
 
 
 
 
ZAPISNIK 1. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI (SSZŽ) 
 
Datum seje: 02. 09. 2010 
 
Mesto seje: MKGP, Ljubljana 
 
Začetek seje: 15.00 
 
Prisotni: 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 
 
Odsotni: 
 
Predlagani dnevni red:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pozdrav ministra in generalne direktorice VURS 
3. Predstavitev članov  
4. Sprejem poslovnika strokovnega sveta za zaščito živali 
5. Imenovanje tajnika strokovnega sveta 

 
 
1. Predsednik ugotovi, da so prisotni vsi člani Strokovnega sveta za zaščito živali. 

Sklepčnost je zagotovljena. Besedo preda ministru, mag. Dejanu Židanu. 
 
2. Minister se je v svojem govoru zahvalil novim članom sveta in povedal, da je delo 

SSZŽ velikega pomena, saj je eno izmed treh svetovalnih teles ministra. Zato bo 
z zanimanjem spremljal delovanje sveta in se na njih obračal s konkretnimi 
vprašanji in problemi v zvezi z zaščito živali. Vsa zadevna gradiva in iniciative 
bodo poslane svetu. Poleg tega bo z veseljem sprejel tudi pobude, ki jih bo 
oblikoval svet sam. 

 
Glede vsebin diskusij sveta v prihodnosti je minister omenil nekaj odprtih 

vprašanj. Povedal je, da bi lahko v prihodnjem letu spreminjali Zakon o zaščiti živali. 
Svet bi moral še v tem letu sprejeti stališče v zvezi s potrebnimi spremembami, da 
lahko ministrstvo spremembo zakona vnese v plan dela vlade za prihodnje leto. 
 

Spremembe Zakona bi med drugim lahko vsebovale vprašanje prepovedi 
nastopa živali iz vrst prostoživečih živali v cirkusih, vpeljevanje sistema novih 
organov nadzora na področju zaščite živali, organiziranje osveščanja javnosti v zvezi 
z zaščito živali, poudaril pa je tudi pomembnost predpisovanja ustreznih kazni, ki 
morajo biti odklonilne za vse kršitelje itd. 
 



Poleg tega je minister posredoval vabilo mag. Kavčiča, predsednika Kinološke 
zveze Slovenije in Državnega sveta Slovenije, da se svet prihodnjič sestane ob 
priložnosti Evropske razstave psov v Celju, 1. 10. 2010. 
 

Generalna direktorica VURS je pozdravila nove člane sveta in se jim zahvalila za 
pripravljenost za sodelovanje. Omenila je, da je delo Strokovnega sveta velikega 
pomena za razvoj zaščite živali v Sloveniji. VURS je državni organ, ki je v preteklosti 
najtesneje sodeloval s Strokovnim svetom in direktorica z veseljem pričakuje 
nadaljevanje takšnega sodelovanja. Razložila je tudi, da bo VURS še naprej nudil 
tehnično pomoč pri delovanju SSZŽ. 
 

Strokovni svet za zaščito živali se zelo strinja s potrebami po spremembi Zakona 
o zaščiti živali, podpira tudi prepoved nastopa živali v cirkusih in diskusijo o uvajanju 
t. im. živalske policije. 
 
3. Vsak član SSZŽ je v kratki predstavitvi predstavil svoje delo. 
 
4. Poslovnik Strokovnega sveta za zaščito živali je bil brez pripomb in diskusije 

sprejet soglasno. 
 
5. Strokovni svet za zaščito živali je za tajnico sveta imenoval dr. Alenko Dovč. 
 
6. Razno 

A. Bogataj je 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. 
 

M. Janžekovič je v zvezi z nastopom živali v cirkusih izpostavil pomembnost 
razlike med trpinčenjem živali, ki ni sprejemljiva in dresuro, ki ni škodljiva in 
posledično ne bi smela biti protizakonita. 
 
Zaključek seje: 16.15 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik: 
l.r. dr. Alenka Dovč       l.r. dr. Erih Tetičkovič 
 


