, ko so se razvile prve mogočne civilizacije,39 je bilo kljub povečanemu pritisku na
naravo, ki ga je prinesel prehod na poljedelstvo, mogoče ugotoviti iz religije izhajajoč
ekocentrizem. Religije so izhajale iz predstave narave kot »matere, ki prehranjuje« in ki ji ljudje
ne smejo vladati, pač pa morajo živeti z njo v sožitju. Takšno dojemanje je bilo odraz dejanskih
okoliščin takratnega človeka, v katerih je bila zemlja temelj življenja posameznika in družbe.
33
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Z religijo zapovedana spoštljivost v razmerju do živega in neživega sveta je predstavljala
kulturno paradigmo, vsako človekovo ravnanje, usmerjeno proti naravi je bilo neetično in
protipravno.40
Ko pa so humanistične vere človeka povzdignile med bogove, si je ta začel prisvajati in
izkoriščati druga živa bitja, predvsem živali.41 To prepričanje, da človeška vrsta ni enakovreden
del narave, ampak je gospodar vseh živih bitij, se imenuje antropocentrizem. Začetki
antropocentristične miselnosti so odraz novega duhovnega in praktičnega odnosa človeka do
narave. So kazalec tega, kako je človek dejansko že oblikoval sebe in svojo kulturo, zaradi
različnosti, ki jo je ustvaril sam, pa se ni mogel več poistovetiti z naravo. 42 Največji vpliv na
nastanek antropocentrizma sta imeli filozofsko in kulturno izročilo starogrške civilizacije ter
judovsko - krščansko izročilo, ki sta ga očitno opravičevala in utemeljevala.43
Razvoj zahodne civilizacije je tesno povezan s starogrško kulturo, predvsem filozofijo. Vzpon
grške filozofije se prične z Jonskimi naravoslovci okoli 7. stol. pr. n. št., ki jim mitološka razlaga
sveta ni več zadostovala, saj so videli v kozmičnem dogajanju, v naravi zakonitost, vredno
preučevanja. Zanimala so jih predvsem vprašanja narave kot celote, prepričani pa so bili, da
narava sama vsebuje normativni red, ki mu vladajo zakoni, hkrati fizikalni in moralni. S
prihodom sofistov v drugi polovici 5. stol. pr. n. št. je prišlo do preusmeritve pogleda, ki ni bil
več usmerjen v stvari, kakor obstajajo same na sebi, temveč v razmišljujoči subjekt. V filozofiji
Lucipa in Demokrita je prvič prišlo do ločitve do tedaj enotnega razumevanja physisa (narave),
s tem ko sta postavila ločnico med materijo (telesom) in duhom (dušo). S Platonom pride do
»velike sinteze«, saj trdi, da je človekov Um tisti, ki mu omogoča spoznanje dualističnega
bistva realnosti, sestavljene iz materije in duha.44 Preusmeritev pozornosti na človeka, ki
postane merilo vseh stvari,45 pomeni začetek odmikanja človeka od preostale narave.
Z judovsko - krščanskim izročilom pride do vpliva religije na oblikovanje antropocentrizma. V
Genezi, prvi knjigi Stare zaveze bog ustvari človeka kot vrhunec stvarjenja in ga določi za
gospodarja vsega stvarstva. Ker je človek narejen po božji podobi, ima tako razum, kot tudi
voljo in je zato določen za gospodarja narave. Narava postane človekov služabnik in mu je
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vedno na razpolago, prav tako, kakor je tudi človek vedno na razpolago bogu.46 Krščanstvo gre
torej poleg vzpostavitve dualizma človeka in narave še korak dlje, saj se opira na božjo željo,
da človek izkorišča naravo za dosego lastnih ciljev. Človekovo izkoriščanje narave so
krščanski47 in kasneje sholistični48 filozofi razumeli kot proces izboljšanja divje narave, kar naj
bi izviralo iz božjega načrta. Prav takšna podoba »divje narave«, v katero naj človek posega z
namenom izboljšave, je v popolnem nasprotju s podobo narave kot »matere, ki prehranjuje«. 49
Kljub temu do preloma tisočletja antropocentrični nastavki Biblije in njene interpretacije v
sholastični filozofiji še ne privedejo do pomembnejših premikov v vsakdanjem življenju.50
V začetku novega veka pa se je z razvojem mest in uporabo novih poljedelskih tehnik povečal
človekov poseg v naravo. Izoblikovala se je podoba narave kot ne-reda.51 V Evropi se je z
razvojem znanosti in tehnologije postopoma oblikovalo tudi prepričanje o progresivnosti
človekovega razvoja. Prepričanje, da je zgodovina neprekinjena serija izboljšav, je postalo
integrativni del zahodne civilizacije, antropocentrizem pa je postal prevladujoč tudi v
vsakdanjih človekovih odnosih z živalmi, rastlinami in neživim svetom. Človek je postal
brezobziren in je v imenu materialnega napredka začel naravo uničevati.52
Danes je človeška vrsta globalna sila na našem planetu. Vpliv na okolje je tako velik, da
posledice našega ravnanja presegajo okvire lokalnega okolja in se kažejo tudi na zelo oddaljenih
lokacijah po vsem svetu. Prehod v geološko dobo antropocen se je začel z industrijsko
revolucijo, ki sta jo omogočila predvsem izuma parnega stroja in raba fosilnih goriv. Sledil je
razvoj obrti, trgovine, znanosti in medicine. Zaradi nenadnega obilja hrane je svetovno
prebivalstvo hitro naraščalo, vzporedno se je povečevalo masovno potrošništvo.53 Temelj
kmetijstva so postale metode industrijske proizvodnje. Stroji so začeli prevzemati naloge, ki so
jih prej opravljale mišice, mehanizirane so postale celo rastline in živali.54
V trenutku, ko so ljudje na kmečke živali nehali gledati kot na živa bitja, ki lahko občutijo
bolečino in stisko, so začeli ravnati z njimi kot s stroji. Te živali zdaj pogosto množično
proizvajajo v tovarnam podobnih obratih, kjer vse življenje preživijo kot zanemarljivi deli
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proizvodne linije. Žalostno je, da o dolžini in kakovosti njihovega življenja odločajo dobički in
izgube podjetij, ki jih ne zanimajo družbene in duševne potrebe živali.55
Sodobne živalske industrije pa ne žene sovražnost, ampak jo poganja ravnodušnost. Večina
proizvajalcev in potrošnikov ne razmišlja o usodi piščancev, goveda in prašičev, ki jih uživajo.
Nekateri trdijo, da se živali bistveno ne razlikujejo od strojev, češ da nimajo občutkov, čustev
in zmožnosti trpljenja. Vendarle so znanstveniki brez dvoma dokazali, da imajo sesalci in ptice
zapleten čutni in čustveni ustroj, saj lahko občutijo telesno bolečino in trpijo zaradi čustvenih
stisk. Tragedija industrijskega kmetijstva je v tem, da dobro poskrbi za objektivne potrebe
živali, medtem ko njihove subjektivne potrebe zanemarja. Ta problem dobro ponazarja primer
kmeta, ki telico loči od matere, jo zapre v kletko, krmi, napaja ter cepi proti boleznim in jo ob
spolni zrelosti tudi umetno osemeni. Telica objektivno ne potrebuje več stikov z materjo in
ostalimi telički, da bi preživela in se razmnoževala, vendar s subjektivnega vidika takšne stike
še vedno potrebuje. Evolucija je teličkom in mladičem vseh drugih družbenih živali vcepila
močno željo po igri in še močnejšo željo po stikih z materjo, saj sta bila njeno mleko in skrb
pogoj za preživetje. Čustvene in družbene potrebe kmečkih živali so se torej izoblikovale že v
divjini, vendar pa bo žival te potrebe subjektivno še vedno čutila, tudi ko ne bodo več nujne za
preživetje in razmnoževanje.56
Dejstvo je, da narava zaradi človekovega delovanja od industrijske revolucije dalje pospešeno
propada. Posledično so ogrožene številne vrste živih bitij, ki izumirajo hitreje kot običajno.
Ljudje se v zadnjem času vse bolj zavedajo, da je treba propadanje narave zaustaviti, zato
sprejemajo različne ukrepe za njeno ohranjanje. Zelo pomembni in koristni so ukrepi
razglašanja naravnih spomenikov, sestavljanje seznamov ogroženih vrst živih bitij,
ustanavljanje rezervatov in sprejemanje ustrezne zakonodaje.57 Prizadevanja za human odnos
do živali že izkazujejo rezultate, saj se poleg pravnih predpisov za zaščito živali sočasno prebija
tudi človekovo zavedanje o pomembnosti odgovornega sobivanja z živalskimi vrstami.58 Tudi
mnogi antropocentristi priznavajo, da je človek zmožen nepopravljivo uničiti okolje in
poudarjajo, da je naš dolgoročni obstoj odvisen predvsem od stabilnosti ekosistema.59
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2. SPLOŠNI PREGLED PODROČJA REJE ŽIVALI
2.1 RAZVRŠČANJE ŽIVALI
Živali glede na skupne značilnosti delimo na dve glavni skupini: vretenčarje, med katere
spadajo sesalci, ptiči, dvoživke, plazilci in ribe ter nevretenčarje, med katere spadajo žuželke,
pajkovci, raki in mehkužci. Po Zakonu o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno
besedilo in 21/18 – ZNOrg – v nadaljevanju ZZZiv) se živali delijo na rejne, hišne, poskusne
in prostoživeče živali, izraz »živali« pa se nanaša na vse žive vretenčarje, razen človeka.60
Rejne živali živijo pod varstvom in oskrbo človeka, ki jih redi za svojo korist. Pri reji je treba
živalim zagotoviti vsaj minimum, ki še omogoča dobro počutje in značilno obnašanje določene
vrste (etološki normativ) ter upoštevati dopustno obremenitev okolja (ekološki normativ).
Oskrbovalec živali mora poskrbeti za krmljenje, napajanje, nastanitev, čiščenje in nego rejnih
živali.61 ZZZiv opredeljuje kot rejne živali kopitarje, parkljarje, perutnino, kunce, kožuharje in
druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge
gospodarske namene.62
ZZZiv navaja kot hišne živali pse, domače mačke, ptice, male glodavce, terarijske, akvarijske
in druge živali, ki so namenjene za varstvo, družbo in pomoč človeku.63 Pravilnik o zaščiti
hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/09 in 89/14) določa minimalne pogoje za zaščito hišnih živali.
Skrbnik mora ustrezno poskrbeti za dobro počutje živali v njegovi oskrbi, zlasti mora zagotoviti
kakovostno in količinsko ustrezno hrano in vodo, primerno gibanje živali glede na vrsto in
ustrezne bivalne pogoje.64
Poskusne živali so po ZZZiv tiste živali, ki se uporabljajo ali so namenjene za uporabo v
poskusu. Direktiva o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (Ur. l. EU št. 276,
20. 10. 2010 – v nadaljevanju Direktiva 2010/63/EU) opredeljuje poskus kot kakršno koli
invazivno ali neinvazivno uporabo živali v znanstvene ali izobraževalne namene, ki lahko živali
povzroči določeno stopnjo bolečine, trpljenja ali trajnih poškodb.65 V primeru, da obstaja več
možnosti, se pri izbiri poskusov upoštevajo naslednje okoliščine: izberejo se poskusi, ki
60
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povzročajo najmanj bolečin in kjer se uporablja najmanjše možno število živali z najmanjšo
sposobnostjo občutenja bolečin, stiske in trpljenja. Poskusi se izvajajo pod splošno ali lokalno
anestezijo poskusnih živali, razen če je to neprimerno glede na namen poskusa.66
Prostoživeče živali so tiste, katerih osebki lahko živijo prosto v naravi, neodvisno od človeka
in niso nastali z umetnim izborom. Leta 1999 je bil sprejet Zakon o ohranjanju narave (Ur. l.
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 8/10 –ZSKZ-B, 46/14, 21/18 –
ZNOrg in 31/18 – v nadaljevanju ZON) z namenom ohranitve biotske raznovrstnosti, torej tudi
varstva prostoživečih živalskih vrst.67 Nobene živalske vrste ni dovoljeno iztrebiti ali
namenoma zniževati števila osebkov do te mere, da vrsta postane ogrožena. Prepovedano je
tudi namerno ubijanje ali poškodovanje živali brez opravičljivega razloga ter uničevanje
njihovih habitatov. Kljub temu je dovoljeno loviti živali lovnih in ribolovnih vrst v skladu s
predpisi, ki urejajo lov in ribolov.68 Prostoživeče živali je dovoljeno tudi zadrževati v ujetništvu
kot hišne živali, a je ob tem treba upoštevati predpise, ki urejajo njihovo varstvo.69 Izvajanje
poskusov na prostoživečih živalih ni dovoljeno, razen v primeru, da namena poskusa ni mogoče
doseči z uporabo laboratorijske živali ali pod pogojem, da se izda dovoljenje za odvzem živali
iz narave in njeno uporabo v znanstvenoraziskovalne namene.70

2.2 NAJPOMEMBNEJŠE VRSTE REJE ŽIVALI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) nima najbolj ugodnih razmer za kmetijstvo zaradi
hribovitega površja, specifičnega podnebja in zemljiške razdrobljenosti. Najpomembnejša
kmetijska panoga pri nas je tako živinoreja, ki prispeva več kot polovico celotne kmetijske
pridelave. Med živinorejskimi panogami prevladuje govedoreja, pomembne pa so tudi
prašičereja, perutninarstvo, reja drobnice, konjereja in čebelarstvo.71
Govedoreja je najpomembnejša kmetijska dejavnost v RS, saj dajeta prireja mleka in mesa
našim kmetovalcem največ prihodka. Začetki govedoreje segajo v obdobje med 19. in 20.
stoletjem. Po drugi svetovni vojni je rejsko delo iz rok rejcev prešlo na raven države, ki je vodila
in nadzorovala delo strokovnih služb, ki so za rejce izvajale strokovne naloge. Od leta 2006
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imajo rejsko delo ponovno v rokah rejci, ki so se združili pod okriljem priznanih rejskih
organizacij. Sedaj so sami naročniki dela strokovnih služb in sami odločajo o rejskih ciljih,
država pa je obdržala samo nadzor nad financiranjem strokovnih služb.72 Edina slovenska
avtohtona pasma govedi je cikasto govedo.
Reja prašičev ima pri nas večstoletno tradicijo, dokaze o tem pa lahko najdemo že v urbarjih in
srednjeveških listinah. V urbarjih je bil zapisan t.i. »svinjski davek«, ki so ga morali plačevati
tlačani, obračunavali pa so ga po različnih denarnih vrednostih, verjetno po velikosti prašičev.73
Sprva so prašiče redili predvsem za domačo potrebo, saj je bilo malo povpraševanja vasi in
mest. Pomen prašičereje je začel naraščati v 16. stoletju, ko so pričeli uporabljati svinjsko mast,
obseg reje pa se je močno povečal šele v začetku 20. stoletja. Število prašičev je bilo najvišje
tik pred vstopom RS v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU), nato pa je začelo močno upadati.
Evropski trg je prinesel zelo hudo konkurenco z nižjimi cenami prašičev, intenzivnejšo rejo,
boljšo velikostno strukturo obratov ter zahtevnejše etološke in ekološke normative.74 Danes so
slovenski prašičerejci organizirani v več društvih in zvezah pod okriljem krovno priznane rejske
organizacije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki zastopa njihove interese v RS in v
EU.75
V RS pri reji perutnine prevladuje specializirana, visoko strokovno in tehnološko zahtevna reja
industrijskega tipa, ki jo vodijo perutninska podjetja in je v večini primerov organizirana kot
kooperacijska reja pri zasebnikih, proizvodnja perutninskega mesa pa je med vsemi
proizvodnjami mesa najbolj izvozno usmerjena.76 Poleg proizvodnje perutninskega mesa je
pomemben segment perutninarstva tudi proizvodnja jajc. Osnovni načini reje kokoši nesnic, po
katerih označujemo tudi jedilna jajca, so baterijska, talna, pašna in ekološka reja. Za baterijsko
rejo se odločajo rejci, ki nimajo travnatih površin za pašo kokoši, niti veliko hlevskih površin.
Kokoši se tako redijo v večjem številu kletk, povezanih v baterijo. Pri talni reji kokoši nesnic
gre za rejo, kjer se kokoši lahko prosto gibljejo v hlevu, pri pašni reji pa so kokoši ponoči zaprte
v hlevu, podnevi pa imajo možnost izhoda na pašne površine. V ekološki reji kokoši nesnic je
osnova pašna reja z nekaterimi dodatnimi in ostrejšimi zahtevami.77
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Tudi reja drobnice ima v RS že dolgo tradicijo. Sprva so naši predniki redili ovce zaradi volne,
mesa in mleka, koza pa je bila »krava siromakov«, saj so jo lahko redili tudi tisti, ki so bili brez
lastne zemlje. Ovce je precej lažje rediti, saj so skromne in nezahtevne. Od pomladi do pozne
jeseni so na pašniku, ob ustreznih pogojih pa lahko celo prezimijo na prostem. Primerne so tudi
za ekološko rejo, saj ob kakovostni paši in osnovni krmi ne potrebujejo dopolnjevanja obroka
z večjimi količinami žita. Koze so glede reje zahtevnejše in potrebujejo večjo pozornost rejca.
Krmo prebirajo in posledično puščajo več ostankov v hlevu in na pašniku, bolj pa so občutljive
tudi za mraz. Danes sta mleko in meso drobnice vedno bolj cenjena, zato se tudi povpraševanje
po njihovih proizvodih povečuje. Reja ovc in koz se je v zadnjih tridesetih letih povečevala tudi
zato, ker je prireja kravjega mleka zaradi vse višjih standardov kakovosti na majhnih kmetijah
postala nekonkurenčna.78
O reji konjev na naših tleh so poročali že letopisci in zgodovinarji od Pavla Diakona do Janeza
Vajkarda Valvasorja. Do razpada avstro-ogrske monarhije se je konjereja na slovenskem
razvijala pod deželno upravo. V obdobju do prve svetovne vojne so bili na področju živinoreje
izdani ustrezni predpisi, ki so bili osnova za velik rejski napredek. V tistem času so sloveli
predvsem hladnokrvni konji, ki so jih redili na Kranjskem in toplokrvni kasaški konji iz okolice
Ljutomera. Po drugi svetovni vojni se je gospodarski pomen konjereje močno zmanjšal. Z
razvojem tehnologije je bil konj sprva izrinjen kot vlečna sila iz transporta, nato pa so ga
sodobni stroji zamenjali tudi v kmetijstvu. Rejci so se posledično v vse večjem številu usmerili
v rejo konj za prehrano ljudi, povečalo pa se je tudi število pasem, primernih za športno in
rekreativno konjeniško udejstvovanje.79 Najbolj znana slovenska avtohtona pasma konj je
lipicanec, ena najstarejših kulturnih pasem na svetu, ki se je izoblikovala v Kobilarni Lipica že
v 16. stoletju.80
V RS deluje približno 10.000 čebelarjev, kar je glede na število prebivalcev zelo veliko.
Čebelarstvo je del naše narodne identitete in kulturne dediščine, saj značilne slovenske
čebelnjake, panjske končnice in medenjake zelo dobro poznajo tudi v tujini.81 Nekateri čebelarji
poleg medu pridelujejo tudi cvetni prah, matični mleček ali medene pijače. Najbolj znan
slovenski čebelar je Anton Janša, začetnik modernega čebelarstva in prvi učitelj čebelarstva na
svetu. RS je priznana kot izvorno območje kranjske čebele, ki je zaradi dobrih lastnosti med
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čebelarji zelo priljubljena in posledično je danes ena najbolj razširjenih podvrst medonosnih
čebel.82

