ZAPISNIK KONSTUTIVNE / PRVE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI
Datum seje: 19.3.2019
Mesto seje: Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano
Začetek seje: 13:00
Prisotni člani:
Prof.dr. Alenka Dovč (UL, VF),
Doc.dr. Manja Zupan (UL, BF),
izr.prof.dr. Maja Prevolnik Povše (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede),
Doc.dr. Špela Malovrh (UL, BF),
izr.prof.dr. Martin Dobeic (UL, VF),
Urška Markelj, Univ.dipl.inž.zoot (DZZŽ Pomurje)
Ostali prisotni:
Dr. Aleksandra Pivec (Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano),
Dr. Janez Posedi (direktor UVHVVR),
Mag. Tanja Strniša (državna sekretarka, MKGP),
Tea Dronjić, DVM (UVHVVR),
Rok Židanik (MKGP)
Odsotni člani:
Prof.dr. Mojca Kržan (UL, MF)
Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in pregled dnevnega reda
2. Kratka predstavitev članov strokovnega sveta
3. Seznanitev sveta z osnutkom predloga Zakona o spremembah zakona o zaščiti živali
4. Pregled dosedanjih aktivnosti SSZŽ
5. Predlogi glede vsebinskih smernic za naslednje sestanke SSZŽ
6. Razno
7. Določitev datuma in kraja naslednjega sestanka
1. Svet ugotovi, da je glede na to, da je odsoten samo en član SSZŽ, sklepčen. Z dnevnim redom se
SSZŽ strinja.
Predsednik predstavi predlog poslovnika SSZŽ:
1. SSZŽ se sklicuje najmanj 4 krat letno, oziroma po potrebi glede na problematiko, ki jo
izpostavi UVHVVR, ali člani SSZŽ (po posvetu z UVHHVR), oziroma se izkaže potreba po
obravnavi določene nujne problematike.
2. Na prvi ustanovni seji SSZŽ se med člani Sveta določi tajnika SSZŽ.

3. Vabila članom na seje SSZŽ pošilja tajnik po elektronski pošti najkasneje 14 dni pred
predlaganim terminom.
4. Materiali za seje so poslani z vabilom v katerem je predlagan dnevni red v elektronski,
izjemoma v tiskani verziji.
5. Zapisnik sej Sveta piše tajnik SSZŽ in jih po elektronski pošti pošlje članom SSZŽ. Zapisnike
potrdijo člani SSZŽ na prvi naslednji seji.
6. Letna poročila o stanju na področju zaščite živali in predlagane ukrepe se pripravi in uskladi
ter sprejme na prvem sestanku SSZŽ, kar pomeni najkasneje do prvega trimesečja v
tekočem letu.
7. SSZŽ lahko poleg članov in stalno vabljenih povabi na seje tudi zunanje strokovnjake.
Za tajnika SSZŽ je predlagana namestnica predsednika Urška Markelj, ki to funkcijo sprejme.
2. Kratka predstavitev članov
3. Osnutek predloga zakona o spremembah zakona o zaščiti živali
Dr. Posedi naredi Uvod v predstavitev zakona, ki ga predstavi Tea Dronjić, DVM s sektorja UVHVVR za
dobrobit živali:
Sprememba 6. člena zakona:
Trenutni zakon: »Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti
označen na predpisan način«
Predlog: Označitev psa do 8. tedna starosti – na ta način pes ne bo mogel zapustiti legla pred
označitvijo, kar bo delovalo še kot ena »varovalka« pri preprečevanju ilegalnega trgovanja s psi.
Doda se 6a člen, po katerem se bo lastništvo mačk dokazovalo z označitvijo (mikročip) in vpisom v
centralni register (CRP).
Dodal bi se tudi predlog veterinarske zbornice, po katerem bi bilo enkrat letno potrebno pse
veterinarsko pregledati – glede na to, da zdaj ni več vsakoletnega cepljenja proti steklini
Sprememba glede nevarnih psov - do sedaj se je pes smatral za nevarnega šele po tem, ko je bila
odločba o vpisu psa v register nevarnih živali izvršljiva (šele po poteku pritožbenih rokov).
Po novem predlogu se bo pes smatral za nevarnega takoj, ko je izdana odločba; pritožba ne bo zadržala
izvršitve odločbe o nevarnem psu.
Sprememba 26. člena – »Usmrtitev je dovoljena, če:« črta se 22. Točka: »je izvedena v skladu z 31.
členom tega zakona«
(5. odstavek 31. člena: »Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila
nameščena v zavetišče, usmrti.«
Financiranje zapuščenih živali izvajajo skrbniki živali - občine 30 dni. Rok se podaljša na 45 dni. Pri tem
občine prosijo za možnost uvedbe t.i. komunalnega prispevka - največ do 1,5% minimalne bruto plače
letno na gospodinjstvo, iz česar bi se financiralo teh dodatnih 15 dni. Po tem zavetišča skrbijo za živali
sama.

