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ZAPISNIK 8. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI (SSZŽ) 
 

Datum seje: 24. februarja 2012 

Mesto seje: sejna soba na Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo v Ljubljani, Dunajska 22. 

Začetek seje: 14.00 

Zaključek seje: 17.00 

 

Prisotni: ČLANI: dr. Erih Tetičkovič, dr. Alenka Dovč, dr. Jurij Trontelj, dr. Marjan Janžekovič, 

dr. Uroš Kovačič, Andrea Bogataj Krivec 
 
OSTALI: Franc Bogovič (prisoten le prvi del), dr. Vida Čadonič Špelič (prisotna le prvi 
del), mag. Mitja Šedlbauer 

 

Redno vabljeni: Franc Bogovič, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Mitja Šedlbauer 

 

Opravičeno odsotni: dr. Franc Janžekovič, in Andrea Bogataj Krivec 
 
 

Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled zapisnika 7. seje 
3. Pregled Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na živalih in njegovih prilog (skupno poročanje) 
4. Pregled dela v zvezi z Zakonom o zaščiti živali (Mitja Šedlbauer) 
5. »Problem« mestnih golobov v Ljubljani (Alenka Dovč) 
6. Stanje v Mariborskem zavetišču (Erih Tetičkovič) 
7. Stališče glede knjige Oči avtorja Andreja Makuca (Jurij Trontelj) 
8. Strokovno mnenje o reji pavov (Alenka Dovč) 
9. Razno 

 
Uvodni pozdrav ministra Franca Bogoviča. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in pregled dnevnega reda 
 
Predsednik Tetičkovič ugotovi, da smo člani Strokovnega sveta za zaščito živali sklepčni, zato nadaljuje s sejo. 
Pri predlaganem dnevnem redu se spusti tretja točka in prestavi na naslednjo sejo, ko nam bo predstavila 
»Pravilnik o pogojih za izvajanje postopkov na živalih« in njegove priloge dr. Dragica Ornik iz VURS-a. 
 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 
 
Člani potrdijo predlagani zapisnik 7. seje. Dodatno nam je pri 3. točki »Problemi zavetišč v Sloveniji (poročilo 
Erih Tetičkovič)« Mitja Šedlbauer razložil, da bo pri pregledu zavetišč v prihodnje redno sodeloval strokovna 
komisija. 
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3. Pregled Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na živalih in njegovih prilog 
 
Ta točka je prestavljena na naslednjo, 9. sejo SSZŽ. 
 
 

4. Pregled dela v zvezi z Zakonom o zaščiti živali (Mitja Šedlbauer) 
 
Šedlbauer je podal pregled opravljenega dela in ministru dodatno razložil razlog za pospešeno delo na tem 
področju (skrajšani postopek). Zakon je potrebno spremeniti do letošnje jeseni predvsem zaradi neusklajene 
zakonodaje z EU zakonodaje na področju dela s poskusnimi živalmi. Zakon bo omejen na vretenčarje. Na 
področju dela z nevarnimi psi je razložil nekaj definicij in delo strokovne službe. Omenil je tudi definicijo izvora 
psa zaradi kontrole na trgovino in transportom z živalmi. Razložil je definicijo reje živali in spremembe na 
področju oskrbe pašnih živali in redne kontrole. V zakonu bo prepovedano posedovanje živali tistim ljudem, ki 
so bili pravnomočno obsojeni kaznivega dejanja mučenja živali za obdobje dokler je vpisan v evidenco. Novost 
so tudi pasji parki. Zakon se bo posebej posvetil spolnim odnosom in natančno opisoval kaj je spolna zloraba. 
Pomembna novost je tudi popolna prepoved rezanja repov. Omenjeni so bili poskusi uporabe živih živali v 
pedagoške namene, ki se bodo omenili na minimum. Pogovor je stekel o ureditvi zakola živali, načinu 
omamljanja v klavnicah ob zakolu, obredno klanje (govedo, drobnica, perutnina), halal in šikita klanje.  
V predlogu je sedaj prepoved klanja brez omamljanja. Enako velja omamljanje tudi za »domače klanje«. 
Obrazloženo je delovanje društev v javnem interesu, ki imajo članstvo, so primerno usposobljeni, organizirajo 
izobraževanja. 
 