2.3 NAČINI ŽIVINOREJE
Zakon o živinoreji (Ur. l. RS, št. 18/02, 110/02 – ZureP-1, 45/04 – ZdZPVHVVR in 45/15 – v
nadaljevanju ZŽiv) opredeljuje dva načina živinoreje: konvencionalno in sonaravno. Pri
konvencionalni živinoreji gre za splošen način reje domačih živali z uporabo dovoljenih
sistemov reje, krme in oskrbe, sonaravna živinoreja pa je okolju prijazna oblika kmetijske
dejavnosti, ki se lahko izvaja samo na kmetijskih gospodarstvih z enako obliko sonaravne
rastlinske pridelave. Sonaravna živinoreja se izvaja zlasti kot:
-

integrirana živinoreja, ki pomeni rejo živali na kmetijskem gospodarstvu s ciljem čim večje
uravnoteženosti kroženja snovi na kmetijskem obratu,

-

permakulturna živinoreja, ki ustreza zahtevam permakulturnega kmetovanja na tak način,
da se v celoti izvaja na kmetijskem gospodarstvu z zaprtim krogotokom snovi,

-

organska ali ekološka živinoreja, ki se izvaja predvsem po naravnih pristopih in postopkih,

-

biološko dinamična živinoreja, ki je opredeljena kot reja živali z upoštevanjem ekološke
živinoreje in ustreza zahtevam biološko-dinamične metode kmetovanja.83

2.4 DOBROBIT IN TEMELJNE SVOBOŠČINE ŽIVALI
Dobrobit živali je pojem, ki se v zadnjem času vse bolj uporablja v povezavi z medsebojnim
odnosom med človekom in živaljo, varovanjem zdravja živali in zaščito živali pred mučenjem.
Sprva smo pojem dobrobit živali iz angleščine prevajali kot dobro počutje živali (animal
welfare). Veterinarski stroki se je to poimenovanje zdelo neprimerno, saj se pojem uporablja
tudi za razmere pri zakolu živali, kar objektivno težko poimenujemo kot dobro počutje živali.84
Na drugi strani je tudi beseda dobrobit deležna očitkov, da gre za srbokroatizem. Slovenski
prevod besede dobrobit se namreč glasi blaginja, kar nima ustreznega pomena za dobro
počutje.85 Na Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
svetujejo rabo termina dobrobit živali, saj ima le-ta širši pomen. Vključuje namreč fizično in
mentalno zdravje živali ter sposobnost prilagajanja na umetno okolje, ki jim ga oblikuje človek,
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pri čemer upošteva tudi njihova čustva.86 Termin dobrobit živali se je začel uporabljati tudi za
novejša pravna besedila,87 zato bom v svojem magistrskem diplomskem delu sledil mnenju
Sekcije za terminološke slovarje in uporabljal to poimenovanje.
V 20. stoletju je prišlo do razvoja intenzivne živinoreje. Poročilo Organizacije Združenih
narodov za prehrano in kmetijstvo iz leta 2006 z naslovom Dolga senca živinoreje (Livestock's
Long Shadow)88 potrjuje, da je živinoreja eden izmed treh najpomembnejših vzrokov za
okoljske probleme. Poleg vpliva na okolje in človekovo zdravje pa nikakor ne smemo
zanemariti vpliva na rejne živali. Vsako leto je za človeško prehrano pobitih približno 56
milijard kopenskih rejnih živali, do leta 2050 pa pričakujemo, da se bo število rejnih živali
podvojilo.89 V sodobni družbi tako postaja dobrobit živali pomembno področje, saj so etično in
odgovorno ravnanje z živalmi, pa tudi varnost in kakovost živil cilji, ki jih skušajo doseči
razvite države. Sprva je dobrobit temeljila predvsem na zaščiti živali pred mučenjem, nato pa
je začela vključevati tudi varovanje zdravja živali. Gre predvsem za tiste živali, ki jih človek
goji v svojem okolju za svoje dobro, pa tudi za prostoživeče živali, katerih dobrobit je ogrožena
zaradi človekovega ravnanja.90
Razvoj znanosti je vodil k novim spoznanjem glede čutenja živali ter njihovega zaznavnega in
kognitivnega sveta. Osveščanje javnosti je nato pripomoglo, da so se ljudje začeli spraševati,
ali je moralno sprejemljivo na intenzivno živinorejo gledati zgolj kot na eno od industrijskih
panog, ali pa bi vendarle morali postaviti neka pravila, ki bi živalim omogočila dostojno
življenje brez nepotrebnega trpljenja.91 Plod takšnega razmišljanja je oblikovanje seznama petih
temeljnih svoboščin živali. Sprva je šlo za koncept petih svoboščin, ki se je razvil kot odgovor
na poročilo vlade Velike Britanije o živinoreji leta 1965, uradni seznam petih temeljnih
svoboščin pa je izdelal Britanski Strokovni Svet za dobro počutje domačih živali leta 1979.
Temeljne svoboščine živali so:
-

zaščita pred lakoto in žejo, ki se zagotavlja z dostopom do sveže vode in krme,
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-

zaščita pred bolečino, poškodbami in boleznimi, ki se zagotavlja s preventivo ali hitro
diagnozo in zdravljenjem,

-

zaščita pred neudobjem, ki se zagotavlja z vzpostavitvijo primernega okolja, kjer imajo
živali zavetje in udobno ležišče,

-

zaščita pred strahom in stisko, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev in postopkov, ki
ne povzročajo mentalnega trpljenja,

-

pravica izvajanja normalnega obnašanja, ki se uresničuje z zagotavljanjem dovolj velikega
prostora, primerne opreme in prisotnostjo živalskih vrstnikov.92
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3. PRAVNA UREDITEV V OKVIRU REJE ŽIVALI
3.1 PRAVNA UREDITEV NA MEDNARODNI RAVNI
3.1.1 SVETOVNA DEKLARACIJA O PRAVICAH ŽIVALI
Mednarodni dan človekovih pravic obeležujemo vsako leto 10. decembra. Na ta dan je leta
1948 Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic,
ki je postavila skupni standard na področju varovanja človekovih pravic za vse države. Manj
znano je, da na isti dan obeležujemo tudi mednarodni dan pravic živali. Organizacije, združenja
in posamezniki, ki se borijo za pravice živali, so ta dan izbrali namenoma, saj zahtevajo
razširitev Splošne deklaracije človekovih pravic. Prizadevajo si, da se te neodtuljive pravice
razširijo na vsa živa bitja, ki naseljujejo naš planet, tudi če ne pripadajo človeški vrsti. Boj za
pravice živali v času, ko družba ponekod ne priznava niti človekovih pravic ali pa jih vztrajno
krši, se nasprotnikom aktivistov zdi neprimeren. Treba pa se je zavedati, da je antropocentrična
miselnost tista, ki je brez razumske in moralne podlage ustvarila prepad med človekom in
živaljo. Tudi živali so čuteča bitja, saj lahko čutijo in občutijo ljubezen, bolečino in žalost, zato
si zaslužijo predvsem dostojno življenje. Podobnost med človekom in živaljo je večja, kot so
nekateri pripravljeni priznati.
V začetku 20. stoletja so se začele živahne razprave o pravicah in pravnem položaju živali. V
tem obdobju so se pojavili zapisi, ki so se ukvarjali s pravicami živali ali z razglasitvijo pravic
v imenu živali. Mnogi misleci so pripomogli k razvoju odnosa do živali,93 morda odločilen
prispevek h konceptu živalskih pravic pa je dal francoski pisec Andre Geraud, ki je kot prvi
razvil idejo o nekakšnem »živalskem zakoniku«, ki bi temeljil na treh vodilnih načelih: živali
morajo biti srečne, ne smejo biti prikrajšane za užitek, trpljenje pa se jim lahko povzroči le v
skrajnem primeru.94 Vrhunec gibanja za živalske pravice je prišel z razglasitvijo Svetovne
deklaracije o pravicah živali 15. oktobra leta 1978 na sedežu UNESCA v Parizu.
Svetovna deklaracija o pravicah živali (v nadaljevanju Deklaracija) iz leta 1978 je bila
zasnovana podobno kot Splošna deklaracija človekovih pravic in je sprva obsegala preambulo
ter 14 členov. V 1. členu je navedeno, da se vse živali rojevajo enakopravne in imajo enake
93
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pravice do bivanja. Ta člen povzema celotno filozofijo Deklaracije, ki se odraža v temeljni
pravici do enakosti živih bitij.95 Drugo pomembno načelo, da ima vsaka žival pravico do
spoštovanja, je zapisano v 2. členu deklaracije. Sledijo preostala načela, med drugim pravica
živali do svobodnega življenja v svojem naravnem okolju, prepoved izkoriščanja in trpinčenja
ter pravica do primerne oskrbe. Kmalu po razglasitvi Deklaracije so se pojavile prve kritike.
Nekateri so trdili, da je besedilo dvoumno in nejasno, spet drugi so mu očitali premalo drznosti.
Najbolj aktivni so bili vegetarijanci, ki so protestirali proti besedilu 9. člena, v katerem je
omenjeno ubijanje živali, rejenih za prehrano. Mednarodna zveza za pravice živali je priznala
potrebo po pregledu in spremembi besedila 9. člena, prav tako pa je upoštevala predloge
sprememb nekaterih drugih členov. Posledično je bilo 21. oktobra 1989 sprejeto revidirano
besedilo deklaracije, ki je iz prvotnih 14 členov skrajšana na 10. Preambula jasno povzema
celotno filozofijo Deklaracije glede spoštovanja pravice do enakosti živih bitij. Poleg naravnih
pravic, ki jih imajo vsa živa bitja, določa tudi, da ima vsaka žival z razvitim živčnim sistemom
specifične pravice.96 Pomemben napredek za pravice živali je pomenil vnos besedila 9. člena
deklaracije: »pravna osebnost živali in njene pravice morajo biti priznane z zakonom.«97
Prvotno besedilo najbolj kritiziranega 9. člena je bilo črtano, kljub temu pa deklaracija ne obsoja
uporabe oziroma ubijanja živali za prehrano, ki tako še vedno ostaja implicitno dovoljeno.
Deklaracija ni pravno zavezujoča, kvečjemu ima le moralno avtoriteto, predstavlja pa trenutni
dogovor pri iskanju ravnovesja med eksistenčnimi interesi človeka in živali ter ekonomskimi,
prehranskimi in znanstvenimi potrebami človeka na račun živali.98 Njeni avtorji si želijo, da bi
sčasoma postala pravno zavezujoča preko ustreznih pravnih instrumentov na tak način kot
Splošna deklaracija človekovih pravic, ki je postala podlaga za implementacijo Evropske
konvencije za človekove pravice, konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in
konvencije o otrokovih pravicah.99 Danes je prihodnost te Deklaracije nejasna, dejstvo pa je, da
je postavila temelje novega ravnovesja v razmerju med človekom in živaljo, še vedno pa ostaja
najbolj ambiciozno besedilo, ki je bilo na tem področju kdaj zapisano.100
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3.2 PRAVNA UREDITEV NA RAVNI EVROPSKE UNIJE
3.2.1 EVROPSKA UNIJA IN NJENE INSTITUCIJE, KI DELUJEJO ZA DOBROBIT
ŽIVALI
Izvirna zamisel povojne evropske integracije je bila oblikovanje skupnega trga, ki je tedaj
pomenil gospodarsko sodelovanje med šestimi evropskimi državami101 v železarstvu, jeklarstvu
in premogovništvu. Začetki evropskega povezovanja segajo v leto 1951, ko je prišlo do podpisa
Pariške pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1957 pa sta sledili
Rimski pogodbi, s katerima je prišlo do ustanovitve Evropske gospodarske skupnosti in
Evropske skupnosti za atomsko energijo. Evropska gospodarska skupnost se je kasneje
preimenovala v Evropsko skupnost, leta 1993 pa je z Maastrichtsko pogodbo nastala EU.102
EU ima poseben mednarodnopravni položaj, saj ni niti zvezna država, niti medvladna
organizacija. Države, ki jo tvorijo, ostanejo neodvisne suverene države, a del svojih pooblastil
pri odločanju prenesejo na skupne evropske institucije, tako da se lahko o zadevah skupnega
interesa demokratično odloča na evropski ravni.103
EU je aktivna na področju zaščite rejnih, poskusnih in prostoživečih živali. Evropska
zakonodaja določa pogoje za human zakol rejnih živali in primeren transport vseh vrst živali,
posebna dodatna pravila obstajajo tudi za rejo kokoši nesnic, piščancev za proizvodnjo mesa,
prašičev in telet. Na ravni EU je uveden nadzor pri uporabi živali v znanstvene namene,
prepovedano pa je trgovanje z ogroženimi živalskimi vrstami. Nacionalne organizacije s
področja dobrobiti živali ocenjujejo, da je vpliv EU in njene zakonodaje na tem področju
uspešen le v določenih segmentih. Pozitivna stvar je predvsem zaveza vseh držav članic, ki
implemenirajo evropsko zakonodajo, da bodo spoštovale vsaj minimalne standarde za zaščito
živali. Države, ki prej niso uredile notranje zakonodaje na področju zaščite živali, na ta način
pridobijo nekakšno osnovo, kasneje pa pravni položaj na svojem ozemlju lahko tudi
izboljšujejo.104
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Z namenom učinkovitega delovanja ima EU institucije oziroma institucionalni okvir, prek
katerega uveljavlja svoje vrednote, uresničuje svoje cilje ter zagotavlja načelnost, učinkovitost
in kontinuiteto svojih politik in ukrepov. Institucije EU so:
-

