ZAPISNIK 3. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI (SSZŽ)
Datum seje:
Mesto seje:
Začetek seje:
Zaključek seje:
Prisotni člani:
Vabljeni:
Opravičeni:
Odsotni:

26. november 2010
sejna soba na Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo v Ljubljani, Dunajska 22.
16.15
18.15
dr. Erih Tetičkovič, dr. Alenka Dovč, dr. Marjan Janžekovič, dr. Jurij Trontelj,
dr. Uroš Kovačič, mag. Dejan Židan, dr. Vida Čadonič Špelič, dr. Urška Kos
mag. Dejan Židan, dr. Vida Čadonič Špelič, dr. Urška Kos
Andreja Bogataj Krivec, dr. Franc Janžekovič
/

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov in zapisnika 2. seje
Problematika gostovanja cirkusov v Sloveniji, pri katerih gre za mučenje živali - prepoved gostovanja
(poročilo dr. Marjan Janžekovič in dr. Alenka Dovč)
Smernice dela za spremembe določenih določil Zakona o zaščiti živali RS
Razno:

Predlogi članov:
4.1
predlogi za reševanje problema prostoživečih mačk (Andrea Bogataj Krivec),
4.2
predlogi za reševanje »problema« slovenskega zatočišča (Alenka Dovč),
4.3
časovna premica in delovne naloge glede popravkov zakona o zaščiti živali
(Andrea Bogataj Krivec),
4.4
kratka razlaga prevoda besedne zveze »Animal Welfare«

1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. seje

Predsednik ugotovi, da sta odsotna dva člana Strokovnega sveta za zaščito živali, kar vseeno zagotavlja
sklepčnost, zato nadaljuje s sejo. Člani potrdijo predlagani zapisnik 2. seje.

2.

Problematika gostovanja cirkusov v Sloveniji, pri katerih gre za mučenje živali prepoved gostovanja

Člana, ki sta pripravila gradivo za sejo, se ne zavzemata za prepoved gostovanja cirkusov v Sloveniji, ampak sta
se zavzela za postavitev strogih pogojev, ki bodo v bodoče omogočali kontrolo nad delovanjem cirkusov in s
tem tudi kontrolo nad zaščito živali v cirkusih. Ugotovila sta, da enostavne rešitve ni. Izpostavila sta življenje
živali v cirkusih, tako v času gostovanja in predstav, kakor tudi življenje živali v času, ko niso na ogled za
obiskovalce (transport, tranzit skozi Slovenijo). Prvi pogoj, ki ga bo potrebno strogo nadzorovati je transport,
sledijo bivalni pogoji in kontrola zdravstvenega varstva, ki pa morajo biti v prihodnje jasno napisani in določeni.
Člana poudarjata, da bo v prihodnje zelo pomembno tudi izvajanje kontrole. Pridobila sta delne podatke iz
Agencije za okolje in prostor in Veterinarske uprave Republike Slovenije glede vrst živali v cirkusih, ki so
gostovala v Sloveniji v zadnjih desetih letih.
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Ko bodo podatki zbrani v celoti jih bosta posredovala še ostalim članom sveta. Alenka Dovč je poudarila, da se
za leto 2011 pripravljajo spremembe in popravki Odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst
v ujetništvu Ur.l. RS, št. 90/2001 (Ministrstvo za okolje in prostor). Ker je aktivni član pri oblikovanju sprememb,
te odredbe bo informacije prenesla naprej. Dala je tudi predlog za povabilo na sejo sveta v enih od prihodnjih
sej in morebitno sodelovanje obe ministrstev (kmetijskega in okoljevarstvenega) glede oblikovanja bivalnih
razmer (ali lahko isti pogoji veljajo tudi za krajše obiske v Sloveniji, oziroma kako to v odredbi rešiti s posebnim
členom).
K uvodnemu predavanju obeh članov so se aktivno vključili tudi drugi člani sveta, kmetijski minister, direktorica
VURS-a in predstavnica VURS-a Urška Kos. Pregledali so kakšna je situacija v drugih državah EU. Izpostavili so
razliko med dresuro in mučenjem živali. Dr. Uroš Kovačič je predlagal možnost podelitve posebnega statusa za
cirkuse. Veljavno dovoljenje ali certifikat za prikaz živali v republiki Sloveniji naj bi cirkusu izdala posebna
komisija oziroma certifikacijski organ. Marjan Janžekovič, da primerjavo s certifikatom, ki se podeljuje ekološki
reji in se v Sloveniji že izvaja. Urška Kos je komentirala, da žal na ravni cele Evrope še ni ustanovljene podobne
komisije. Člani so se zavzemali tudi za kontrolo in pregled dresure in pogoje v času bivanja v Sloveniji. Potreben
bo strog nadzor. Urška Kos je predstavila primere delovanja v drugih državah EU. Izpostavila je tudi možnost
različnih nivojev omejitve, na primer katere vrste živali se lahko uporabljajo v cirkusih v posameznih državah.
Posebej je izpostavila Avstrijo, ki je začasno že prepovedala delovanje cirkusov. Avstrija je bila zaradi prepovedi
več let v postopkih na Sodišču Evropske Unije. Po intenzivnem lobiranju avstrijcev v evropskem parlamentu pri
različnih evropskih nevladnih organizacijah, se je komisija 2007 odločila, da zaključi proces kršitve, ki je bil
uveden proti Avstriji. Tako so cirkusi z divjimi živalmi v Avstriji še vedno prepovedani.

