Članom Strokovnega sveta za zaščito živali
Datum: 30. julij 2014

ZAPISNIK 12. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI (SSZŽ)
Datum seje:
Mesto seje:
Začetek seje:
Zaključek seje:
Prisotni člani:

20. junij 2014
Uprava RS za varno hrano,veterinarstvo in varstvo rastlin v Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (6. nadstropje).
13.00
14.30

Odsotni člani:

Andrea Bogataj Krivec, dr. Jurij Trontelj, dr. Marjan Janžekovič, dr. Alenka Dovč
OSTALI: mag. Mitja Šedlbauer
ČLANI: dr. Erih Tetičkovič, dr. Franc Janžekovič, dr. Uroš Kovačič

Redno vabljeni:

mag. Dejan Židan, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Mitja Šedlbauer

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika z 11. redne seje
2. Zaključek mandata Strokovnega sveta za zaščito živali
3. Razno

1.

Ugotovitev sklepčnosti

Člani Strokovnega sveta za zaščito živali smo ugotovili, da smo sklepčni, zato smo nadaljevali s sejo. Predlagani
dnevni red je ostal nespremenjen. Potrdili zapisnik 11. rede seje z dne 22. septembra 2013.

2

Zaključek mandata Strokovnega sveta za zaščito živali

Mitja Šedlbauer je na kratko povzel sodelovanje Strokovnega sveta z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter
Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v mandatu od 2010 do 2014.
Izpostavil je postopek spremembe Zakona o zaščiti živali, v katerem je svet tvorno sodeloval in se izrekel o
nekaterih pomembnih vprašanjih, kot je na primer prepoved nastopanja živali v cirkusih. Predlagatelj
sprememb zakona (Vlada RS) je upoštevala mnenje strokovnega sveta in ni predlagala prepovedi nastopanja
živali. Kljub temu pa je ta prepoved vključena v spremembe, ker je bila sprejeta takšna politična odločitev v
Državnem zboru.
Šedlbauer je še omenil prihodnje naloge na področju pripravljanja zakonodaje. UVHVVR bo v prihodnjih
mesecih pripravila nov pravilnik o označevanju družnih živali, začela bo pripravljati nov pravilnik o zavetiščih,
obeta pa se tudi delo na evropski zakonodaji na področju zaščite kopitarjev.
Dr. Vida Čadonič Špelič je pozdravila člane komisije in izrazila zadovoljstvo z delovanjem skupine. Poudarila je
predvsem pomen pri sodelovanju v postopku sprememb Zakona o zaščiti živali in funkciji, ki smo jo imeli pri
tem.
Prisotni člani so na kratko povzeli svoje delo in njihovo videnje na skupinsko delo. Vsi so se strinjali, da so radi
sodelovali v skupini in da jim je bilo delo v zadovoljstvo.
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3

Razno

Pod točko razno ni bilo predlogov razen povzetek na temo zaključka mandata SSZŽ.
27. 7. 2014 poteče štirileten mandat. S strani ministrstva smo dobili dokument, s katerim se zahvaljujejo za
plodno sodelovanje. Ker Odločba o imenovanju s strokovni svet dovoljuje ponovno imenovanje, smo dobili tudi
možnost ponovnega sodelovanja v tem posvetovalnem organu ministra, pristojnega za kmetijstvo. Svoje
odločitve bomo v najkrajšem možnem času posredovali na ministrstvo.
Posebnih sklepov na tej seji nismo oblikovali.
V Ljubljani, 30. julij 2014

Zapisala:

Predsednik:

l. r. dr. Alenka Dovč

l. r. dr. Erih Tetičkovič
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