Evropski parlament,

-

Evropski svet,

-

Svet (EU),

-

Evropska komisija,

-

Sodišče Evropske Unije,

-

Evropska centralna banka,

-

Računsko sodišče.105

Evropska komisija, Evropski parlament in Svet so institucije, ki imajo izvršilno in zakonodajno
moč v EU, posledično so tudi najbolj vplivne na področju dobrobiti živali.
3.2.1.1 EVROPSKA KOMISIJA
Evropska komisija (v nadaljevanju Komisija) v EU opravlja izvršilno, upravno in usklajevalno
funkcijo. Gre za neke vrste evropsko vlado, ki ščiti evropske interese, lahko pa jo označimo
tudi za varuhinjo Pogodb EU, saj skrbi za spoštovanje in izvrševanje predpisov EU. Komisija
ima pravico predlagati akte EU, poleg tega pa izvršuje proračun in na določenih področjih
zastopa EU v zunanjih odnosih. Predsednik Komisije določa usmeritve za njeno odločanje,
hkrati pa zagotavlja njeno učinkovito in usklajeno delovanje z razporejanjem obveznosti, ki jih
nato dodeli komisarjem.106
Komisija je organizirana v 36 oddelkov, t.i. generalnih direktoratov. Direktorati so
vzpostavljeni za večino najpomembnejših področij, na katerih Komisija izvršuje svoje
pristojnosti.107 Na področju zaščite živali delujeta Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj
podeželja ter Generalni direktorat za okolje. Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj
podeželja se ukvarja z vsemi vidiki skupne kmetijske politike, hkrati pa je odgovoren tudi za
področje dobrobiti rejnih živali. Skrbi predvsem za to, da države članice ustrezno
implementirajo evropsko zakonodajo na področju dobrobiti rejnih živali. Generalni direktorat
za okolje je odgovoren za pripravo in izvajanje zakonodaje na širokem spektru področij, med
105
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katere spadajo boj proti onesnaževanju, jedrska varnost, zaščita narave, pa tudi zaščita živali,
ki se uporabljajo v eksperimentalne namene ter trgovanje s prostoživečimi živalmi. Ta
direktorat ne nazadnje spodbuja tudi uporabo sodobne tehnologije, ki bi nadomestila ali
zmanjšala uporabo živali v poskusih.108
Leta 2016 so izsledki raziskave Komisije o odnosu Evropejcev do dobrobiti živali109 pokazali,
da je za veliko večino Evropejcev zaščita dobrobiti živali zelo pomembna in da si želijo
izboljšanja na tem področju. V ta namen je Komisija vzpostavila platformo EU za dobrobit
živali. Namen platforme je spodbujati dialog med pristojnimi organi, civilno družbo, podjetji
in znanstveniki glede vprašanj o dobrobiti živali, ki so pomembna za državljane EU. Platforma
Komisiji pomaga pri razvoju in izmenjavi usklajenih ukrepov o dobrobiti živali s poudarkom
na:
-

boljši uporabi pravil EU o dobrobiti živali s pomočjo izmenjave informacij in najboljših
praks,

-

spodbujanju standardov EU za dobrobit živali na globalni ravni,

-

razvoju in uporabi prostovoljnih zavez s strani podjetij za nadaljne izboljševanje dobrobiti
živali.110

3.2.1.2 EVROPSKI PARLAMENT
Evropski parlament je edina neposredno voljena institucija v EU. Njegova vloga v
zakonodajnem procesu se je skozi čas spreminjala. Sprva je imel le posvetovalno vlogo,
sčasoma pa se je krepila tudi zakonodajna. Z Lizbonsko pogodbo se je vloga Evropskega
parlamenta močno okrepila, saj je v zakonodajnem postopku in postopku sprejemanja
proračuna sedaj izenačen s Svetom Evropske Unije.111 Evropski parlament od uveljavitve
Lizbonske pogodbe ne predstavlja več narodov držav članic, pač pa državljane EU. V skladu z
določbami Pogodbe o Evropski Uniji (Ur. l. EU, C 202, 7. 6. 2016) število evropskih poslancev
poleg predsednika ne sme preseči 750, pri čemer je minimalno število poslancev iz ene države
6, maksimalno pa 96 poslancev.112 Ti poslanci se povezujejo v politične skupine glede na svojo
politično usmeritev in so tako tudi organizirani pri delu v parlamentu. V Evropskem parlamentu
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so posledično zastopani vsi najpomembnejši politični tokovi EU, od skrajne desnice do skrajne
levice.113
Evropski poslanci so razdeljeni v 20 specializiranih stalnih odborov. Ti odbori oblikujejo
zakonodajne predloge, pripravljajo predloge sprememb za plenarno zasedanje in imenujejo
pogajalske skupine za pogajanja s Svetom o zakonodaji EU. Poleg tega imajo možnost
sprejemanja samoiniciativnih poročil, priprave predstavitev skupaj s strokovnjaki in nadzora
drugih institucij EU.114 Najpomembnejši stalni odbor na področju zaščite živali je Odbor za
kmetijstvo in razvoj podeželja.
3.2.1.3 SVET
Uradno ime institucije je Svet, vendar jo v praksi imenujejo Svet Evropske unije. Poleg
Evropskega parlamenta je najpomembnejše zakonodajno telo EU, opravlja pa tudi funkcijo
oblikovanja politike in usklajevanja, predvsem z drugimi institucijami. Pomembno funkcijo
ima še v zvezi z mednarodnimi sporazumi, saj odobri začetek pogajanj, določa pogajalske
smernice, odobri podpis in sklene mednarodni sporazum.115 Svet sestavlja po en predstavnik
vsake države članice na ministrski ravni, pooblaščen za prevzemanje obveznosti v imenu vlade
države članice, ki jo predstavlja.116
Svet ima zadnjo besedo v postopku priprave zakonodaje EU, lobiranje pa lahko nanj vpliva le,
če se osredotoči na države članice EU. Če lobisti želijo biti uspešni, morajo dobiti nacionalno
podporo čim večjega števila držav. Logično je, da najmanjše navdušenje nad višjimi standardi
dobrobiti živali vlada med državami, kjer je zakonodaja s področja zaščite živali skromna,
podpora spremembam in izboljšavam pa šibko izražena in nemobilizirana. Dodatno težavo pri
poenotenju zakonodaje na ravni EU predstavljajo tudi kulturne razlike med državami članicami
v načinu dojemanja pojma dobrobiti živali.117
3.2.2 EVROPSKE KONVENCIJE NA PODROČJU REJE ŽIVALI
Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene (Ur. l. RS, – mednarodne pogodbe, št.
3/92) se uporablja za živali, ki se redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge
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vzrejne namene, zadeva pa zlasti živali, ki se redijo v sistemih intenzivne reje.118 Cilj te
konvencije je zaščita rejnih živali pred nepotrebnim trpljenjem ali poškodbami, ki jih lahko
povzročijo njihova bivališča, krma ali oskrba. V ta namen je ustanovljena tudi Stalna komisija,
ki ima odgovornost za izdelavo in sprejem priporočil pogodbenim strankam. Priporočila
vsebujejo določila za izvajanje načel iz te konvencije, sprejeta pa so ob upoštevanju razvoja
znanosti in novih metod živinoreje.119 Evropska Konvencija za zaščito živali v vzrejne namene
je bila sprejeta 10. marca 1976 v Strasbourgu, RS pa jo je ratificirala 27. marca 1992. Istega
leta je bil sklenjen tudi protokol o spremembi k Evropski konvenciji za zaščito živali v vzrejne
namene, ki predvideva razširjeno področje uporabe te konvencije, vendar pa ga RS do danes še
ni ratificirala.120
V Evropski konvenciji za zaščito živali v vzrejne namene je med drugim zapisano, da je živalim
treba zagotoviti hrano, vodo in oskrbo na način, ki je primeren njihovim fiziološkim in
etološkim potrebam.121 Svoboda gibanja mora biti primerna glede na posamezno živalsko vrsto
ter v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji, prav tako mora biti
zagotovljena ustrezna temperatura, razsvetljava, vlažnost in drugi pogoji okolja. Vsak dan je
potrebno pregledovati zdravstveno stanje živali, ki se redijo v sistemih intenzivne reje v izogib
nepotrebnemu trpljenju, najmanj enkrat na dan mora biti pregledana tudi tehnična oprema, ki
se v takšnih sistemih uporablja.122
Revidirana Evropska konvencija o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (Ur. l. RS –
mednarodne pogodbe, št. 4/14) se uporablja za mednarodni prevoz vretenčarjev. Cilj te
konvencije je poskrbeti za dobrobit živali med prevozom na tak način, da se spoštuje vse živali
in upošteva njihovo zmožnost, da občutijo trpljenje. Vsaka pogodbenica uporablja določbe o
mednarodnem prevozu živali iz te konvencije in je odgovorna tako za učinkovito preverjanje
kot tudi za nadzor.123 Revidirana Evropska konvencija o zaščiti živali v mednarodnem prevozu
je bila sklenjena 6. novembra 2003 v Kišinjevu, RS pa jo je ratificirala 6. marca 2014.
Poleg skrbi za dobrobit in zdravje živali med prevozom je v določilih te konvencije poudarjeno,
da se živali v namembni kraj prepeljejo nemudoma. Živali je dovoljeno zadržati le v nujnih
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primerih, vendar je takrat treba poskrbeti za njihovo oskrbo in po potrebi raztovarjanje ter
namestitev.124 Prevozna sredstva in zabojniki125 so obvezno izdelani tako, da je zagotovljena
varnost živali med prevozom. Morajo biti dovolj trdni, da prenesejo obremenitve zaradi vožnje
in težo živali, hkrati pa preprečujejo tudi pobeg ali padec živali. Kadar v mešanih skupinah
živali obstaja verjetnost poškodb ali povzročitve trpljenja, jih je treba prevažati ločeno.126 Vsaka
pogodbenica v zvezi s prevozniki, ki prevažajo živali v komercialne namene, zagotovi, da se
dovoljenje izda le prevoznikom, ki svoje osebje ustrezno usposabljajo o določbah

te

konvencije. Prevozniki morajo imeti veljavno dovoljenje za mednarodni prevoz, obvezno pa so
registrirani tako, da jih lahko pristojni organ ob neizpolnjevanju zahtev te konvencije hitro
identificira.127
Evropska konvencija za zaščito živali za zakol (Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 14/1992)
se nanaša na klanje, omamljanje, gonjenje in počitek domačih enokopitarjev, prežvekovalcev,
svinj, perutnine in zajcev.128 Podpisnice te Konvencije želijo na ta način zagotoviti zaščito
živali, namenjenih za zakol in poenotiti postopke klanja ter s tem živalim prihraniti trpljenje in
bolečine, poleg tega pa se zavedajo, da trpljenje, bolečine, strah in stres, ki jih trpijo živali med
klanjem lahko vplivajo na kvaliteto mesa. Evropska Konvencija za zaščito živali za zakol je
bila sprejeta 10. maja 1979 v Strasbourgu, RS pa jo je ratificirala 27. marca 1992.
V skladu z določili Konvencije morajo biti živali raztovorjene v najkrajšem možnem času,
kadar čakajo na transportnih sredstvih, pa je treba poskrbeti za primerno prezračevanje in
zaščito pred pretirano izpostavljenostjo vremenu.129 Tla prostorov, kjer se živali raztovarja
morajo biti takšna, da jih je možno čistiti in dezinficirati, ne smejo pa biti spolzka. Klavnice
morajo biti opremljene z zadostnim številom hlevov in ograd za počitek. V klavnicah so
obvezni tudi prostori s koriti za krmljenje in napajanje živali, med krmljenjem pa morajo biti
hlevi primerno osvetljeni.130 V primeru, da živali niso zaklane takoj po prihodu, se jih ne sme
voditi v klavnico, pač pa jim je omogočen počitek. Zdravstveno stanje živali je treba
pregledovati vsaj dvakrat dnevno, če se pri pregledu ugotovi, da so bolne ali poškodovane, pa
jih je treba takoj zaklati.131 Pred zakolom je treba živali omamiti in jih tako spraviti v stanje
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neobčutljivosti, ki traja dokler niso zaklane. V primeru, da gre za nujen zakol, živali pa ni
mogoče omamiti ali pa gre za zakol v skladu z religioznimi obredi, se lahko odobri okrnitev teh
določil, vendar je treba živalim prihraniti vse bolečine in trpljenje, ki se jim je možno izogniti.132

3.3 PRAVNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI
3.3.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ustavo samostojne in suverene države Slovenije so 23. decembra leta 1991 sprejeli in razglasili
vsi trije zbori Skupščine RS. Ustava RS (Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZ S68, 66/00 –UZ80,
24/03 –UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ 43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143,
47/13 – UZ90, 97, 99 IN 75/16 – UZ70a – v nadaljevanju Ustava) je na področju zaščite živali
precej skopa. Edino omembo živali lahko najdemo v 3. odstavku 72. člena: »Varstvo živali pred
mučenjem ureja zakon«.133
Prva država članica EU, ki je živalim dodelila ustavne pravice, je Nemčija. Leta 2002 je bil
Ustavi Zvezne republike Nemčije dodan 20.a člen z naslovom »Varstvo naravnih temeljev
življenja in živali«, kjer je zapisano, da imajo živali enako kot ljudje pravico do spoštovanja in
zaščite dostojanstva.134 RS takšni ureditvi ni sledila kljub nekaterim pobudam za dodelitev
ustavnih pravic živalim z dopolnitvijo 72. člena Ustave.
3.3.2 KAZENSKI ZAKONIK
Dvaintrideseto poglavje Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17 – v nadaljevanju KZ-1) z naslovom kazniva
dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine vsebuje določbo o kaznivem dejanju mučenja
živali. V prvem odstavku je podana definicija mučenja živali kot surovo ravnanje z živaljo ali
povzročanje trpljenja po nepotrebnem, kaznuje pa se z denarno kaznijo ali zaporom do enega
leta.135 Storilec surovo ravna z živaljo takrat, ko jo pretepa ali poškoduje, običajni udarci pri
discipliniranju živali ali treningu pa še ne pomenijo kaznivega dejanja. Nepotrebno povzročanje
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trpljenja lahko pomeni neustrezen prevoz živali, zaprtje živali brez hrane in vode ter podobna
ravnanja, predmet tega kaznivega dejanja pa so tako domače živali, kot tudi divje živali in živali
v živalskem vrtu.136 V tretjem odstavku gre za kvalificirano obliko kaznivega dejanja iz prvega
odstavka, bodisi mučenje več živali ali trajno pohabljenje živali na krut način, kaznuje pa se z
zaporom do treh let.137 To kaznivo dejanje je bilo najprej spremenjeno in dopolnjeno z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B), nato pa še z Zakonom
o spremembah Kazenskega zakonika (KZ-1D).138 Spremembe so prinesle strožje kazni za
storilca, prav tako pa je kot kaznivo dejanje določena organizacija borb živali in vzreja živali
za borbe, kar je bilo dotlej opredeljeno kot prekršek.
Omeniti velja še 337. člen KZ-1, ki govori o onesnaženju živalske krme ali drugih krmil za
domače živali. Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živalsko krmo ali druga krmila,
namenjena za prehrano živali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, če pa
ima dejanje za posledico pogin večjega števila živali ali živali večje vrednosti, se storilec
kaznuje z zaporom do treh let.139
3.3.3 PRAVNI POLOŽAJ ŽIVALI V CIVILNEM PRAVU
Žival je imela v civilnem pravu dolgo pravni položaj stvari, a so se zaradi njenih posebnih
lastnosti sčasoma oblikovala tudi nekatera posebna varovalna pravila, ki z namenom
preprečevanja mučenja živali lastnikom nalagajo določene omejitve pri izvrševanju njihove
lastninske pravice. Ureditev pravnega položaja živali danes ni več samo pravno vprašanje,
ampak tudi etično in filozofsko.140
Nekatere države, ki imajo pravno ureditev primerljivo naši, so dopolnile svoje civilnopravne
zakone in na ravni definicije sprejele pravilo, da žival ni stvar. V zadnjih letih so tako vse tri
najpomembnejše germanske kodifikacije civilnega prava uvedle poseben pravni položaj živali.
Prvi med njimi je bil avstrijski civilni zakonik, ki določa, da živali niso stvari, njihovo varstvo
pa je določeno s posebnimi predpisi. Kljub temu se za živali uporabljajo pravila, ki veljajo za
stvari, če ni določeno drugače. Kasneje je podobna določba našla prostor tudi v nemškem in
nazadnje v švicarskem civilnem zakoniku. Spremenjeno zakonodajo nekateri pozdravljajo kot
velik korak naprej v postopnem priznavanju posebnega statusa živali tudi v civilnem pravu,
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večina pa je mnenja, da je nova ureditev pomembna predvsem na načelni ravni, ker v skladu z
moralnimi načeli sodobne družbe kaže na poseben položaj živali. Le-te se razlikujejo od stvari,
še vedno pa za njih v izhodišču veljajo ista pravila.141
Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13 – v nadaljevanju SPZ) pristopu teh
germanskih držav ni sledil in živali ne obravnava ločeno od stvari. Žival med osnovnimi pojmi
stvarnega prava ni posebej omenjena in se šteje za stvar pod pogoji iz 15. člena SPZ. Divje
živali ne izpolnjujejo pogojev za objekt lastninske pravice, saj jih po naravi stvari človek ne
obvladuje, predmet lastninske pravice so torej domače in udomačene živali.142 Etični pristopi v
sodobni družbi pa žival čedalje manj pojmujejo kot stvar, posledično tako nastajajo družbeni
odnosi, ki jih s klasičnimi pravili ni mogoče rešiti na obče sprejemljiv način. To zahteva
oblikovanje novih pravnih pravil ali vsaj primerno razlago že veljavnih, na kar kaže razvoj
zakonodaje in sodne prakse v primerljivih pravnih sistemih.143 Januarja leta 2018 je lista
nepovezanega poslanca državnega zbora Andreja Čuša in Zelenih Slovenije v sodelovanju s
civilno družbo in podporo 17 društev s področja varovanja pravic živali vložila novelo SPZ.
Cilj predloga zakona je zagotovitev harmonizacije predpisov na področju pravne zaščite živali
z zakonodajo EU in drugih evropskih držav ter uskladiti sodobne pojave družbenih trendov in
znanstvenih dognanj.144 Predlog se nanaša na dopolnitev 12. in 15. člena SPZ in sicer bi se 12.
členu dodal 3. odstavek: »Lastnik ali imetnik živali je omejen s pravicami živali in svojimi
obveznostmi za dobrobit živali, kot to določa Zakon o zaščiti živali«. Nadalje bi se 15. členu
prav tako dodal 3. odstavek: »Živali niso stvari, ampak čuteča bitja sposobna trpljenja. Če z
drugim zakonom ni drugače določeno, se za njih smiselno uporablja določila tega zakona«. 145
3.3.4 ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI
3.3.4.1 SPLOŠNE DOLOČBE
V naši pravni ureditvi je za zaščito živali ključnega pomena ZZZiv. Ta zakon, sprejet leta 1999,
vsebinsko povzema Direktivo Sveta 98/58/ES o zaščiti rejnih živali (Ur. l. EU, št. 221, 8. 8.
1998 – v nadaljevanju Direktiva 98/58/ES) ter Direktivo 2010/63/EU. S tem zakonom se ureja
izvajanje Uredbe Sveta ES 1/2005 o zaščiti živali med prevozom (Ur. l. EU, št. 3, 5. 1. 2005 –
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v nadaljevanju Uredba ES 1/2005) in Uredbe Sveta ES 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi
(Ur. l. EU, št. 303, 18. 11. 2009 – v nadaljevanju Uredba ES 1099/2009) z namenom poenotenja
prava na območju EU. Zaščita živali je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v
kakršnemkoli odnosu do živali. To velja zlasti za skrbnike živali, veterinarske, živinorejske in
znanstveno-raziskovalne zavode, lovska in kinološka društva, društva proti mučenju živali in
nenazadnje lokalno skupnost ter državo.146 ZZZiv določa:
-

odgovornost ljudi za zaščito življenja, zdravja in dobrobiti živali,

-

pravila za dobro ravnanje z živalmi,

-

katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani in kaj se šteje za mučenje živali,

