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ZAPISNIK 5. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI (SSZŽ) 
 
Datum seje: 21. junij 2011 
Mesto seje: sejna soba na Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo v Ljubljani, Dunajska 22. 

Začetek seje: 13.00 
Zaključek seje: 19.00 
 
Prisotni: ČLANI: dr. Erih Tetičkovič, dr. Alenka Dovč, dr. Jurij Trontelj, dr. Marjan Janžekovič, 

dr. Franc Janžekovič, Andrea Bogataj Krivec; OSTALI: mag. Dejan Židan (prisoten le prvi 
del), mag. Mitja Šedlbauer, mag. Breda Hrovatin, Jadranka Juras (prisotna le prvi del 
seje), Mejra Festić (prisotna le prvi del seje), Maja Arambašič (prisotna le prvi del 
seje), Maja Lubarda (prisotna le prvi del seje), dr. Jožko Račnik (prisoten le prvi del 
seje). 

 
Redno vabljeni: mag. Dejan Židan, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Mitja Šedlbauer, mag. Breda Hrovatin 

 
Gostje: Jadranka Juras, Mejra Festić, Maja Arambašič, Maja Lubarda, dr. Jožko Račnik 

 
Opravičeno odsotni: dr. Uroš Kovačič, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. 
 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. ugotovitev sklepčnosti 
2. pregled zapisnika 4. seje 
3. predstavitev problematike zavetišč (Jadranka Juras) 
4. predstavitev predloga sprememb zakona (Mejra Festić in Maja Arambašič) 
5. predstavitev problema s prostoživečimi živalmi (dr. Jožko Račnik) 
6. predstavitev predloga sprememb zakona (VURS) 
7. razno 
 
 

1. ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik ugotovi, da je odsoten en član Strokovnega sveta za zaščito živali, kar zagotavlja sklepčnost, zato 
nadaljuje s sejo. 
 
 

2. potrditev zapisnika 4. seje 
 
Člani potrdijo predlagani zapisnik 4. seje. 
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3. predstavitev problematike zavetišč (Jadranka Juras) 
 
Minister na začetku razloži gostom delovanje strokovnega sveta. Zastopa stališče enega krovnega zakona, ki pa 
mora biti dober in upoštevati vse plati in specifike, ki dajejo osnovo za sprejemanje specifičnih uredb. Povedal 
je tudi, da resolucija evropskega parlamenta o zaščiti živali v Sloveniji ni amplificirana (v povezavi s kopiranjem 
repkov in ušes). Mitja Šedlbauer razloži, da je v novem predlogu že prepovedano krajšanje repov in ušes razen 
kadar je to strokovno opravičeno. Nadalje je minister poudaril, da imamo potrjene samo tri od petih resolucij, 
ki govorijo o zaščiti živali. 
 
Jadranka Juras, predstavnica Društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka, je predstavila problematiko 
zavetišč v Sloveniji in osvestila situacijo tudi s strani občin, od katerih je pridobila nekatere koristne podatke 
glede delovanja zavetišč (podatki o sklenjenih pogodbah za leto 2008 in 2009). Predstavila je strokovno in 
finančno plat delovanja zavetišč. Kot osnovo je imela letna poročila. Nanjo se je navezal tudi Erih Tetičkovič in 
jo podprl z lastnimi primeri. Pogovor je stekel tudi na temo odgovornosti občin in predlaganih rešitvah (Mitja 
Šedlbauer, Breda Hrovatin). O strokovnih nepravilnosti v zavetiščih obveščajo tudi Veterinarsko zbornico. 
Alenka Dovč je poročala o novi sestavi strokovnega sveta na Veterinarski zbornici in njegovem delovanju.  
V diskusijo so se vključili vsi člani sveta. Marjan Janžekovič omeni tudi probleme z nastavitvijo drugih živalskih 
vrst v zavetiščih. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 1: 
 
Na VURS-u pripravijo gradivo na temo resolucij za naslednjo sejo in ga pošljejo v obravnavo strokovnemu svetu. 
Le ta poda ministru svoje strokovno mnenje. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 2: 
 
Jadranka Juras na pobudo Eriha Tetičkoviča pripravi in odda pisno gradivo in ga posreduje VURS-u, vključno z 
opisi primerov, ki jih je navedla na seji. Poda tudi idejne rešitve. Strokovni svet na to temo oblikuje skupino, ki 
se bo aktivno ukvarjala s problemom zavetišč (vključene so vse živalske vrste in ne samo psi in mačke). 
 
