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1.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled zapisnika 8. seje
Pregled Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na živalih in njegovih prilog (dr. Dragica Ornik)
Razno

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik Tetičkovič ugotovi, da smo člani Strokovnega sveta za zaščito živali sklepčni, zato nadaljuje s sejo.
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Potrditev zapisnika 8. dopisne seje

Zapisnik 8. seje še ni napisan, zato bomo na 10. seji potrdili oba zapisnika.

3

Pregled Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na živalih in njegovih prilog
(poročanje: dr. Dragica Ornik)

Gre za tretjo točko iz 8. sestanka SSZŽ, ki je bila spuščena z namenom, da se ji lahko temeljiteje posvetimo, saj
je priprava tega pravilnika neposredno povezana s spremembo Zakona o zaščiti živali. Celotno vsebino in
ključne probleme »Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na živalih« in njegovih prilog nam je nadzorno
predstavila dr. Dragica Ornik iz VURS-a.
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Ta pravilnik določa pogoje za zaščito živali, ki se uporabljajo v znanstvene ali izobraževalne namene, določa
uporabo načela zamenjave in zmanjšanja uporabe živali v postopkih ter izboljšanja reje, nastanitve, oskrbe in
uporabe živali v postopkih, določa pogoje o izvoru, vzreji, označevanju, oskrbi, nastanitvi in usmrtitvi živali,
delovanju rejcev, dobaviteljev in uporabnikov, vrednotenje in odobritev projektov, ki vključujejo uporabo živali
v postopkih v skladu z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o
zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Ker je vezan na direktivo se mora sprejeti najkasneje do
10. novembra 2012. V veljavo stopi 2013. S tem ukrepom pride do obveznih sprememb in novosti tudi v Zakonu
o zaščiti živali.
Diskutirali smo tudi o spremembah nekaterih ključnih izrazov, kot je recimo poskus, ki bi se po novem imenoval
postopek. Končnega stališča nismo podali. Dovoljenja za raziskovalne namene se bodo izdajala na projekte,
Projekti bodo lahko trajali do 5 let. Možen bo tudi skrajšan postopek prijave (regulacija za oceno zdravil) in
prijava za pedagoške namene (dovoljenje za delo na tkivih in uspavanih živalih). Za izdajo dovoljenja za poskuse
ob imela velik pomen etična komisija. Potrebna izobrazba za izvajalce in oskrbnike še ni točno določena in
definirana, prepuščena je posamezni državi članici.
Pravilnik obravnava tudi načine usmrtitve živali, kar je za strokovno komisijo še posebno pomembno. Prav tako
je vprašljiv 18. člen, kjer se višek živali usmrti, čeprav bi se lahko uporabljal za izmenjavo tkiv. Glede te
problematike zavzema komisija posebno stališče. To so le nekateri pogledi iz omejenega pravilnika.

2.

Razno

Sklepov na tej seji nismo oblikovali.
Dogovorili smo se, da bo naslednja seja: 11. maja 2012 ob isti uri, na isti lokaciji.

Zapisala:

Predsednik:

l. r. dr. Alenka Dovč

l. r. dr. Erih Tetičkovič

V Ljubljani, 22. maj 2012
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