-

pogoje, ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji živali, prevozu, zakolu, usmrtitvi
in izvajanju določenih posegov ali poskusov,

-

postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali,

-

pogoje za društva, ki delujejo na področju zaščite živali.147

3.3.4.2 REJA ŽIVALI
Skrbnik živali je oseba, ki odgovarja za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik ali pa jo ima le
v oskrbi. Skrbnik mora preprečevati napake v reji, ki povzročajo tehnopatije148 in motnje v
obnašanju, njegove dolžnosti pa so predvsem v zagotavljanju:
-

bivališča, hrane, vode in oskrbe na način, ki je glede na vrsto ter specifične lastnosti živali
primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in
znanstvenimi spoznanji,

-

svobode gibanja, ki živali glede na njene specifične lastnosti preprečuje nepotrebno
trpljenje,

-

primernega in dovolj velikega prostora, če je žival privezana ali zaprta, glede na njene
fiziološke in etološke potrebe,

-

ustrezne svetlobe, toplote, vlažnosti, zračenja, kroženja zraka, intenzivnosti hrupa in higiene
v prostoru, kjer se žival nahaja,

-

ločene nastanitve živali, ki si lahko medsebojno povzročijo neželeno brejost, poškodbe ali
smrt.149
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V 15. členu pa ZZZiv taksativno našteva tudi prepovedana ravnanja skrbnika živali.
Prepovedana ravnanja v povezavi z rejo živali so:
-

zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje delov telesa živali, obešanje, potapljanje ali
drugačno dušenje živali, metanje, suvanje ali namerno povoženje živali,

-

spolna zloraba živali,

-

izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim sredstvom v nasprotju z določbami
tega zakona,

-

prisilno hranjenje,150 puljenje perja živi perjadi in druga podobna dejanja v nasprotju z
določbami tega zakona,

-

preobremenjevanje živali, uporaba premladih ali spolno nezrelih živali za razplod,
onemogočanje potrebnega počitka in preskubljenje perutnine,

-

vzreja na način in s pripomočki, ki živali povzročajo bolečine ali na kakšen drug način
škodijo njenemu zdravju,

-

namerna trajna ali začasna zapustitev živali,

-

krmljenje živali s snovjo, ki ji povzroča trpljenje, poškodbe ali smrt,

-

reja vretenčarjev, ki kažejo sami ali njihovi potomci dedne napake, ki povzročajo trpljenje
živali,151

-

reja in lov na živali zgolj zaradi pridobivanja njihovih kožuhov, kož ali perja.152

V primeru bolezni, poškodbe ali onemoglosti, morajo biti živali takoj ustrezno oskrbljene in
ločeno nastanjene. Skrbnik živali mora redno zagotavljati preverjanje zdravstvenega stanja in
dobrobiti živali, stanje rejnih živali v intenzivni reji mora biti preverjeno vsaj enkrat
dnevno.153 Obvezen je tudi redni pregled tehnične opreme in hitra odprava morebitnih okvar.
Če okvare ni mogoče hitro odpraviti, je treba zavarovati živali z uporabo nadomestnih metod
krmljenja in napajanja ter vzdrževanjem higiene.154
3.3.4.3 PREVOZ IN ZAKOL ŽIVALI
Prevoz živali in postopki, povezani z njim, morajo potekati v skladu z Uredbo ES 1/2005.
Uredba ES 1/2005 opredeljuje prevoz kot premeščanje živali, ki se opravi z enim ali več
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prevoznimi sredstvi in vsi s tem povezani postopki, vključno z natovarjanjem, iztovarjanjem,
pretovarjanjem ter počitkom, dokler se živali ne iztovorijo v namembnem kraju. Uporablja se
za prevoz živih vretenčarjev znotraj EU in ne ovira kakršnega koli strožjega nacionalnega
ukrepa, namenjenega izboljšanju dobrega počutja živali med prevozom.155 Pri prevozih živali,
ki niso urejeni z Uredbo ES 1/2005, se šteje za neustrezen prevoz živali:
-

prevoz živali, ki za to niso sposobne (bolne ali poškodovane živali, živali v predpisanem
obdobju pred ali po porodu, novorojene živali, pri katerih popkovina še ni zaceljena),156

-

prevoz živali v nepokritih prevoznih sredstvih, če niso zavarovane pred vremenskimi
nevšečnostmi in razlikami v klimatskih pogojih,

-

prevoz živali v toplih mesecih v zaprtih prevoznih sredstvih, če v času prevoza ni
zagotovljeno ustrezno prezračevanje,

-

prevoz živali, ki so občutljive na temperaturne spremembe, med prevozom pa ustrezna
temperatura ni zagotovljena,

-

prevoz, ki povzroča živali nepotrebno trpljenje bodisi zaradi nezadostne površine ali višine,
bodisi zaradi nezadostnega napajanja ali krmljenja,

-

če se skupaj z živalmi prevaža tudi blago, ki je škodljivo za njihovo zdravje.157

Zakol živali se izvaja v skladu z Uredbo ES 1099/2009. Pri usmrtitvi lahko žival čuti bolečino,
je vznemirjena in prestrašena ali kako drugače trpi tudi ob uporabi najboljših razpoložljivih
tehničnih rešitev. Nekateri postopki usmrtitve so lahko stresni in vsaka tehnika omamljanja ima
določene pomanjkljivosti, zato morajo osebe, ki sodelujejo pri usmrtitvah živali sprejeti
ustrezne ukrepe, ki bi preprečili, da bi žival občutila bolečino in zmanjšali trpljenje živali med
zakolom ali usmrtitvijo. Pri zakolu je treba upoštevati najboljše prakse na tem področju in
metode, odobrene s to uredbo.158
3.3.4.4 NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJEJO NA PODROČJU ZAŠČITE
ŽIVALI
Društvo, ki deluje na področju zaščite živali, mora za pridobitev statusa nevladne organizacije
v javnem interesu poleg splošnih pogojev po zakonu, ki ureja status nevladne organizacije v
javnem interesu, izpolnjevati tudi posebne pogoje: število članov takšnega društva mora biti
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večje od 30, delovanje društva mora biti usklajeno s cilji ZZZiv, kar se izkaže s sprejetim
statutom društva, prav tako pa mora biti določen del članstva na usposabljanju s področja
vedenja in dobrobiti živali. Dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravljajo društva, so:
-

spodbujanje odgovornega lastništva živali,

-

svetovanje skrbnikom živali,

-

opozarjanje skrbnikov živali na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito živali,

-

sodelovanje z zavetišči za zapuščene živali,

-

organiziranje usposabljanj na področju dobrobiti živali.159

V RS deluje mnogo društev za zaščito živali, izpostavil bi predvsem Društvo za zaščito živali
Ljubljana in Društvo za osvoboditev živali. Društvo za zaščito živali Ljubljana je bilo
ustanovljeno leta 1999, od leta 2002 pa ima status društva, ki deluje v javnem interesu. V tem
društvu si prizadevajo za dostojno življenje živali brez trpljenja s širjenjem zavedanja, da so
živali čuteča bitja z vrstno specifičnimi potrebami, ki jih moramo ljudje upoštevati in
spoštovati. Svoje poslanstvo uresničujejo z izvajanjem naslednjih nalog:
-

vzgoja, izobraževanje in ozaveščanje otrok in odraslih na področju zaščite živali,

-

prizadevanje za boljšo pravno zaščito živali v sodelovanju s pristojnimi državnimi
službami,

-

sodelovanje z drugimi organizacijami za zaščito živali, organi lokalnih skupnosti,
državnimi organi in mednarodnimi organizacijami pri reševanju problemov s področja
zaščite živali,

-

sodelovanje z zavetišči za živali ter pomoč pri iskanju primernih domov za brezdomne
živali,

-

zagotavljanje finančnih sredstev, ki so potrebna za izvrševanje nalog društva.160

Društvo za osvoboditev živali je bilo ustanovljeno leta 1999, v letu 2006 pa je pridobilo status
društva, ki deluje v javnem interesu. Namen in cilji društva so prizadevanja za zaščito živali, v
okviru tega pa tudi skrb za uveljavljanje pravic živali v Ustavi RS in predpisih ter praksi tako,
da bi lahko živele življenje primerno njihovi vrsti, brez strahu, da jih bo kdo preganjal, mučil
ali ubil. Poleg tega si to društvo prizadeva tudi za varstvo okolja in ohranjanje narave. 161
Društvo za osvoboditev živali ima varuha pravic živali, ki je imenovan za dobo treh let. Gre za
poseben društveni organ, ki nima javnega pooblastila, zato deluje po pooblastilu društva.
159
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Njegove naloge so predvsem priprava predlogov za priznanje pravic živali v Ustavi RS in
slovenski zakonodaji, skrb za uveljavljanje Svetovne deklaracije o pravicah živali in
sodelovanje z organi in organizacijami na področju zaščite živali. Ena izmed pomembnih nalog
varuha pravic živali pa je tudi sodelovanje v postopkih za zaščito živali ter uveljavljanje
njihovih pravic. Živali zaradi svoje narave ne morejo osebno nastopati v pravnih postopkih,
pravno priznanje njihovih pravic pa bi pomenilo, da bi jih lahko prek zastopnika ščitile, če bi
bile le-te kršene. Pot do priznanja pravic živali je varuhovo sodelovanje v upravnih postopkih,
ki se kakor koli nanašajo na živali. Gre za postopke, ki jih vodijo državni organi za izdajo raznih
dovoljenj, katera imajo lahko negativne posledice za živali,162 varuh pa kot stranski udeleženec
zastopa njihove interese.163
Društva za zaščito živali po ZZZiv nimajo kakšnih večjih pristojnosti, saj lahko le opozarjajo
na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito živali in sporočajo pristojnemu inšpektorju
kršitve določb ZZZiv, ki jih ugotovijo pri opravljanju svojih nalog.
3.3.4.5 NADZORSTVO NAD IZVAJANJEM ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Nadzorstvo nad izvajanjem ZZZiv in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravljajo različne
inšpekcijske službe in uradni veterinarji, nadzorstvo nad izvajanjem nekaterih določb pa lahko
opravljajo tudi policisti ali občinski redarji.164
Z letom 2013 je pričela z delovanjem Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(v nadaljevanju UVHVVR), v katero so združeni Veterinarska uprava RS, Fitosanitarna uprava
RS, Direktorat za varno hrano in del inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
UVHVVR je zadolžena za nadzor nad celotno agroživilsko verigo, za nadzor nad zdravjem in
dobrobitjo živali ter zdravjem rastlin. Z nadzori na področju zaščite živali se ukvarja 21
inšpektorjev – uradnih veterinarjev, ki nadzorujejo imetnike živali, kako izpolnjujejo svoje
dolžnosti. Nadzor je razdeljen na pet področij:
-

nadzor nad imetniki rejnih živali: uradni veterinarji imajo v letnem načrtu dela predviden
nadzor za vsako živalsko vrsto posebej,

-

nadzor nad odgovornimi za zakol živali: uradni veterinarji imajo v letnem načrtu dela
predviden nadzor za vsak obrat za klanje posebej in za vse vrste živali,
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-

nadzor nad prevozniki živali: uradni veterinarji imajo v letnem načrtu dela predviden nadzor
prevoznikov, ki dovažajo živali v klavnice, zbirališča, pristanišča in na gospodarstva,

-

nadzor nad imetniki hišnih živali: uradni veterinarji izvajajo nadzor nad zavetišči za
zapuščene živali, odrejajo ukrepe za zapuščene živali in obravnavajo prijave neprimernega
ravnanja s hišnimi živalmi,

-

nadzor nad izvajalci poskusov na živalih ali živalskih tkivih: uradni veterinarji odobrijo
poskus le v primeru, če ga kot potrebnega oceni posebna etična komisija, nato pa nadzirajo
njegovo izvajanje.165

Uradni veterinarji so prekrškovni organ, zato obravnavajo le tista dejanja, ki so v ZZZiv
kvalificirana kot prekrški. Kadar gre za sum kaznivega dejanja, se prične uporabljati KZ-1,
uradni veterinarji pa sum posredujejo na policijo ali državno tožilstvo v nadaljno obravnavo.
Kljub temu pa imajo uradni veterinarji v skladu z ZZZiv nekatera močna pooblastila, saj lahko
prepovedo rejo določene vrste živali, ugotavljajo identiteto skrbnika živali v primeru suma
kršitve določb ZZZiv in brez predhodnega obvestila vstopijo v poslovne ali proizvodne prostore
ter vozila, kjer se nahajajo živali. Kadar je to potrebno za zaščito živali, lahko odredijo začasni
ali trajni odvzem živali in prepovedo stike njihovemu dosedanjemu skrbniku. Za začasno
odvzete rejne živali uradni veterinar odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če pa to ni možno,
se živali trajno odvzamejo in prodajo ali usmrtijo. Iz kupnine prodane živali se pokrijejo stroški
postopka, morebitna razlika pa se izplača skrbniku živali.166
Na vsako odločitev uradnih veterinarjev je možna pritožba in zagotovljeno pravno varstvo, saj
pravilnost postopkov nadzorujejo nadrejeni organi, pa tudi upravna inšpekcija, inšpekcija
informacijske pooblaščenke in varuh človekovih pravic. Neposreden strokovni nadzor nad
delom uradnih veterinarjev izvaja evropska veterinarska inšpekcija iz Urada za prehrano in
veterino pri Evropski komisiji, nadzor civilne družbe pa je zagotovljen s pomočjo strokovnega
sveta za zaščito živali, ki daje pobude in predloge ministru ter obravnava aktualna vprašanja v
zvezi z zaščito živali.167
Zanimivo je tudi vprašanje živalske policije. Na Nizozemskem so po zgledu ameriške
televizijske serije »Animal cops« leta 2011 ustanovili živalsko policijo. Gre za državno
institucijo, ki nudi pomoč in ukrepa proti ljudem, ki zanemarjajo ali zlorabljajo živali.168 Tudi
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v Sloveniji se že vrsto let pojavljajo predlogi za ustanovitev posebne policijske enote, ki bi se
ukvarjala s primeri mučenja živali – živalske policije. Glavni argument javnosti za ustanovitev
živalske policije pri nas je učinkovitejši nadzor in ostrejše kaznovanje mučiteljev živali. Na
enega izmed teh predlogov se je odzvalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V odzivu so zapisali, da idejo o ustanovitvi živalske policije podpirajo, vendar poudarjajo, da
bi bilo potrebno preučiti, kakšen model takšne službe bi bil najbolj primeren za slovenske
razmere. Gre predvsem za vprašanje, ali bi takšno službo organizirali na državni ali lokalni
ravni, kakšna pooblastila bi imeli izvajalci nadzora in kako bi se takšna služba financirala. Kot
eno izmed možnosti vidijo tudi organiziranje društev za zaščito živali na način, da bi bila
sposobna izvajati takšno službo.169 Pri nas sicer že od leta 2013 deluje organizacijska enota z
imenom »Živalska policija«, vendar gre za nevladno organizacijo, ki se ukvarja z zaščito živali
in ima enaka pooblastila, kot jih imajo ostala društva za zaščito živali v Sloveniji.170
3.3.5 ZAKON O ŽIVINOREJI
Namen ZŽiv je ureditev živinoreje zaradi prireje kakovostnih živalskih proizvodov, ohranjanje
kmetijskih površin v njihovi funkciji, zagotavljanje nemotene reje, ohranjanje genske banke
domačih živali in ohranjanje biotske raznovrstnosti.171 Domače živali je treba rediti v skladu z
njihovimi biološkimi potrebami brez motenja njihovih telesnih funkcij in obnašanja. Njihova
prilagoditvena sposobnost ne sme biti presežena.172 Rejec živali mora živali redno in dovolj
izdatno oskrbovati s kakovostno in ustrezno krmo, vodo ter zrakom.173 Krmljenje, nega in
nastanitev so primerni, kadar ustrezajo potrebam domačih živali, prisilno krmljenje pa je
dovoljeno le, če je to potrebno za preživetje živali ali zaradi zdravstvenih razlogov.174
Reja domačih živali se mora izvajati tako, da se dosežejo nameni in cilji živinoreje, ki so zlasti:
-

izboljšanje ali ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti,

-

ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem,

-

varovanje dobrega počutje domačih živali,

-

izvajanje za vrsto značilne prehrane in krmljenja,

-

izvajanje zoohigienskih in etoloških normativov pri reji,
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172
1. odstavek 6. člena ZŽiv.
173
1. odstavek 16. člena ZŽiv.
174
2. odstavek 6. člena ZŽiv.
170

