
 
 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI (SSZŽ) 
 
Datum seje: 1. oktober 2010 
 
Mesto seje: sejna soba v stavbi upravne stavbe Celjskega razstavišča 
 
Začetek seje: 15.30 
Zaključek seje: 17.00 
 
Prisotni člani: dr. Erih Tetičkovič, dr. Alenka Dovč, dr. Franc Janžekovič, dr. Marjan Janžekovič,  

dr. Jurij Trontelj, dr. Uroš Kovačič, Andreja Bogataj Krivec, mag. Dejan Židan,  
dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Mitja Šedlbauer 

 
Vabljeni: mag. Dejan Židan, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Blaž Kavčič, mag. Mitja Šedlbauer 
 
Opravičeni: / 
Odsotni: / 
 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Pozdravni govor k 2. seji SSZŽ – slovestnostna seja 
2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 1. seje 
3. Uvodni pozdravi gostov: kmetijskega ministra, generalne direktorice VURS in predsednika Kinološke 

zveze Slovenije (mag. Dejan Židan, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Blaž Kavčič) 
4. Gostovanja cirkusov v Sloveniji 
5. Poročilo s sestanka EU – dobrobit živali (mag. Mitja Šedlbauer) 
6. Razno 

 
 
1. Pozdravni govor k 2. seji SSZŽ – slovestnostna seja 
 
Pozdravni govor predsednika SSZŽ g. Eriha Tetičkoviča na slovestnostni seji ob otvoritvi evropske razstave psov 
v Celju. 
 
 

2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 1. seje 
 
Predsednik ugotovi, da so prisotni vsi člani Strokovnega sveta za zaščito živali. Sklepčnost je zagotovljena. 
Besedo preda gostom. 
 
 



3. Pozdrav gostov: kmetijskega ministra, generalne direktorice VURS in predsednika 
Kinološke zveze Slovenije 

 
Minister mag. Dejan Židan se zahvali gostitelju mag. Blažu Kavčiču za povabilo in na kratko predstavi 
sodelovanje ministrstva s Svetom. K uvodnemu govoru se pridruži tudi direktorica VURS-a, ki z veseljem 
podpira delovanje Sveta in njihove pobude. Gostitelj mag. Blaž Kavčič nam poda okvirne podatke o obsežnosti 
pasje razstave in na kratko predstavi delovanje kinološke zveze. Prav tako v prihodnosti vidi sodelovanje na 
področju zdravstvenega varstva psov. 
 
 

4. Gostovanja cirkusov v Sloveniji 
 
V nadaljevanju predsednik Sveta opozori na začeto tematiko v 1. seji – gostovanje cirkusov v Sloveniji. Ponovno 
se opozori na razliko med dresuro in mučenjem živali. Vsem članom sveta je bilo po E-pošti razdeljeno tudi 
gradivo in pobude o ukinitvi gostovanja cirkusov z živalmi. Komisija bo pripravila definicijo in zavzela stališče 
kateri cirkusi bodo imeli omogočeno gostovanje v Sloveniji. Določi se delovna skupina. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 1: 
Delovno skupino, ki do naslednje seje pregleda gradivo in pripravi zaključke, sestavljata  
dr. Marjan Janžekovič in dr. Alenka Dovč. 
 
 
5. Poročilo s sestanka EU – dobrobit živali (mag. Mitja Šedlbauer) 
 
Mitja Šedlbauer poda poročilo s sestanka iz Bruslja. Pove, da je potekala diskusija o razširitvi obsega na tem 
področju. Poleg dosedanje kontrole stekline in prehoda čez mejo naj bi obravnavali tudi kontrolo drugih vrst 
živali. Snuje se nova evropska zakonodaja, ki bi obravnavala tudi kirurške posege (npr: prepoved razstavljanja 
psov s kupiranimi ušesi, razen po standardu), identifikacijo in registracijo, trgovanje z živalmi (zaščita pred 
steklino, nadzor nad črnim trgom – harmonizacija živalskih vrst), nadzor nad delovanjem cirusov in delo 
zavetišč. Namen EU je koordinacija in promocija odgovornega lastništva do živali. 
 
Minister pove, da mora Svet sprejeti stališče v zvezi s potrebnimi spremembami, da lahko ministrstvo 
spremembo zakona vnese v plan dela vlade za prihodnje leto. Ob tem se je navezal tudi na osnutek Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, ki bo šel v kratkem na javno obravnavo. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 2: 
Strokovni svet bo upošteval priporočila in pobude EU in jih uporabil za usklajevanje pri 
oblikovanju novega zakona o Zaščiti živali. Priprava zakona predstavlja prioritetno delo v 
Svetu, zato se na naslednji seji določi komisija in pridobi ustrezno gradivo (pomoč VURS-a). 
 