OBLIKUJE SE SKLEP 1:
Ob oblikovanju sprememb Zakona o zaščiti živali je potrebno problematiko cirkusov
obravnavati pod posebno točko (poglavje). Glavne točke kontrole so bivalne razmere,
transport, kontrola zdravstvenega varstva in kontrola dresure. Jasno moramo določiti bivalne
pogoje, v času gostovanja cirkusov v Sloveniji, kakor tudi pogoje v času tranzita skozi
Slovenijo.
3.

Smernice dela za spremembe določenih določil Zakona o zaščiti živali RS

Kmetijski minister predlaga, da se opredelimo ali bomo spreminjali obstoječi zakon ali oblikovali povsem nov
zakon. Prve razprave na temo spremembe zakona o zaščiti živali bomo obravnavali na razširjeni seji 1. marca
2011 (okrogla miza). Do tega dne se sprejemajo pobude in osnutki sprememb na posebnem mailu, ki je šel v
javnost z dopisom 27. novembra 2010. Direktorica Čadonič izpostavi tudi problematiko nevarnih psov, ki je prav
tako pereč problem. Za lažje oblikovanje sprememb določil Zakona o zaščiti živali bo predsednik komisije
članom sveta poslal še dodatno gradivo.

OBLIKUJE SE SKLEP2:
Člani se zavzemajo za popravke oziroma revizijo obstoječega zakona. Od 27. novembra 2010
je odprta javna razprava pobudnikov in predlagateljev za spremembe zakona o zaščiti živali,
ki se bo javno obravnavala 1 marca 2011. Kraj in ura še nista določena. Z namenom
sprejemanja pobud in osnutkov sprememb je odprt tudi e-mail (zascita.zivali@gov.si.
4.
4.1

Razno
predlogi za reševanje problema prostoživečih mačk (Andrea Bogataj Krivec)

Točka je prestavljena na naslednjo sejo zaradi odsotnosti članice.

4.2

predlogi za reševanje »problema« slovenskega zatočišča (Alenka Dovč)
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Tudi ta točka je prestavljena na naslednjo sejo zaradi smiselnosti skupne obravnave zavetišč in zatočišča v
Sloveniji.

4.3

časovna premica in delovne naloge glede popravkov zakona o zaščiti živali
(Andrea Bogataj Krivec)

Ta točka se pokriva s točko 3.

4.4

kratka razlaga prevoda besedne zveze »Animal Welfare«

Izmenjale so se izkušnje in predlogi vseh članov sveta. Oblikoval se je sklep.

OBLIKUJE SE SKLEP2:
Po predstavitvi različnih mnenj so bili člani soglasni, da se zavzemajo za prevod »Animal
Welfare« v »dobrobit živali«.
4.5

Aktualna problematika – Živalski vrt Ljubljana

Alenka Dovč, je kot vodja veterinarske službe v živalskem vrtu v Ljubljani, seznanila ostale člane sveta,
kmetijskega ministra in direktorico VURS-a s problematiko živalskega vrta v Ljubljani, ki ima prostorske
probleme z nekaterimi živalskimi vrstami. Problematiko bodo obravnavali na naslednji seji.

4.6

Izdaja knjige

Predsednik Erih Tetičkovič predstavi delovanje mariborskega društva. Med drugim izpostavi tudi izdajo knjige
na osnovi Likovni natečaj otrok z naslovom »Žalostne zgodbe izza rešetk«.

Zapisala:

Predsednik:

l. r. dr. Alenka Dovč

l. r. dr. Erih Tetičkovič

V Ljubljani, 13. december 2010-12-13
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