34

-

izvajanje okoljevarstvenih in prostorskih normativov pri reji,

-

izvajanje strokovnih nalog v živinoreji,

-

identifikacija, označevanje in registracija domačih živali,

-

uresničevanje pravic in dolžnosti rejcev živali ter organizacij v živinoreji,

-

zagotovitev varnosti ljudi pri reji.175

Za izvajanje reje je potrebna ustrezna kmetijska infrastruktura. Mednjo lahko štejemo dostope
do kmetijskih zemljišč in kmetijskih gospodarstev kot so poti in kolovozi, kmetijska poslopja
na poljih in podobno.176 Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti domačih živali in živalskih
proizvodov mora rejec v skladu z zoohigienskimi in etološkimi normativi pri reji posameznih
vrst domačih živali uporabljati ustrezno opremo za rejo. Med opremo za rejo se štejejo zlasti:
-

boksi, privezi, kletke, stojišča, hlevska tla in naprave v bazenih za vzrejo rib, ki morajo
omogočiti živalski vrsti značilno obnašanje in dobro počutje,

-

naprave za zagotavljanje ustrezne klime in osvetlitve,

-

naprave za vodenje domačih živali,

-

naprave za uravnavanje pretoka vode v bazenih za vzrejo rib in ribnikih,

-

panji in nakladni panji.177

3.3.6 PRAVILNIKI NA PODROČJU REJE, PREVOZA IN ZAKOLA ŽIVALI
Pravilnik o zaščiti rejnih živali (Ur. l. RS, št. 51/10 in 70/10) določa minimalne pogoje za
zaščito rejnih živali in postopek registracije hlevov za rejo kokoši nesnic v skladu s pravno
ureditvijo EU. Razdeljen je na tri poglavja, pri čemer prvo vsebuje splošne določbe. V drugem
poglavju ureja splošne pogoje, ki veljajo za vse rejne živali, gre pa predvsem za dolžnosti
skrbnika živali, zagotavljanje svobode gibanja živali, zagotavljanje primernega krmljenja in
napajanja živali ter urejenost objektov, kjer so živali nastanjene. V tretjem poglavju bolj
konkretno ureja posebne pogoje za zaščito telet, prašičev, kokoši nesnic in piščancev za prirejo
mesa.178
Pravilnik o zaščiti živali med prevozom (Ur. l. RS, št. 62/09) je bil sprejet z namenom izvajanja
Uredbe ES 1/2005. Ta pravilnik podrobneje določa postopek za izdajo dovoljenj prevoznikom,
ki opravljajo komercialne prevoze živali, usposabljanje voznikov in spremnih oseb na vozilu,
175
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register prevoznikov in prevoznih sredstev ter preverjanje in odobritev cestnih prevoznih
sredstev in plovil za prevoz živali.179
Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu (Ur. l. RS, št. 33/05, 5/06, 71/13 in 5/17) se uporablja le še
delno in sicer določbi 6. in 7. člena se uporabljata do 9. decembra 2019 za klavnice, ki so bile
zgrajene ali so v njih izvedene prenove ali namestitve nove opreme pred 1. januarjem 2013. 180
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Pravilnik o zaščiti živali med prevozom, Ur. l. RS, št. 62/09.
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4. SODOBNI IZZIVI REJE ŽIVALI
4.1 ŽIVLJENJSKI POGOJI REJNIH ŽIVALI
Charles Darwin, eden izmed največjih naravoslovcev vseh časov, je zaslužen za dva znamenita
citata: »ko se pogovarjamo o občutenju zadovoljstva, bolečine, sreče in žalosti, med človekom
in živalmi ni bistvenih razlik« ter »najplemenitejša človeška lastnost je ljubezen do vseh živih
bitij«. Po svetu krožijo številne presunljive zgodbe v povezavi s prijateljstvom med ljudmi in
živalmi, med katerimi prednjači naša navezanost na hišne ljubljenčke. Skrb in lepo ravnanje z
živalmi, ki nam delajo družbo je vsekakor plemenita lastnost, vendar pri tem prevečkrat
pozabljamo na živali, ki se redijo za proizvodnjo hrane. Danes si zaradi dognanj znanstvenikov
ne moremo več zatiskati oči pred dejstvom, da številne živali občutijo bolečino in trpijo tako
fizično, kot tudi psihično. Kljub temu pa med nakupovanjem ali prehranjevanjem z izdelki
živalskega izvora redko pomislimo, v kakšnih pogojih se redijo živali, ki nam takšne izdelke
omogočajo in kakšna zgodba se skriva za posameznim izdelkom. V svetu vse bolj prevladuje
intenzivno kmetijstvo, za katerega so značilni temeljita obdelava, veliko vloženega dela ter
velik dobiček. To posledično velja tudi za živinorejo, kjer postaja glavno vodilo povečevanje
proizvodnje in zmanjševanje proizvodnih stroškov. V želji po doseganju kar največjih dobičkov
se na intenzivnih živinorejskih kmetijah redijo živali v večjem obsegu in pri večji gostoti, kot
to velja za tradicionalne kmetije, tehnike za zmanjševanje stroškov pa pogosto vplivajo na
njihovo zdravje in dobro počutje. Kadar se živali redijo v neprimernih pogojih, so bolj dovzetne
za razne bolezni, ki v končni fazi prizadanejo tudi ljudi. V izogib boleznim zato kmetje
uporabljajo antibiotike, ki dolgoročno vodijo k razvoju bakterij in odpornih patogenov.
Aktualno je vprašanje, kakšna je pravna ureditev posebnih pogojev za ravnanje z živalmi v času
reje na ravni EU in pri nas.
4.1.1 ZAŠČITA PRAŠIČEV V REJI
Splošne pogoje za vse rejne živali in posebne pogoje za posamezne vrste rejnih živali v RS
ureja Pravilnik o zaščiti rejnih živali. Določbe o zaščiti prašičev v reji so v skladu z Direktivo
Sveta 2008/120/ES o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (Ur. l. EU št. 47, 18. 2.
2009 – v nadaljevanju Direktiva 2008/120/ES). RS sicer izpolnjuje minimalne zahteve, vendar
na tem področju svojih rejcev ni dodatno obremenila, so pa zato nekatere države članice EU181
181
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določile višje standarde v posameznih poglavjih. Direktiva 2008/120/ES navaja dovoljeno
minimalno neovirano talno površino na žival glede na kategorijo.182 Na tem področju najbolj
odstopa Nizozemska, saj ima višje standarde pri vseh kategorijah, razen pri brejih svinjah.
Inšpektorji pogosto kaznujejo rejce na osnovi minimalne talne površine v pravilniku, saj gre za
eno izmed redkih zahtev, ki je natančno določena in v praksi lahko izmerljiva. Velja tudi
prepričanje, da se žival bolje počuti, v kolikor ji namenimo večjo površino, čeprav je ta
povezava odvisna tudi od drugih pogojev v reji, ki pa jih inšpektorji premalo upoštevajo.183
Prašičem v objektih mora biti zagotovljena minimalna osvetlitev 40 lux najmanj osem ur
dnevno.184 V Nemčiji je predpisana osvetlitev najmanj 80 lux, dodatno pa zahtevajo tudi, da
dnevna svetloba preseže 3 % talne površine hleva. Po mnenju strokovnjakov je intenzivnost
svetlobe pod 100 luxov veliko premajhna, priporočila se sicer razlikujejo glede na oddelek v
hlevu, v vsakem primeru pa bi intenzivnost svetlobe morala presegati 200 luxov.185 Prašiče je
treba krmiti najmanj enkrat dnevno s tem da imajo ob restriktivnem krmljenju brez elektronskih
krmilnikov vse živali istočasen dostop do hrane. Avstrijski pravilnik dodatno določa
maksimalno število živali na krmilno mesto. V primeru krmljenja s suho krmo so lahko na enem
krmilnem mestu največ štiri živali, v primeru mokre krme pa jih je lahko osem. Živalim je treba
pokladati zadostno količino krme, predvsem breje živali morajo imeti dovolj krme z visokim
deležem surove vlaknine in močnih krmil. Nemčija je to poglavje nadgradila z dodatkom, da
mora breja svinja ali mladica dobiti vsaj 8 % surovih vlaknin v suhi snovi, kar na dan znaša
najmanj 200g surovih vlaknin.186
Pri določitvi minimalnih pogojev za rejo prašičev so avstrijski, nemški in nizozemski pravilniki
v primerjavi z EU v posameznih poglavjih bolj natančni. Menim, da bi se RS morala zgledovati
po državah z najvišjimi standardi na tem področju in temu primerno dopolniti in nadgraditi
Pravilnik o zaščiti rejnih živali, do tedaj pa bi slovenski rejci višje standarde privzeli vsaj kot
priporočila. Direktiva 2008/120/ES sicer vsebuje zelo natančne določbe glede okolja prašiča in
s tem izpostavlja okolje živali kot ključni pokazatelj počutja živali. Kljub temu pa je dobro
počutje veliko bolj kompleksno področje; v študijah se med kazalci dobrega počutja omenja
število poškodb, pogostost agresij med živalmi, ješčnost in v končni fazi proizvodni rezultati.
Z namenom navedbe optimalnih pogojev za rejo bi bilo potrebno določiti delovno okolje živali,
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kjer bo razmerje med proizvodnimi rezultati in vložki optimalno tako za živali kot tudi za
rejca.187
4.1.2 ZAŠČITA TELET V REJI
Določbe o zaščiti telet v reji so v skladu z Direktivo Sveta 2008/119/ES o določitvi minimalnih
pogojev za zaščito telet (Ur. l. EU, št. 10, 15. 1. 2009). Znanost priznava, da bi se morala teleta
kot čredne živali rediti v skupinah in živeti v takšnem okolju, ki ustreza njihovim potrebam.
Prav tako bi morala imeti dovolj prostora za gibanje, običajno premikanje v stoječem ali
ležečem položaju ter stike z drugim govedom.188 Gibanje telet je potrebno za normalen razvoj
kosti in mišic, igra z ostalimi teleti pa razvija fizično moč, vztrajnost, spretnost, umske
sposobnosti in vzpostavlja čvrste socialne vezi v skupini. V skladu s Pravilnikom o zaščiti rejnih
živali velja prepoved privezovanja telet, ki pa ni absolutna, saj jih je dopustno privezati v času
napajanja z mlekom ali mlečnim nadomestkom za največ eno uro.189 Individualni boksi za teleta
morajo imeti takšne pregradne stene, da se lahko teleta med seboj vidijo in dotikajo, z izjemo
bolnih telet, ki so lahko začasno ločena. Na gospodarstvih, kjer imajo več kot pet telet, morajo
biti teleta, starejša od osem tednov, nameščena v skupinah. Določena je minimalna površina, ki
jo mora imeti vsako tele v skupini, in sicer 1,5 m2 za vsako tele z živo težo do 150 kg, 1,7 m2
za vsako tele z živo težo med 150 in 220 kg, ter 1,8 m2 za vsako tele z živo težo nad 220 kg.190
Teleta morajo imeti dostop do sveže in pitne vode v zadostnih količinah, treba pa jih je nahraniti
najmanj dvakrat dnevno. Oprema za napajanje in krmljenje mora biti nameščena tako, da je
kontaminacija vode in krme minimalna.191 Teleta v objektih ne smejo biti nenehno v temi,
zagotovljena mora biti naravna ali umetna osvetlitev v jakosti najmanj 80 lux.192
4.1.3 ZAŠČITA KOKOŠI NESNIC
Določbe o zaščiti kokoši nesnic so usklajene z Direktivo Sveta 1999/74/ES o minimalnih
standardih za zaščito kokoši nesnic (Ur. l. EU, št. 203, 3. 8. 1999 – v nadaljevanju Direktiva
1999/74/ES). Direktiva 1999/74/ES določa minimalne zahteve za sisteme baterijske reje v
neobogatenih in obogatenih kletkah ter alternativne sisteme reje.193 Z letom 2012 je bila na
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celotnem ozemlju EU prepovedana uporaba neobogatenih kletk za rejo, posledično je dovoljeno
kokoši nesnice rediti samo še v obogatenih kletkah baterijske reje ali v alternativnih194 načinih
reje. Sistemi reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah morajo izpolnjevati več pogojev. Na kokoš
nesnico mora biti zagotovljeno vsaj 750 cm2 površine kletke, od katere mora biti 600 cm2
uporabne površine.195 Višina kletke mora biti najmanj 20 cm na vsaki točki, razen višine nad
uporabno površino. Skupna površina pri nobeni kletki ne sme biti manjša od 2000 cm2. V
takšnih kletkah mora biti tudi gnezdo, nastilj, ki omogoča kljuvanje in brskanje ter primerne
gredi.196 Alternativni sistemi rej morajo biti opremljeni tako, da je zagotovljen ustrezen krmilni
in napajalni prostor, ločen prostor za nesenje jajc in primerne gredi. Rejci morajo ugoditi
posebnim zahtevam iz Pravilnika o zaščiti rejnih živali v primeru, da se lahko kokoši nesnice
prosto gibljejo med posameznimi nivoji ali imajo urejen izpust.197
Kljub izboljšanju življenjskih pogojev kokoši nesnic v obogatenih kletkah, baterijska reja še
vedno velja za najbolj sporen način reje. Če je pri starem sistemu z neobogatenimi kletkami
veljalo, da se kokoši v kletkah zaradi prevelike gneče niso mogle niti obrniti okoli svoje osi,
obogatene kletke niso prinesle bistvene spremembe za dobrobit teh živali. Prva država, kjer so
v celoti odpravili baterijsko rejo, je bila Švica leta 1992. V nasprotju s splošnim prepričanjem
Švicarji niso prepovedali baterijske reje, pač pa so določili višje standarde, ki so jih morali rejci
upoštevati. Za nadzor nad izpolnjevanjem teh standardov je bila zadolžena inšpekcija, ki ni več
odobrila sistema reje s kletkami.198 Zgolj določitev jasnih predpisov in učinkovit inšpekcijski
nadzor pa za takšno spremembo ne bi zadostovala. Pomemben prispevek k ukinitvi baterijske
reje so imela tudi švicarska društva za zaščito živali, ki so ta problem ustrezno predstavila
javnosti ter potrošniki, ki so začeli posvečati več pozornosti izvoru jajc in bili pripravljeni
kupovati dražja jajca iz kokošim prijaznejše reje. Ne gre zanemariti tudi vpliva medijev, ki so
veliko pozornosti namenjali dobrobiti živali ter politikov, ki so se zavezali k določanju
predpisov in podpori organom, odgovornim za njihovo izvrševanje.199
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Trenutno je v RS je registriranih 53 obratov, kjer poteka baterijska reja kokoši v obogatenih
kletkah, 65 obratov je registriranih za talno rejo, 25 za pašno in 18 za ekološko rejo.200 V RS in
tudi v EU še vedno največ kokoši živi v obogatenih kletkah, čeprav se kaže trend povečevanja
števila kokoši v alternativnih sistemih rej. Marca leta 2018 sta Društvo za zaščito živali
Ljubljana in inštitut Danes je nov dan z namenom odprave jajc baterijske reje začeli kampanjo,
s katero spodbujata vse večje trgovce na slovenskem trgu, da tovrstna jajca umaknejo s svojih
prodajnih polic.201 Po mnenju strokovnjaka za perutninarstvo dr. Dušana Terčiča je zaenkrat
zakonski predpis, ki bi prepovedoval tudi baterijsko rejo v obogatenih kletkah nepotreben. Če
se bo trend večjega povpraševanja po jajcih iz alternativnih sistemov reje okrepil, bodo morali
slovenski rejci sami, brez zakonske prisile prilagajati svoje proizvodne zmogljivosti zahtevam
potrošnikov. Ta proces prilagajanja sedaj že poteka, potreben pa je postopen prehod, ki bi
omogočil amortizacijo obstoječe opreme in prilagoditev na nove sisteme, saj je prehod čez noč
fizično in finančno neizvedljiv.202 Sam sem mnenja, da so takšne kampanje, kot je omenjena za
našo družbo koristne, saj prispevajo k ozaveščenosti in izobraževanju potrošnikov. Dandanes
vse več ljudi zanimajo pogoji proizvodnje in izvor hrane, ki jo kupujejo, temu primerno pa se
morajo proizvajalci prilagajati s spremenjeno ponudbo. Iluzorno je pričakovati, da bo baterijska
reja v kratkem času povsem izginila, še kako realne pa so želje in pričakovanja po popolni
odpravi takšnega načina reje v roku enega ali dveh desetletij na celotnem območju EU.
4.1.4 ZAŠČITA PIŠČANCEV ZA PRIREJO MESA
Določbe o zaščiti piščancev za prirejo mesa so v skladu z Direktivo Sveta 2007/43/ES o
določitvi minimalnih pravil za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa (Ur. l. EU,
št. 182, 12. 7. 2007). Objekti za rejo piščancev za prirejo mesa morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
-

piščanci morajo imeti krmo stalno na voljo ali pa jih je treba krmiti po obrokih,