 

6. Razno 
 
Predsednik E. Tetičkovič predstavi formular, ki ga uporabljajo nadzorniki živali pri svojem delu. Poudaril je 
uniformiranost enote in njihovo delovanje, izkušnje na terenu. Dodatne informacije so dosegljive na njihovi 
internetni strani http://www.zavetisce-maribor.com/ Glede na pionirsko delovanje »živalske policije v 
Mariboru« je prve izkušnje delil z ostalimi člani. Člani zavzemajo stališče, da se informacije o delovanju 
prenesejo tudi na druga zavetišča v Sloveniji. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 3: 
E. Tetičkovič članom komisije po elektronski obliki pošlje prazen obrazec. 
 

http://www.zavetisce-maribor.com/


Predsednik Kinološke zveze predstavi dogodek v Celju. Zavzema se za zvišanje praga odzivnosti pri ljudeh in 
podpira vsako delovanje, ki pripomore k izboljšanju problemov. Gospod Kavčič poudari pomembnost dobrobiti, 
odgovornosti in preventive na tem področju. Zavzema se za enako obravnavo rodovniških psov na eni strani in 
na drugi strani je kot primer navedel romske pse. Le s skupnimi močmi lahko pridemo do uravnoteženosti. 
Opozoril nas je tudi na napako pri uporabi besede »reja« in »vzreja«. 
 
Izpostavili smo tudi problem prostoživečih mačk (sterilizacija, kastracija, označevanje-mikročipiranje). Pridobiti 
je potrebno konkretne podatke in oblikovati stališče do problema, ter ga kot takega predstaviti občinam 
oziroma njihovim županom po celi Sloveniji. A. Bogataj Krivec je navedla, da je dejanska cena 5,00 €. Prav tako 
je izpostavila, da v posameznih primerih ugotavlja cepljene pse, ki pa niso mikročipirani. Minister je poudaril, da 
se take pravilnosti ne smejo dogajati in je primer obsodil kot skrajno neodgovorno dejanje, ki ga je potrebno 
prijaviti. Izpostavljena je bila možnost mikročipiranja v leglu, vendar o tem nismo zavzeli posebnega stališča.  
Bili smo soglasni, da je pri tem potrebno sodelovanje med državo, koncesionarji in lastniki živali. Člani Sveta 
smo zavzeli stališče finančne podpore posameznih občin pri reševanju problema zavetišč. J. Trontelj je 
predlagal, da se del sredstev nameni iz proračuna. Generalna direktorica poudari, da nam pri tem lahko 
pomagajo in nas tudi podpirajo, potrebno je najti skupno pot in jasno napisati probleme v zavetiščih in stališča 
za katere se zavzemamo. Pove tudi primer v Novem mestu, kjer so v kratkem času izboljšali stanje prostoživečih 
mačk z sistematičnim nadzorom in sterilizacijo. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 4: 
Na naslednji seji se problemi v zavetiščih obravnavajo pod posebno točko (mačke, psi, ostale 
vrste »hišnih živali«). 
 
J. Trontelj je postavil vprašanje kako je z uporabo »brezdomih« živali v poskusih (omenil je tudi vivisekcije). 
Razloženo je bilo, da je bilo tolmačenje v javnih občilih nejasno in narobe interpretirano.  
M. Šedlbauer je povzel glavna določila iz Uredbe o uporabi živali za znanstvene namene. Pogoji so enaki kot 
veljajo za laboratorijske živali (RRR). 
 
Generalna direktorica VURS-a je poudarila, da je 1. oktober dan živali. Predstavljena nam je bila tudi knjižica  
»O odgovornem lastništvu psa«, ki so jo na VURS-u izdali ob tej priložnosti. Bogataj Krivec je že na prvi seji 
izpostavila problematiko zatočišč za prostoživeče živali. Eno samo zatočišče je premalo za Slovenijo, zato bi bilo 
treba ustanoviti nove. V razpravi je bilo zaključeno, da bi lahko Svet podal pobudo MKGP, da posreduje pobudo 
za ustanavljanje novih zatočišč na MOP. Naloga je prestavljena na 3. sejo. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 5: 
Na naslednji seji se obravnavajo pod posebno točko tudi zatočišča za prostoživeče živali. 
 
Na koncu nam je minister predstavil evropske predpise na temo »zdravje živali«, o katerih bo razpravljal 
Strokovni svet. Izjavo za javnost o seji Strokovnega sveta bo podal njen predsednik 
 
Eden od zaključkov seje je bil tudi obljuba, da bomo imeli enega od sestankov v prvi polovici naslednjega leta na 
Kinološki zvezi in drugega v Kopru. Po končanem uradnem delu seje, smo si vsi skupaj ogledali utrinek iz 
razstave. Seja je bila formalno zaključena ob 17.00 uri. 
 
 
 
 

Zapisala: Predsednik: 
 

l. r. dr. Alenka Dovč l. r. dr. Erih Tetičkovič 
 
 