 

5. »Problem« mestnih golobov v Ljubljani (Alenka Dovč) 
 
Dovčeva nadaljuje s opisom problema mestnih golobov, ki jih stranke prinašajo v ambulante. Ponovno omeni 
novinarko Mojco Vočko, ki je še posebno aktivna pri zbiranju oslabelih, poškodovanih ali kako drugače obolelih 
mestnih golobov na področju mesta Ljubljana. Opiše nedavne dogodke, ki so bili predvajani tudi po televiziji. 
Problem je vedno bolj pereč, saj so se predvidevanja prelevila v prakso. Dejansko je prišlo do potrditve okužbe s 
paramiksovirusi (virulenten sev PMV, ki je lahko povzročitelj – NCD-atipične kokošje kuge) in klamidijami v njeni 
reji, kjer je zadrževala tako mestne, kot tudi pasemske golobe. Reja je po inšpekcijskim nadzorom. S tem 
namenom je bil že dvakrat sklican DSNB. Opiše tudi neugodno epizootiološko situacijo in opozori na problem 
prinašanja prostoživečih ptic, predvsem pa mestnih golobov v ambulante, ki niso opremljene z izolatoriji. 
Opozori še na problem nudenja prve pomoči v takih primerih. Izpostavi se tudi problem zoonoz (diskusija) in 
problemi ne samo okrog velikih mest, ampak tudi v skladiščih krme, hrane in mešalnicah krmil (na primer 
aviarne tuberkuloze pred leti pri prašičih). Šedlbauer omeni, da je problem pravni status teh živali. Dovčeva kot 
rešitev vidi sprejemanje mestnih golobov v zavetišču Gmajnice in pomoč MOL. VURS tako stališče strokovno 
podpira. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 1: 
Strokovni svet pozove MOL k skupni rešitvi problema in pilotskemu projektu na temo mestnih golobov. 
Predhodno Dovčeva pripravi poročilo glede epizootiološke slike mestnih golobov v Ljubljani in možne prenose 
bolezni na ljudi in druge vrste živali – izpostavi aktualne probleme in jih ustrezno argumentira. 
 
 

6. Stanje v Mariborskem zavetišču (Erih Tetičkovič) 
 
Tetičkovič nas obvesti o situaciji v Mariborskem zavetišču, kjer je prišlo do zapletov zaradi zamenjave 
veterinarske službe. Meni, da je nova ekipa dobra in kljub začetniškim zapletom pričakuje, da se bo stanje 
umirilo. 
 
 
 
 
 
 



 3/3 

7. Stališče glede knjige Oči avtorja Andreja Makuca (Jurij Trontelj) 
 
Ponovno smo obravnavali vsebino knjige Andreja Makuca z naslovom Oči. Zavzeli smo stališče glede na opise 
mučenja živali. Knjiga obravnava mučenje živali, hkrati pa zelo nejasno oziroma pogosto tudi sploh ne podaja 
obžalovanja ob opisih posameznih zgodb. Bralca dodatno ne seznani o grobosti početja, nehumanega ravnanja, 
prav tako mu ne ponudi rešitve. Glavni junak ostane nekaznovan. Zaradi teh dejstev knjiga v ljudeh pusti 
globoko negativno čustveno reakcijo. Toliko bolj so ob branju občutljivi mladi ljudje. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 2: 
Na interni spletni portal se objavi stališče strokovnega sveta glede knjige. 
 
 

8. Strokovno mnenje o reji pavov (Alenka Dovč) 
 
Dovčeva je podala pismen odgovor oziroma strokovno mnenje na vlogo VURS – enote Ljubljana glede zaprte 
reje pavov. Prebran odgovor so člani podprli. 
 

OBLIKUJE SE SKLEP 3: 
Odgovor se pošlje VURS-u – enota Ljubljana. Nalogo opravi Mitja Šedlbauer. 
 
 

9. Razno 
 
Dogovorili smo se, da bo naslednja seja: 16. marca 2012 ob isti uri, na isti lokaciji. 
 
 
 
 

Zapisala: Predsednik: 
 

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

V Ljubljani, 22. maj 2012 