-

napajalniki morajo biti nameščeni in vzdrževani tako, da je možnost izlitja čim manjša,

-

vsi piščanci morajo imeti dostop do nastilja, ki je na površini suh in gladek,

-

preprečevati je treba pregrevanje in prekomerno vlažnost v prostoru,

200

Dostopno na URL:
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/REGISTRI_IN_OBRAZCI/Dobrobit_zivali/RE
GISTER-nesnice-objava-2017-01-10.pdf (14. 7. 2018).
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V času pisanja magistrskega diplomskega dela sta s pomočjo peticije zbrali 13.410 podpisov, umik jajc
baterijske reje pa sta sprejeli že dve večji trgovski verigi v RS (Hofer in Lidl).
202
Dostopno na URL: http://www.times.si/gospodarstvo/ekspresnih-5-vsak-slovenec-na-leto-poje-178-jajc-bf53aac60d5bad64f666b9bfaf3f93740898188f.html (14. 7. 2018).
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-

prezračevalni ventilatorji, naprave za krmljenje ali druga oprema se mora namestiti tako, da
povzroča kar najmanj hrupa,

-

osvetlitev v zgradbah mora biti najmanj 20 lux in se meri v višini piščančjih oči,

-

osvetljene mora biti najmanj 80 % uporabne površine za piščance,

-

osvetlitev mora slediti 24-urnemu ritmu in vključevati obdobja teme, ki trajajo skupaj
najmanj šest ur, z najmanj enim neprekinjenim obdobjem teme, ki traja najmanj štiri ure.203

Skrbnik živali ima dolžnost vodenja evidence za vsak objekt na gospodarstvu, namenjen reji
piščancev za prirejo mesa. Evidenca obsega:
-

število piščancev v objektu in uporabno površino,

-

ime hibrida ali linije piščancev, če je znana,

-

pri vsakem pregledu objekta število poginulih piščancev z navedbo vzrokov pogina in
število piščancev, izbranih za izločitev,

-

število piščancev, ki ostanejo v jati po odstranitvi piščancev za prodajo ali zakol.204

Na globalni ravni se večina piščancev za prirejo mesa redi v intenzivnih kmetijskih sistemih. V
teh sistemih je povprečna starost piščancev le okoli šest tednov, kar pomeni, da se je starost
piščancev, primernih za zakol prepolovila v primerjavi s tradicionalno rejo. Hitrejša rast
piščancev prinaša večje dobičke prehrambeni industriji na račun slabših življenjskih pogojev
teh živali. Zaradi hitre rasti so pogoste poškodbe udov in težave s srcem. Običajno piščanci
postanejo pretežki tudi za hojo in se posledično večino časa ne premikajo. Druga velika težava
je prenatrpanost prostorov, kjer se piščanci redijo. Pravilnik o zaščiti rejnih živali določa, da
največja gostota naseljenosti v objektu na gospodarstvu v nobenem trenutku ne sme preseči 33
kg žive teže piščancev na m2 uporabne površine (če upoštevamo, da piščanec za prirejo mesa v
povprečju tehta 2 kg, to pomeni 16 piščancev/m2). Vendar obstajata dve izjemi, saj se ob
izpolnjevanju dodatnih zahtev najvišja gostota naseljenosti lahko poveča na 39 kg/m2 (19
piščancev/m2) ali celo na 42 kg/m2 (21 piščancev/m2).205 Strokovnjaki so mnenja, da gostota
naseljenosti ne bi smela biti višja od 30 kg/m2 (15 piščancev/m2), izmed vseh držav članic EU
pa ima takšen standard le Avstrija. Menim, da bi temu standardu morale slediti tudi ostale
članice EU ob primernem roku za prilagoditev gospodarskih objektov.
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44. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali.
1. odstavek 47. člena Pravilnika o zaščiti rejnih živali.
205
49. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali.
204
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4.1.5 UKREP DOBROBIT ŽIVALI
EU spodbuja do živali prijaznejšo rejo z ukrepom dobrobit živali (v nadaljevanju ukrep DŽ).
Na evropski ravni so ga prvič uvedli v programskem obdobju 2007-2013, v RS pa leta 2014 za
prašiče, leta 2016 za govedo in leta 2017 za drobnico. Namen ukrepa DŽ je spodbujanje
kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo zahteve,
navedene v predpisu, k ureja navzkrižno skladnost ter običajno rejsko prakso opredeljeno v
Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V zameno za prevzem
obveznosti ukrepa DŽ se upravičencem izplača določen denarni znesek za kritje dodatnih
stroškov in izgubljenega dohodka.206 Glavni cilj ukrepa DŽ je torej izboljšanje pogojev reje in
s tem tudi počutja rejnih živali. Izvajanje ukrepa DŽ je opredeljeno v Uredbi o ukrepu dobrobit
živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2018
(Ur. l. RS, št. 38/17, 10/18 in 19/18 – v nadaljevanju Uredba DŽ 2014-2020). Uredba DŽ 20142020 določa pogoje in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do plačil iz ukrepa DŽ
ter postopek vlaganja zahtevka za posamezno operacijo ukrepa DŽ. V primeru izpolnjevanja
predpisanih pogojev pripada upravičencu plačilo, izraženo v glavah velike živine (v
nadaljevanju GVŽ).207 Ukrep DŽ je enoletni ukrep, za katerega je v letu 2018 skupno
namenjenih do 7 milijonov evrov, sredstva zanj pa se zagotovijo iz proračuna RS v višini 25 %
ter iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 %.208
Vsekakor je ukrep DŽ dobrodošel ukrep EU, saj s finančno pomočjo spodbuja rejce k
zagotavljanju nadstandardnih pogojev reje. V RS se v programskem obdobju 2014-2020 ta
ukrep izvaja v okviru operacij za prašiče, govedo in drobnico, širjenje ukrepa na perutnino pa
zaradi pomanjkanja sredstev in zahtevnosti izvedbe zaenkrat še ni predvideno. Menim, da bi
ukrep DŽ morali razširili na perutnino v naslednjem programskem obdobju 2021-2027.

4.2 OKOLJEVARSTVENI PROBLEMI REJE ŽIVALI
Številni filozofi so že obširno pisali o moralnem statusu živali209 ter razmerju med živalmi in
okoljem, nekateri pa so celo razpravljali o okoljskih težavah, ki jih povzroča živinoreja.210

206

Dostopno na URL: https://agrobiznis.finance.si/8864265 (17. 7. 2018).
Kot primer naj navedem, da v primeru dodatne ponudbe voluminozne krme ali krme z visokim deležem
vlaknine plemenskim svinjam in mladicam, upravičencu na letni ravni pripada znesek v višini 48,30€/GVŽ.
208
34. člen Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014-2020 v letu 2018.
209
Za začetnika velja avstralski filozof Peter Singer s svojim temeljnim delom Osvoboditev živali iz leta 1975.
210
Aiken, Alroe, Calicott, Varner, Wenz in drugi.
207
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Njihova razmišljanja pa ne vključujejo pogledov, pridobljenih iz velikega števila objavljenih
študij iz 21. stoletja, ki kažejo na okoljske probleme intenzivne živinoreje. Pomembno bi bilo,
da bi tudi filozofi namenjali pozornost tem problemom, ker gre v bistvu za etično dilemo o
moralni odgovornosti. Medtem, ko so znanstveniki v boljšem položaju, kar zadeva pripravo
tehničnih rešitev, politiki pa bolje opremljeni za oblikovanje posebnih priporočil, so filozofi v
edinstvenem položaju, da odprejo vprašanje posameznikove moralne odgovornosti. Kot kažejo
poročila Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter poročila številnih drugih
organizacij, obstajajo številne težave, ki jih povzroča intenzivna živinoreja. Gre predvsem za
povečanje emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP), večja zdravstvena tveganja za
delavce in tiste, ki živijo v bližini intenzivnih živinorejskih kmetijskih gospodarstev in
pomanjkanje ter degradacija vode in zemljišč.211
4.2.1 EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV
Emisije TGP v kmetijstvu so:
-

metan (CH4), ki nastaja pri reji prežvekovalcev ter ravnanju z gnojem in gnojevko,

-

didušikov oksid (N2O), ki nastaja pri upravljanju in tehnoloških rešitvah rabe mineralnih in
živinskih gnojil,

-

ogljikov dioksid (CO2), čigar viri so fosilna goriva za pogon mehanizacije ter izgube
organske mase pri neustrezni rabi in obdelavi tal,

-

ponori TGP (CO2), katerih viri so emisije ogljika in odvzemi ogljika s shranjevanjem v
rastlinah in tleh.212

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na emisije TGP v kmetijstvu so:
-

učinkovitost reje živali (oskrba živali, pasma in plemenska vrednost živali, obvladovanje
bolezni in reprodukcije),

-

načini reje in skladiščenja živinskih gnojil (hlevski gnoj, gnojevka, bioplin),

-

učinkovitost kroženja dušika v kmetijstvu (vrsta gnojil, gnojilni odmerki, načini gnojenja,
obvladovanje suše, obvladovanje erozije).213

211

R. C. Ilea, Intensive Livestock Farming: Global Trends, Increased Environmental Concerns, and Ethical
Solutions (2008), str. 154-155.
212
Dostopno na URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/podnebne_spremembe_v_kmetijstvu/kmetijstvo_in_top
logredni_plini/ (28. 6. 2018).
213
Prav tam.
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Svetovna javnost se dolgo časa ni zavedala vpliva izpustov TGP. Prva prizadevanja za omejitev
izpustov TGP segajo v leto 1992, ko je bila v Rio de Janeiru sprejeta Okvirna konvencija
Združenih narodov o spremembi podnebja. Ena izmed obveznosti te konvencije, ki je v veljavo
stopila leta 1994, RS pa jo je ratificirala leta 1995 (Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije
Združenih narodov o spremembi podnebja, Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/95) je redno
poročanje o stanju izpustov in ukrepih za njihovo zmanjševanje ter o spremljanju podnebnih
sprememb in ukrepih za zmanjševanje posledic sprememb.214 Z vstopom v EU je RS prevzela
tudi obveznosti za poročanje po Uredbi EU št. 525/2013 (Ur. l. EU št. 165, 18. 6. 2013), ki pa
ji razen zgodnejših rokov za poročanje ne nalagajo bistveno drugačnih obveznosti, kot jih
narekuje konvencija.215
Kmalu po uveljavitvi Okvirne konvencije o podnebnih spremembah so njene podpisnice
spoznale, da je potrebno dodati sporazum, ki bi imel strožje zahteve po zmanjšanju izpustov
TGP. Tako so se že leta 1995 začela pogajanja o protokolu – sporazumu, ki bi bil vezan na
obstoječo konvencijo, a kljub temu neodvisen. Leta 1997 je bilo sprejeto besedilo Kjotskega
protokola, ki je v veljavo stopil leta 2005, RS pa ga je ratificirala leta 2002 (Zakon o ratifikaciji
Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, Ur. l. RS
– Mednarodne pogodbe, št. 17/02). Kjotski protokol predstavlja okrepitev konvencijskih načel,
saj države pogodbenice zavezuje k individualnim, pravno zavezujočim ciljem omejevanja ali
zmanjšanja njihovih izpustov TPG. EU se je zavezala za 8 % zmanjšanje izpustov TPG glede
na izhodiščno leto 1990 v prvem ciljnem obdobju 2008-2012. Konec leta 2012 so bile v Dohi
sprejete spremembe Kjotskega protokola, na podlagi katerih se je z letom 2013 začelo drugo
ciljno obdobje Kjotskega protokola, ki se bo izteklo leta 2020. EU se je zavezala za 20 %
zmanjšanje emisij TGP glede na izhodiščno leto. V zameno za stroge zavezujoče cilje pa
Kjotski protokol ponuja fleksibilnost pri načinu doseganja teh ciljev. Države pogodbenice lahko
delno odtehtajo svoje izpuste s širjenjem gozdov ali z zagotavljanjem sredstev za tuje projekte,
ki zmanjšujejo količino TGP.216
Kjotskega protokola do sedaj še niso ratificirale Združene države Amerike (v nadaljevanju
ZDA), ena izmed največjih onesnaževalk okolja, Kanada pa je od njega odstopila leta 2012. V
želji po sprejetju univerzalnega in pravno zavezujočega dogovora za zaustavitev globalnega
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Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, Ur. l. RS – Mednarodne
pogodbe, št. 13/95).
215
Dostopno na URL: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/toplogredni-plini (29. 6. 2018).
216
Dostopno na URL: http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/thematic_info_climate_change_unfccc.html (29. 6.
2018).
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segrevanja se je zato leta 2015 na Pariški podnebni konferenci zbralo 195 držav. Plod tega
velikega srečanja je bilo sprejetje Pariškega sporazuma, ki predvideva prehod v nizkoogljično
družbo na globalni ravni, ekstremno zmanjšanje porabe fosilnih goriv in zvišanje povprečne
temperature za največ 2 stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo. Sporazum je stopil v
veljavo leta 2016, RS ga je še istega leta ratificirala (Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma,
Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/16 in 6/17 – popr.), uporabljati pa se bo začel po letu
2020.217 Ponovno se je zapletlo pri »največjih«, saj je leta 2017 ameriški predsednik Donald
Trump oznanil, da se ZDA umikajo iz Pariškega sporazuma.
Globalno gledano je prispevek živinoreje k izpustu TGP ogromen, saj je vzrok za skoraj 20 %
globalnega segrevanja, kar je več kot svetovni promet. Živina prispeva približno 10 % vseh
emisij ogljikovega dioksida, 37 % metana in 65 % dušikovega oksida.218 Zaskrbljujoč je tudi
podatek, da je 70 % kmetijskih zemljišč in 30 % celotne kopenske površine našega planeta
neposredno ali posredno povezano z živinorejo. Težave povezane z rejo živali ne bodo izginile,
če se bodo tradicionalne, decentralizirane, družinske kmetije preusmerjale na intenzivno
živinorejo. Intenzivne živinorejske kmetije namreč redijo živali v velikem številu, pri čemer
uporabljajo ekonomijo obsega, sodobno mehanizacijo in biotehnologijo. Takšen način reje
postaja norma v Evropi in Severni Ameriki, vedno pogostejši pa je tudi v Aziji in Latinski
Ameriki.219
Dejavnosti na vseh kmetijah sproščajo velike količine ogljikovega dioksida v ozračje,
intenzivne živinorejske kmetije pa za svoje delovanje potrebujejo še več energije, saj živali
ponavadi redijo v zaprtih prostorih in posledično porabijo ogromno energije za ogrevanje,
hlajenje, prezračevanje, prevoz in pridelavo krme. Rejne živali so tudi najpomembnejši vir
antropogenega metana, ki je odgovoren za 35-40 % globalnih emisij metana. Vzroke za
povečane emisije metana gre iskati v povečevanju števila rejnih živali in njihovi specifični
prehrani. Tiste živali, ki so rejene na intenzivnih živinorejskih kmetijah, dobijo velike količine
koncentriranih, visokoproteinskih krmil iz koruze in soje. Gre za cenovno ugodno hrano,
enostavno za proizvodnjo, prežvekovalci (še posebej govedo) pa na ta način pridobijo težo
hitreje, kot v primeru uživanja tradicionalne prehrane.220
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Dostopno na URL: http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e.pdf, str. 272 (20. 5. 2018).
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Kmetijstvo v RS prispeva približno 15 % izpustov TGP, največ, kar 80 % izpustov TGP pa je
energetskega izvora. Analize izpustov TGP, ki jih opravlja ARSO, so pokazale, da so se izpusti
metana in didušikovega oksida od leta 1986 do 2014 v kmetijstvu zmanjšali za 15,6 %, kar je
predvsem posledica zmanjšanjega obsega reje goveda, prašičev in perutnine ter izboljšanih
načinov ravnanja z živinskimi gnojili.221 Največji prispevek k TGP v kmetijstvu daje
govedoreja (68 %) ter gnojenje z mineralnimi gnojili (8 %). Leta 2014 je bil na podlagi Zakona
o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg – v nadaljevanju ZVO-1) sprejet
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (v
nadaljevanju OPTGP2020). Glede na ugotovitve OPTGP2020 so možnosti za zmanjšanje
emisij v kmetijskem sektorju majhne. Ob zagotavljanju prehranske varnosti, ki je strateški cilj
slovenskega kmetijstva, bi bilo mogoče emisije znatno zmanjšati le z bistvenim povečanjem
intenzivnosti govedoreje, kar bi bilo v nasprotju z drugimi okoljskimi cilji. Ukrepi za
zmanjševanje emisij TGP v kmetijstvu neposredno prispevajo k boljši konkurenčnosti panoge,
saj z metanom in didušikovim oksidom v okolje uhajata energija in dušik.222 Ključen je
učinkovit prenos znanja, ki pa je pri nas zaradi neugodne starostne in izobrazbene strukture ter
razdrobljenosti kmetijskih gospodarstev zelo zahteven. Glavni cilji in usmeritve za zmanjšanje
TGP v kmetijstvu so:
-

izboljšanje učinkovitosti reje domačih živali,

-

povečanje samooskrbe s hrano in vzpostavitev lokalne oskrbne verige s hrano,

-

spodbujanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu,

-

spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov na način, ki ne konkurira
pridelovanju hrane,