 

4. predstavitev predloga sprememb zakona (Mejra Festić in Maja Arambašič) 
 
Mejra Festić, Maja Lubarda, dipl. univ. pravnica in Maja Arambašič, dipl. univ. pravnica so predstavile predlog 
sprememb zakona (civilna iniciativa). Poudarile so, kakšna bi morala biti definicija mučenja živali, predlagale so 
uvedbo obveznih evidenc v zavetiščih za živali, oglaševanje v zavetiščih in druge zahteve, ki naj bi jih financirale 
občine. Maja Arambašič je na kratko predstavila tudi Zakon o občinskem redarstvu. Predlagale so sterilizacijske 
in kastracijske centre, ki so lahko rešitev za živali, kakor tudi s stališča stroškov. Tema je stekla tudi o problemih 
gostovanja cirkusov, vzreje živali za krzno, problemih rejnih živali in sistemov (intenzivna reja), dobrobiti živali. 
Deloma so se problemi prekrivali s tretjo točko. V diskusijo smo se vključili vsi člani sveta. Mitja Šedlbauer je na 
koncu na kratko pojasnil pogoje, kadar gre za spremembe obstoječega zakona in najti kompromis med željami 
in dejansko možnimi spremembami. Spreminjamo samo člene, ki jih je nujno potrebno spreminjati (lahko 
spremenimo do 40. členov). Obvezno se bodo spremenili tudi členi, ki obravnavajo poskusne živali (nova 
direktiva), problem pa ostane 27. člen, ki obravnava občine. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 3: 
VURS bo ponovno pregledal in obravnaval predloge sprememb in jih smiselno vnesel v novi zakon o zaščiti 
živali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsl-si.facebook.com%2Fpages%2FDru%25C5%25A1tvo-za-za%25C5%25A1%25C4%258Dito-in-pomo%25C4%258D-%25C5%25BEivalim-v-stiski-LAJKA%2F171399927512&rct=j&q=dru%C5%A1tvo%20lajka&ei=QeIrTt7lM8vBswbF9smJDA&usg=AFQjCNFCYdHowh7IsP0Rviy7f0kJHeYsiw&cad=rja
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5. predstavitev problema s prostoživečimi živalmi (dr. Jožko Račnik) 
 
Jožko Račnik je podal problematiko mestnih golobov in prostoživečih živali, predvsem ptic. Ptice, ki prihajajo v 
veterinarske ambulante so večinoma poškodovane ali pod hudim stresom in niso zmožne dolgega transporta 
do edinega zatočišča, ki ga imamo na Koroškem. Večinoma je potrebna nujna prva pomoč in takojšna 
hospitalizacija. Pogosto je ptica šele po nekaj dneh sposobna prevoza in nadaljnje oskrbe v zatočišču. Problem 
zaenkrat ni rešen ne strokovno ne finančno. Predstavljen je bil tudi problem zakonsko prepovedane 
veterinarske oskrbe lovnih živali, kjer veterinarji tvegajo odvzem licence, če zdravijo poškodovane ali bolne 
lovne živali (srne, lisice, itd.). 

 
OBLIKUJE SE SKLEP 4: 
 
V eni od naslednjih sej se povabi na sestanek predstavnika iz Ministrstva za okolje in prostor, da skupaj 
najdemo rešitve. 
 
 

6. predstavitev predloga sprememb zakona (VURS) 
 
Mitja Šedlbauer nam je predočil popravke zakona, vendar je bil celoten pregled prehiter. Imeli smo tudi 
premalo časa za diskusijo. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 5: 
Takoj, ko nam Mitja Šedlbauer pošlje gradivo po pošti, se skliče dopisna seja, ki jo zaključimo v tednu dni. 
Popravke in predloge pošljemo na VURS. 
 
 

7. razno 
 
Pod to točko ni bilo dodatnih odprtih vprašanj. 
 

ODPRTE TOČKE IZ 3. SEJE 
- predlogi za reševanje »problema« slovenskega zatočišča (Alenka Dovč) 

Odprta točka iz 3. seje je bila vključena v to sejo pod 5. točko. 
 
 
 
 
 
 

Zapisala: Predsednik: 
 
l. r. dr. Alenka Dovč l. r. dr. Erih Tetičkovič 
 
V Ljubljani, 16. julij 2011 

 
OPOMBA: celotna seja je posneta na diktafonu. 

 