Prostoživeče mačke: zavetišča bi nadaljevala s TNR (trap-neuter-release) metodo - po tem se mačke
ne bi več štele več kot zapuščene.
Debata:
Markljeva izpostavi problematiko 31. člena zaradi nabiranja živali, ki jih je težko oddati - živali iz
nelegalnega uvoza, starejše živali, živali s posebnimi potrebami in mačke - potrebna je rešitev za
upravitelje
zavetišč.
Dr. Posedi pove, da je predvidena možnost evtanazije živali, če se zaradi institucionalizacije poslabša
psihofizično stanje živali. Ob tem Markljeva predlaga naj bodo za mnenja o poslabšanega psihičnega
stanja živali imenovani samo določeni veterinarji, ki so dodatno izobraženi iz etološkega področja ali
pa strokovnjaki za prevzgojo psov.
Veterinarska zbornica naj bi pripravila etični kodeks, kaj je to zdrava žival, saj trenutno manjka
definicija.
--Prof. Dobeic odpre debato o predlaganem komunalnem prispevku za pomoč vzdrževanja zavetišč s
strani upravnih enot.
Predlagani prispevek naj bi znašal 1,5% minimalne bruto plače, kar pride okoli 20€. To je lahko veliko
za nekoga, ki komaj preživlja. Potrebno je najti rešitev za prebivalstvo na najnižjih dohodkih. Prispevek
sam je sprejemljiv, ampak ga je potrebno predstaviti na primeren način.
--Prof. Dovč vpraša, če bo predlog sprememb ZZZiv obravnaval tudi lastništvo prostoživečih, nevarnih in
strupenih živali. Problematično je, da imaš lahko katerokoli živalsko vrsto, tudi ogroženo, doma samo
z dovoljenjem MOP-a; še večji problem se pojavi, če te živali ne želiš / ne moreš več imeti. Tu se pojavlja
tudi problem invazivnosti nekaterih vrst, kot npr. želve rdečevratke, servali, …
Rdečevratke: invazivna vrsta in je v okolju velik problem - po EU se vrši odlov teh želv, težava v praksi
pa se pojavi, kako (in kdo) te zdrave živali usmrtiti.
Dr. Posedi razloži, da se v kratkem se pričakuje odziv MOP-a glede vprašanja prostoživečih živali v
ujetništvu. Trenutno je problem definicije prostoživeče, hišne, rejne živali - zato se razmišlja o
»pozitivni listi« dovoljenih živali, za ostale pa se namerava uvesti postopek za dovoljenja - tu je
potrebno tudi doreči, kakšne življenjske pogoje mora imeti posamezna žival.

Potrebno je doreči tudi pogoje za športne oz. rejni konji - zaradi vstopanja v prehransko verigo.
--4. Pregled dosedanjih aktivnosti SSZŽ predstavi Prof. Dr. Alenka Dovč (priloga) - tudi na splošno
aktivnosti na področju iz zaščite živali
--5. Predstavitev vsebinskih smernic za naslednje sestanke SSZŽ (priloga)

Razno:
Potrebno bi bilo začeti uvajati zaščito živali v šole; spraviti to v učne načrte

Priporočen dnevni red za naslednjo sejo:
1. Obravnava predlogov sprememb ZZZiv
2. Problematika dobrobiti kopitarjev
3. Razno

Zapisala:

Predsednik:

l.r. Urška Markelj, uni.dipl.ing.zoot

l.r. Izr. prof. Martin Dobeic DVM