-

spodbujanje načinov rabe in obdelave tal, ki ne povečujejo emisij CO2,

-

izboljšanje kroženja dušika in povečanje simbiotske vezave dušika.223
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4.2.2 ONESNAŽEVANJE VODA
Voda predstavlja vsaj 50 % večine živih organizmov in ima ključno vlogo pri delovanju
ekosistema. Voda je naravni vir, ki se stalno obnavlja, proces pa poteka zaradi nenehnega
vodnega kroženja. Zaradi segrevanja površja voda najprej izhlapeva, se kondenzira v oblakih
in nato s padavinami pada nazaj na Zemljo. Sladkovodni viri zagotavljajo široko paleto dobrin,
kot so pitna voda, voda za namakanje kmetijskih površin ter voda za industrijske namene in
storitve. Kljub temu, da sladkovodni viri predstavljajo le 2,5 % vseh vodnih virov, so izjemnega
pomena za okoljsko trajnost po vsem svetu, žal pa na globalni ravni niso enakomerno
porazdeljeni. Več kot milijarda ljudi nima zadostnega dostopa do čiste pitne vode, prav na
območjih pomanjkanja vode pa smo priča porastu prebivalstva in širjenju kmetijske panoge.224
Medtem, ko na ekstenzivnih živinorejskih kmetijah porabijo več vode na posamezno žival,
intenzivni sistemi omogočajo rejo večjega števila živali in posledično večjo porabo vode.
Težava nastaja tudi zaradi premika prehrambenih trendov od žitaric proti živalskim
proizvodom.225 Zaradi večje porabe mesa, rib, jajc in mleka bo potrebno vedno več vode za
proizvodnjo teh dobrin, dodatno težavo pa predstavlja naraščanje svetovnega prebivalstva.226
Kmetijski sektor je največji porabnik sladkovodnih virov in eden največjih izzivov na tem
področju je zagotovo ohranjanje zanesljive preskrbe s hrano ob zmanjševanju revščine brez
nadaljnega izčrpavanja vodnih virov.
Druga težava intenzivnih in ekstenzivnih živinorejskih kmetij pa je onesnaževanje voda.
Večina vode, ki se uporablja za pitje in oskrbovanje živine, se vrača nazaj v okolje v obliki
odpadne vode. Izločki rejnih živali vsebujejo določeno količino hranil (dušik, fosfor, kalij),
ostanke zdravil, težke kovine in patogene snovi. Če te snovi pridejo v vodo ali se kopičijo v
tleh, to predstavlja resno grožnjo za okolje. Onesnaževanje voda je lahko neposredna posledica
odtekanja iz kmetijskih poslopij, odlaganja fekalnega materiala ali nezadostnih skladiščnih
zmogljivosti.227
Temeljni zakon v RS na področju upravljanja z vodami je Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15 – v nadaljevanju ZV-1).
Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda
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in odločanje o rabi voda. Cilj tega upravljanja je doseganje dobrega stanja voda in z vodami
povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in
uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda.228 Vodno ali morsko dobro
lahko rabi vsak pod pogoji, ki jih določa ZV-1, če se s takšno rabo le neznatno vpliva na količino
in kakovost voda in če se s tem ne obremenjuje ali onemogoča enakih pravic drugih.229 Potrebe
kmetijstva presegajo meje splošne rabe, zato se v tem primeru uporabljajo določbe o posebni
rabi vode. Za rabo vode, ki presega meje splošne rabe je treba pridobiti vodno pravico na
podlagi vodnega dovoljenja.230 Sistematično spremljanje stanja kakovosti voda v RS je urejeno
z ZV-1, Uredbo o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10 in 96/13), Uredbo o stanju
podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09 in 68/12), Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih
voda (Ur. l. RS, št. 10/09 in 81/11) in Pravilnikom o monitoringu podzemne vode (Ur. l. RS, št.
31/09).
Eden izmed največjih izzivov sodobnega kmetovanja je zagotoviti čim bolj učinkovito kroženje
dušika v kmetijstvu. Dušik je v naravi splošno razširjen, saj gre za najpomembnejši plin
zemeljske atmosfere in nujno potreben element za obstoj rastlinskega in živalskega sveta. Z
izumom industrijske vezave dušika iz zraka in s širjenjem proizvodnje mineralnih gnojil se je
po drugi svetovni vojni količina rastlinam dostopnega dušika bistveno povečala. Dušik iz
mineralnih gnojil po eni strani omogoča približno polovico svetovne pridelave hrane, po drugi
strani pa se je zaradi velikih količin dušika v mineralnih gnojilih zmanjšala potreba po
učinkovitem izkoriščanju živinskih gnojil. Izpusti dušikovih spojin v okolje so se povečali, kar
pomeni da se je zmanjšala kakovost podzemnih in površinskih voda, zraka in tal. Dušikove
spojine negativno vplivajo tudi na zdravje ljudi: nitrati v pitni vodi so potencialno karcinogeni,
dušikovi oksidi so nevarni za kronične bolnike z boleznimi srca in pljuč, zdravju škodljiv pa je
tudi amonijak, ki je predhodnik drobnih prašnih delcev. V RS so najpomembnejši vir dušika
živinska in mineralna gnojila, ki skupaj prispevajo približno 60.000 ton letno. Z zmanjšanjem
uhajanja dušikovih spojin v vode in v zrak bi bilo mogoče brez posledic za pridelek kmetijskih
rastlin porabo dušika iz mineralnih gnojil zelo zmanjšati.231
Evropska skupnost se je na povečanje vsebnosti nitratov v vodah odzvala s sprejetjem Direktive
Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, t. i.
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»nitratne direktive« (Ur. l. EU

št. 375, 31. 12. 1991 – v nadaljevanju Direktiva sveta

91/676/EGS). Glavna cilja Direktive Sveta 91/676/EGS sta zmanjšati onesnaževanje voda, ki
ga povzročajo nitrati iz kmetijskih virov in preprečiti onesnaževanje take vrste. 232 Za
uresničitev ciljev Direktiva Sveta 91/676/EGS določa številne aktivnosti, ki jih morajo države
članice izpolnjevati:
-

izvajanje monitoringa vseh vodnih teles glede koncentracije nitratov in trofičnega statusa,

-

določitev voda, ki so prizadete ali bi lahko bile prizadete zaradi onesnaževanja,

-

imenovanje ranljivih območij na svojem ozemlju,

-

vzpostavitev operativnih programov za ranljiva območja, ki vključujejo vrsto ukrepov za
preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja voda z nitrati,233

-

pregled in morebitne spremembe označevanja ranljivih območij ter operativnih programov
najmanj na vsake 4 leta,

-

vzpostavitev kodeksa dobre kmetijske prakse, ki se prostovoljno izvaja na ozemlju države
članice.234

V skladu z 10. členom Direktive Sveta 91/676/EGS morajo države članice za obdobje štirih let
po notifikaciji te direktive in za vsako nadaljnje štiriletno obdobje o izvajanju teh aktivnosti
poročati Komisiji.235 Zadnje takšno poročilo držav članic se nanaša na obdobje 2012-2015. Na
osnovi podatkov o koncentraciji nitratov, ki so jih posredovale države članice, je Komisija
ugotovila, da se je kakovost voda na splošno rahlo izboljšala v primerjavi s prejšnjim obdobjem.
Kljub temu Komisija opozarja, da je stanje v EU na tem področju variabilno, saj nekatere države
članice potrebujejo nadaljne in bolj učinkovite ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje
onesnaževanja. Kakovost operativnih programov v tem obdobju je boljša po zaslugi zaostrenih
ukrepov in izboljšane metodologije za dosego uravnoteženega gnojenja. Še vedno pa ostaja
izziv za države, kjer se operativni program izvaja na celotnem ozemlju (mednje spada tudi RS)
in sicer primerna prilagoditev ukrepov različnim regijam znotraj svojega ozemlja.236
Zahteve nitratne direktive so v naš pravni red prenesene z Uredbo o varstvu voda pred
onesenaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17 – v
232
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nadaljevanju Uredba). Uredba določa mejne vrednosti dušika iz kmetijskih virov v tla ali na tla
ter ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja voda, ki ga povzročajo nitrati iz
kmetijskih virov,237 glede na njene zahteve pa jo lahko razdelimo v 7 poglavij:
-

območje izvajanja zahtev in njeni zavezanci: zahteve Uredbe mora v RS izvajati vsako
kmetijsko gospodarstvo, ki izvaja gnojenje. Izvajati jih morajo tudi vsa kmetijska
gospodarstva, na katerih nastajajo živinska gnojila, bioplinska gnojevka, kompost ali
digestat,238

-

obremenjevanje tal z dušikom iz živinskih gnojil: na ravni kmetijskega gospodarstva letni
vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati 170 kilogramov dušika na hektar kmetijskih
zemljišč v uporabi,239

-

prepovedi pri gnojenju: splošne prepovedi, v kolikor na kmetijskem zemljišču obstajajo
okoliščine, zaradi katerih uporaba gnojil ni primerna in prepovedi v časovnem obdobju, ko
rastline hranil ne potrebujejo,240

-

omejitve pri gnojenju strmih zemljišč: na strmih zemljiščih, ki so nagnjena k površinskim
vodam, je treba gnojiti tako, da največji enkratni odmerek dušika iz organskih in mineralnih
gnojil ne presega 80 kilogramov na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi,241

-

skladiščenje živinskih gnojil: živinska gnojila in bioplinsko gnojevko se mora skladiščiti v
zbiralnikih ali drugih vodotesnih objektih, skladišča pa morajo biti grajena tako, da ne pride
do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal,242

-

omejitve vnosa dušika v tla: pri gnojenju je treba upoštevati tip tal, razmere v tleh, rabo tal,
pričakovane pridelke in podnebne razmere,243

