Članom Strokovnega sveta za zaščito živali
Datum: 17. marec 2013

ZAPISNIK 10. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI (SSZŽ)
Datum seje:
Mesto seje:
Začetek seje:
Zaključek seje:
Prisotni člani:

1. marec 2013
sejna soba na Upravi RS za varno hrano,veterinarstvo in varstvo rastlin v Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje, Dunajska 22 (6. nadstropje).
14.00
16.00
dr. Erih Tetičkovič, dr. Alenka Dovč, dr. Marjan Janžekovič, dr. Franc Janžekovič,
Andrea Bogataj Krivec, dr. Jurij Trontelj;

Odsotni člani:

OSTALI: mag. Mitja Šedlbauer
ČLANI: dr. Uroš Kovačič

Redno vabljeni:

dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Mitja Šedlbauer

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled zapisnika 8. seje in 9. seje
3. Zakon za zaščito živali – najnovejši dogodki – posledice ustavne presoje
(poročilo mag. Mitja Šedlbauer)
4. Razno

1.

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik Tetičkovič ugotovi, da smo člani Strokovnega sveta za zaščito živali sklepčni, zato nadaljuje s sejo.

2

Potrditev zapisnika 8. in 9. dopisne seje

Člani potrdijo predlagani zapisnik 8. in 9. Seje.

3

Pregled Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na živalih in njegovih prilog

Mitja Šedlbauer je predstavil novosti v zvezi s postopkom sprejemanja Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zaščiti živali. Izpostavil je tri najpomembnejše spremembe zakona, od katerih sta dve nastali v
parlamentarni proceduri. Zakon bo prepovedal uporabo živali prostoživečih živalskih vrst v cirkusih in cirkusom
podobnih prireditvah. Prepoved klanja brez omamljanja tudi za potrebe obrednega klanja ostaja v predlogu.
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Judovska in islamska verska skupnost sta izrazili močno nasprotovanje takšnemu predpisu in napovedali
ustavno presojo v primeru sprejema tega zakona. Poleg tega je bila v postopku v Državnem zboru v predlog
dodana določba o prepovedi reje in lova živali za pridobivanje kože, krzna ali perja. Šedlbauer je tudi pojasnil,
da Vlada nikakor ni podpirala tega predloga, saj gre za regulirano in harmonizirano dejavnost. Gre torej za
politično odločitev Državnega zbora. Tudi v tem primeru je verjetna ustavna presoja. Zakon bo verjetno sprejet
7. 3. 2013. Državni svet ima nato 8 dni časa, da vloži odložilni veto. Če se to ne zgodi, ga podpiše predsednik
republike in je objavljen v Uradnem listu. Veljati začne 15 dni kasneje, kar bo v najboljšem primeru konec marca
ali v začetku aprila.
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Razno

Pod točko razno ni bilo predlogov. Sklepov na tej seji nismo oblikovali.

Zapisala:

Predsednik:

l. r. dr. Alenka Dovč

l. r. dr. Erih Tetičkovič

V Ljubljani, 17. marca 2013
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