-

tehnologije gnojenja: pri raztrosu gnojil je treba upoštevati enakomernost raztrosa,
preprečevati izgube gnojil in uporabiti ustrezno kmetijsko mehanizacijo.244
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4.2.3 UMETNO GOJENO MESO KOT MOŽNA REŠITEV ZA OKOLJE, LJUDI IN
REJNE ŽIVALI
Leta 1931 je Winston Churchill v enem izmed svojih esejev razmišljal, kakšen bi lahko bil svet
čez 50 let. Med njegova najbolj osupljiva predvidevanja zagotovo spada napoved, da bodo
ljudje ugotovili, kako trajno ločiti proizvodnjo mesa od klasične živinoreje: »pobegnili bomo
od absurdnosti gojenja celih piščancev, da bi lahko pojedli piščančja prsa ali krila. To bomo
dosegli z ločenim gojenjem teh delov s pomočjo ustreznega medija. V prihodnosti se bo
uporabljala sintetična hrana in nova živila se praktično ne bodo razlikovala od naravnih
izdelkov. Parki in vrtovi bodo prekrili naše pašnike in njive.«245 Churchill je sicer zgrešil za
nekaj desetletij, vendar imamo danes na voljo takšno tehnologijo, da lahko naredimo točno to,
kar je sam nekoč predvideval.
Za gojenje mesa, vzgojenega v laboratoriju (v nadaljevanju umetno gojeno meso) potrebujemo
ustrezen tip matičnih celic, nosilec, na katerega se celice pritrdijo in bioreaktor, ki celicam
zagotavlja ustrezno preskrbo s hranilnimi snovmi. Znanstveniki so raziskali potencial več
različnih vrst celic in trenutno se zdijo najbolj obetavne odrasle matične mišične celice, ki so
prisotne v mišičnem tkivu.246 Pridelava umetno gojenega mesa ima lahko številne prednosti v
primerjavi s tradicionalno mesno industrijo, saj potencialno lahko konča trpljenje živali,
omogoči večjo učinkovitost rabe zemljišč, vode in energije, ter pomembno prispeva k
zmanjšanju emisij TGP. V prihodnosti bi se lahko celo zgodilo, da bi s pomočjo umetno gojene
hrane uspeli zmanjšati število bolezni in prehraniti čedalje bolj naseljen planet.
Problematika dobrobiti živali, ki se redijo za proizvodnjo mesa, je danes predmet številnih
razprav. Obstaja splošni konsenz, da bi se bilo treba trpljenju živali izogniti, klavnice pa kljub
nekaterim izboljšavam in spremembam praks v javnosti še vedno sprožajo negativne odzive.
Manjša poraba mesa v nekaterih državah je plod ozaveščanja javnosti prek množičnih občil in
kampanij društev za zaščito živali, vendar pa globalno gledano proizvodnja mesa iz leta v leto
še vedno narašča. Kljub temu, da se ubijanje živali za prehrano večini ljudi ne zdi sporno, bi se
verjetno vsak počutil bolje, če bi vedel, da zaradi njegovega kosila ni trpelo nobeno živo bitje.
Proizvodnja umetno gojenega mesa ponuja prav to možnost, saj ne vključuje ubijanja živali, ki
se pri proizvodnji uporabljajo le še kot vir za ustrezne matične celice v bioreaktorju.247 Društva
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za zaščito živali na splošno podpirajo proizvodnjo umetno gojenega mesa, saj celična kultura,
ki se uporablja za proizvodnjo, nima živčnega sistema in zato ne občuti bolečine.
Za vzdrževanje rejnih živali morajo kmetijski obrati porabiti ogromno vode, hrane, energije in
kmetijskih površin. Živinoreja pomembno prispeva k izpustom TGP (o emisijah TGP sem
podrobneje pisal že v poglavju z istoimenskim naslovom). Zaradi naraščanja prebivalstva in
vpliva globalnega segrevanja se mnoga nekoč plodna zemljišča spreminjajo v sušne regije,
podobne puščavam. Pomanjkanje primernih zemljišč utegne postati še večja težava zaradi
naraščanja morske gladine. Zaradi pomanjkanja vode in hrane v nekaterih delih sveta že dalj
časa nastajajo konflikti. Strokovnjaki z različnih področij si že leta prizadevajo za rešitev ali
vsaj zajezitev teh tegob, prav umetno gojeno meso pa bi se lahko izkazalo za pomemben korak
naprej pri vseh naštetih izzivih. Znanstveniki iz Amsterdamske in Oxfordske univerze so
opravili analize, ki so pokazale da bi lahko bili vplivi umetno gojenega mesa na okolje bistveno
nižji od vplivov mesa, proizvedenega na običajen način. Pri proizvodnji umetno gojenega mesa
naj bi po njihovih ocenah nastajalo do 96 % manj emisij TGP, porabilo bi se do 45 % manj
energije in do 96 % manj vode, potrebovali pa bi kar do 99 % manj zemljišč.248
Kljub naštetim prednostim in pozitivnim učinkom umetno gojenega mesa, pa čakajo
proizvajalce številni izzivi na tem področju. Konvencionalno meso ima visoko vsebnost
beljakovin z dopolnilom ključnih aminokislin, poleg tega pa je tudi vir nekaterih drugih
pomembnih hranil, kot so vitamini, minerali in bioaktivne spojine. Nekatere pomembne
vitamine (primer je vitamin B12) lahko najdemo le v živilih živalskega izvora, saj nastajajo
izključno zaradi določene vrste črevesnih bakterij. Zaželjeno je, da vsak umetno gojeni mesni
izdelek izpolnjuje ali presega hranilno vrednost konvencionalnih mesnih izdelkov, saj bo le
tako lahko konkurenčen na trgu.249
Težava se pojavi tudi pri obsegu in stroških proizvodnje umetno gojenega mesa. Leta 2013 je
Nizozemski znanstvenik Mark Post v Londonu predstavil prvi umetno gojeni goveji burger.
Stroški za proizvodnjo so znašali kar 300.000€, vendar pa je Post napovedal, da bodo v
prihodnjih desetletjih upadali, posledično pa bo umetno gojeno meso postalo bolj dostopno v
restavracijah in tudi na trgovskih policah.250 Imel je prav, saj stroški takšnega burgerja zaradi
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izboljšanega procesa proizvodnje danes znašajo le še 10€. Kljub temu manjka še en pomemben
korak in sicer povečanje proizvodnje do takšnega obsega, da bi zadostili povpraševanju
prebivalstva. Trenutno še ne obratujejo takšni objekti, ki bi lahko proizvajali umetno gojeno
meso v obsegu, primerljivim s tradicionalnimi klavnicami, vendar znanstveniki menijo, da bo
tudi to oviro mogoče premostiti. Primere množične pridelave umetno gojenih organizmov
najdemo v farmacevtski industriji in mikrobiološki biotehnologiji, kjer se organizmi v
bioreaktorjih uporabljajo za izdelavo različnih kemikalij. Čeprav so na teh področjih cilji precej
drugačni, se lahko uporabljena tehnologija in metodologija izkažeta za uporabni.251 V vsakem
primeru pa ostaja še etično vprašanje dostopnosti umetno gojenega mesa širšim množicam. Le
čas bo pokazal, ali bomo sposobni vsakemu posamezniku omogočiti najboljšo in najbolj zdravo
prehrano, ali pa bo to še vedno zgolj privilegij najbogatejših.
V primeru, da nam bo kmalu res uspelo premagati vse ovire, ki stojijo na poti množične
proizvodnje umetno gojenega mesa, se moramo vprašati, kaj se bo zgodilo s kmeti. Povsem
logično je, da bi se v tem primeru pošteno zamajali temelji celotne kmetijske panoge, saj bi
potencialno na milijone ljudi lahko izgubilo zaposlitev. Živinoreja ima ključno gospodarsko
vlogo za približno 60 % podeželskih gospodinjstev v državah tretjega sveta in prispeva k
preživljanju 1,7 milijarde revnih ljudi. Živina zagotavlja vir prihodka tudi z mlečnimi in
drugimi živalskimi proizvodi, v manj razvitih državah pa še vedno omogoča transport ljudi,
produktov in goriva. Posledično ima ta sektor pomembno vlogo pri zmanjševanju revščine,
izboljševanju odpornosti in boju proti podhranjenosti.252 Kmetje na splošno ideji množične
proizvodnje umetno gojenega mesa niso naklonjeni, saj trdijo, da ne bi smela v celoti
nadomestiti proizvodnje konvencionalnega mesa. Kljub temu priznavajo, da bi kot dopolnilna
panoga lahko pomagala pri zadovoljevanju potreb naraščajočega prebivalstva in odpravi
lahkote. Mark Post verjame, da bi se lahko tradicionalno kmetijstvo postopoma umaknilo
celičnemu, vendar bodo imeli kmetovalci dovolj časa za preusmeritev na drugo vrsto
proizvodnje, ena izmed rešitev zanje pa bi lahko bila prav v sodelovanju pri proizvodnji umetno
gojenega mesa.253
Na koncu je treba izpostaviti tudi odnos potrošnikov do umetno gojene hrane. V zadnjih letih
se je povečala zaskrbljenost glede vpliva hrane na zdravje ljudi zaradi številnih negativnih
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zgodb v medijih, povezanih s konvencionalno mesno industrijo.254 To je privedlo do
povečanega javnega nadzora nad konvencionalno mesno industrijo in večjega zanimanja glede
morebitnih koristi umetno gojenega mesa.255 V času, ko umetno gojeno meso postaja vse bolj
dostopno, ljudi poleg koristi, ki jih prinaša, čedalje bolj zanimajo tudi njegove specifične
značilnosti, kot so vonj, okus in tekstura. Strokovni preizkuševalci prvega umetno gojenega
burgerja so bili enotnega mnenja, da ima sicer enak okus in teksturo kot konvencionalni burger,
vendar je zaradi pomanjkanja maščobnih celic v mesu presuh. Pri odločitvi povprečnega
potrošnika za nakup umetno gojenega mesa bi prav njegov okus utegnil imeti pomembno vlogo
poleg skrbi za zdravje, živali in okolje. Rezultati anket kažejo, da bi večina ljudi poskusila
umetno gojeno meso, a zaenkrat lahko samo ugibamo, ali se bo dejansko uspešno prodajalo.
Čeprav se zdi, da je umetno gojeno meso varno za potrošnike, zaenkrat še ne vemo, kakšni bodo
dolgoročni učinki njegovega uživanja. Odgovore na to bomo dobili v prihodnjih generacijah,
ko bodo znani rezultati preučevanja človekove prilagoditve umetno gojeni hrani.
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5. ZAKLJUČEK
Strokovnjaki in širša javnost se že desetletja strinjajo, da bi morali ljudje humano ravnati z
živalmi. Na žalost nam kljub prizadevanjem to ne uspeva najbolje, predvsem to velja za odnos
do rejnih živali. Dejstvo je, da imamo vsaj v razvitejšem delu sveta na voljo sodobno
tehnologijo in da smo sposobni živalim zagotoviti zdravo prehrano, svežo pitno vodo, zaščito
pred plenilci in vremenskimi ekstremi, kljub temu pa jim še vedno ne omogočamo enake ravni
dobrega počutja, kot bi jo imele na svobodi. To še toliko bolj velja za številne rejne živali, ki
se redijo v intenzivnih živinorejskih obratih, kjer ni poskrbljeno niti za temeljne živalske
svoboščine. Ob tem je potrebno ločiti med pojmoma dobrobit živali in pravice živali. Medtem,
ko si zagovorniki dobrobiti živali prizadevajo za humano in odgovorno uporabo živali,
zagovorniki pravic živali nasprotujejo vsem uporabam živali, ne glede na humanost in
odgovornost. Sam menim, da bi morali kratkoročno največ pozornosti nameniti skrbi za
dobrobit vseh živali in si prizadevati, da bi rejne živali lahko živele dostojno življenje. Glede
na trenutni globalni trend vse večjega povpraševanja po živilih živalskega izvora je utopično
pričakovati popolno ukinitev živinorejskih obratov, več možnosti za uspeh pa ima prizadevanje
za boljše življenjske pogoje rejnih živali. Smiselno si je prizadevati za stalni napredek na
področju dobrobiti živali, ne da bi pri tem ogrožali druge pomembne vrednote, postopoma pa
namenjati vse več pozornosti tudi pravicam živali. Zavedati se moramo, da za izkoriščevalski
odnos do živali nimamo opravičljivih razlogov, zato moramo v prihodnosti s tem prenehati.
Priznanje pravic živalim bi za človeštvo pomenilo velike spremembe, zato bo za dosego tega
cilja potrebno vložiti ogromno truda in imeti potrpljenje. Sam se zavzemam za to, da bi
organizacije za dobrobit in zaščito živali začele med seboj sodelovati. S skupnimi močmi bi
imele večje možnosti v borbi za zagotovitev boljših življenjskih pogojev rejnih živali, po
izpolnitvi tega poslanstva pa bi se lahko posvetile boju za dodelitev živalskih pravic. Ostro
nasprotujem mučenju in zanemarjanju živali, ne podpiram pa delovanja radikalnih in
ekstremističnih skupin za zaščito živali, ki ne izbirajo sredstev za dosego svojih ciljev.
Evropa glede na stopnjo zaščite živali in zavezanost k izboljšanju dobrobiti živali spada v
svetovni vrh, vendar so med posameznimi evropskimi državami še vedno velike razlike. EU si
prizadeva, da bi se razlike med državami članicami zmanjšale, zato jim z uredbami in
direktivami nalaga obveznost zagotovitve minimalnih standardov. Žalosti dejstvo, da so na
področju reje živali nekateri izmed teh standardov še vedno postavljeni tako nizko, da živalim
ne omogočajo dostojnega življenja. Če bi lahko vprašali živali, se zagotovo ne bi strinjale, da
je minimalnim standardom zadoščeno v tesnih temačnih prostorih, kjer že obračanje okoli svoje
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osi predstavlja pravi podvig. Ne upam si niti pomisliti na to, kakšni standardi veljajo v državah
tretjega sveta, kjer zaščiti živali namenjajo manj pozornosti. Vsaka država članica EU ima
možnost, da v svoj pravni red uvede strožje pogoje in tako izboljša življenjske razmere rejnih
živali. Avstrija, Nemčija, Nizozemska in skandinavske države so na nekaterih področjih to
storile in na ta način dokazale, da se ni dobro vedno zadovoljiti z minimalnimi standardi, temveč
je treba stremeti k stalnemu napredku. Vsakršna strožja zakonodaja pa je na tem področju težko
izvedljiva, saj nekateri rejci nočejo namenjati dodatnih finančnih sredstev za posodabljanje
svojih obratov, drugi pa si tega sploh ne morejo privoščiti. EU je tu naredila korak v pravo smer
z ukrepom DŽ, s pomočjo katerega finančno spodbuja rejce k zagotovitvi boljših pogojev reje.
Potrebno bi bilo narediti še drugi korak v smeri boljšega informiranja rejcev o pozitivnih
učinkih živalim prijaznejše reje. Koncept dobrobiti živali temelji na zadovoljevanju osnovnih
etoloških in fizioloških potreb rejnih živali, ki posledično živijo dlje, so bolj zdrave, aktivnejše
ter predstavljajo manjšo obremenitev za okolje. Rejci bi se morali zavedati, da živalim
prijaznejše kmetije poleg kakovostnejših živilih za trg lahko prinašajo tudi dobiček.
V RS sicer izpolnjujemo minimalne standarde na področju zaščite rejnih živali, a bi se po
mojem mnenju morali zgledovati po državah, ki so v svoje pravne sisteme uvedle strožje
pogoje. Spodbudni so podatki, da vse več rejcev vstopa v ukrep DŽ, vendar bi bilo potrebno
zagotoviti večjo vključenost prašičereje in razširiti ukrep DŽ še na perutninarstvo. Pri reji
kokoši nesnic še vedno prevladuje baterijska reja v obogatenih kletkah, ki pa se v zadnjem času
vendarle umika alternativnim sistemom reje. Na področju kaznovalne politike bi se morali bolj
kot višini kazni posvetiti okrepitvi pristojnosti in povečani učinkovitosti pristojne inšpekcije,
saj v nasprotnem primeru visoke zagrožene kazni ne bodo imele učinka. Vse bolj aktivna
postajajo društva za zaščito živali, ki redno opozarjajo na pomanjkljivosti naše zakonodaje,
vendar politiki zaenkrat ostajajo le pri obljubah. Že nekaj časa je pri nas prisotno tudi vprašanje
o smiselnosti ustanovitve specializirane policije, ki bi se ukvarjala samo z vprašanji zaščite
živali. Menim, da je uvedba živalske policije ena izmed možnosti, bolj pa se nagibam k
zagotovitvi večjih pooblastil organizacijam, ki delujejo na področju zaščite živali, za kar bi
moralo biti izpolnjenih več pogojev. Najprej bi bilo potrebno izobraževati in informirati ljudi
ter tako spremeniti miselnost glede odnosa do živali. To bi prispevalo k obravnavanju živali kot
čutečih bitij in posledično tudi k doslednejšemu prijavljanju mučenja živali. Zelo pomembno
je, da se javnost ozavešča tudi o trpljenju rejnih živali, ki so prepogosto zapostavljene. Na koncu
pridejo na vrsto še društva, ki bi se po mojem mnenju morala za izvajanje takšne službe
organizirati tako, da bi predlagala svoje najbolj strokovne in izkušene ljudi, ki so že dokazali
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veliko predanost svojemu delu. S tem bi upravičili zaupanje javnosti in stroke ter posledično
lažje in učinkoviteje opravljali svoje delo.
Reja živali je izjemno pomembna kmetijska gospodarska panoga, trenutni trendi pa kažejo, da
se svetovni živinorejski sektor še vedno zelo hitro širi. Ogromno število ljudi je življenjsko
odvisnih od živinoreje, tudi povpraševanje po živilih živalskega izvora še vedno narašča. Poleg
trpljenja živali, pa ima živinoreja tudi negativne učinke na okolje. V želji, da bi preprečili
prekomerne emisije TGP, bi morali povečati učinkovitost živinoreje in gojenja pridelkov za
krmo. Prav tako bi morali izboljšati prehrano živali, saj bi s tem omejili izpuste metana v
ozračje. Zaradi onesnaževanja voda bi morali povečati učinkovitost namakalnih sistemov,
zaradi degradacije zemlje pa uporabiti različne metode varovanja tal. Našteti ukrepi so sicer na
kratek rok lahko učinkoviti, vendar bi morali zaradi naraščanja svetovnega prebivalstva,
omejenih naravnih virov in trpljenja rejnih živali razmišljati dolgoročno. Na podlagi
preučevanja strokovne literature in spremljanja objav znanstvenikov v medijih sem prišel do
sklepa, da bi bila lahko ena izmed dolgoročnih rešitev za okolje in rejne živali pridelava umetno
gojenega mesa. Na poti do širše dostopne pridelave umetno gojenega mesa, ki bi za nameček
imelo tudi enak okus in teksturo kot konvencionalno meso, je še kar nekaj preprek, ki pa jih je
po mojem mnenju mogoče premagati. Menim, da bi v prihodnosti največji izziv lahko
predstavljal morebitni prehod iz tradicionalnega kmetijstva v celično. Če bi do takšnega
preskoka prišlo, bi to pomenilo dramatične spremembe za velik del svetovnega prebivalstva. V
izogib hujšim posledicam bi bilo potrebno ta preskok izvesti postopoma, živinorejcem pa
omogočiti alternativne oblike dela, med katere spada tudi sodelovanje pri proizvodnji umetno
gojenega mesa. Druga dolgoročna rešitev pa bi bila zmanjševanje povpraševanja po živilih
živalskega izvora. Vsak izmed nas se lahko svobodno odloča o tem, s kakšno hrano in v
kolikšnih količinah se bo prehranjeval. Menim, da bi morali zmanjšati predvsem količino
zaužitega mesa, pri tem pa imajo največjo odgovornost državljani razvitejših držav, ki so bolje
informirani o ravnanju z rejnimi živalmi in alternativni prehrani.
Magistrsko diplomsko delo pišem v času, ko so marsikje po svetu še vedno kršene temeljne
človekove pravice in veliko ljudi živi v revščini in pomanjkanju. Postavlja se vprašanje, ali bi
bilo potrebno najprej poskrbeti, da se vsem ljudem zagotovijo pogoji za dostojno življenje in
spoštujejo osnovne človekove pravice, šele nato pa se posvetiti živalim in ostalim živim bitjem.
Menim, da imamo potrebno znanje, miselnost, zmožnost, predvsem pa odgovornost in dolžnost,
da primerno poskrbimo za vsa živa bitja, ki naseljujejo naš planet. Nenazadnje smo se ljudje in
opice razvili iz skupnega prednika, večino časa našega obstoja od prazgodovine do sedanjosti
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pa smo preživeli v popolnem sožitju z naravo. Ko se je pojavila antropocentristična miselnost,
smo se povzpeli na nekakšen prestol, na katerem smo sedaj povsem osamljeni in zelo oddaljeni
od narave. Prepričanje, da je človek nadrejen naravi in gospodar vseh živih bitij, bi se moralo
ponovno umakniti ekocentrističnemu nazoru, po katerem so vsa živa bitja v enakovrednem
položaju. Neopaženo ne more in ne sme ostati niti dejstvo da so tudi živali čuteča bitja, ki lahko
občutijo telesne in duševne bolečine. Po svetu na žalost še vedno trpi mnogo poskusnih živali
zaradi krutih eksperimentov v laboratorijih. Za hišne živali je na srečo bolje poskrbljeno, vendar
so lahko izpostavljene mučiteljem ali neodgovornim lastnikom. Daleč največje število trpečih
živali pa predstavljajo rejne živali. Na milijone rejnih živali zaradi človekovih potreb vsak dan
svojega življenja preživi v katastrofalnih pogojih, preden jih usmrtijo v klavnicah. Odgovor na
zastavljeno vprašanje se zdi preprost: vsak posameznik bi se moral zavedati, da ukrepi na
pravnem področju sami po sebi niso zadostni, temveč lahko na podlagi lastnih odločitev
pomembno prispeva k izboljšanju svojega okolja, to pa doseže tako s skrbjo za sočloveka, kot
tudi spoštljivim odnosom do vseh ostalih živih bitij, ki prispevajo velik delež k raznolikosti in
lepoti našega planeta.
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