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ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o veterinarstvu ter ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po 
skrajšanem postopku.

                                                                                       mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                       generalna sekretarka
Priloga:
� predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu.

Sklep prejmejo:
 Državni zbor Republike Slovenije;
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo;
 Ministrstvo za finance.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Predlaga se skrajšani postopek, ker gre po vsebini za manjše in manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve zakona. V okviru skrajšanega postopka bo omogočena čimprejšnja uveljavitev zakona, na 
področju veterinarske dejavnosti zaščite živali pred mučenjem in skrbi za dobrobit živali z vključitvijo
v mrežo javne veterinarske službe.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- dr. Janez Posedi, generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
- mag. Breda Hrovatin, vodja Sektorja za zdravje in dobrobit živali, 
- Polona Cankar, vodja Službe za splošne zadeve, 
- Andreja Bizjak, vodja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Zunanji strokovnjaki niso sodelovali pri pripravi predpisa.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
 mag. Dejan Židan, minister,
 mag. Tanja Strniša, državna sekretarka,
 dr, Janez Posedi, generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 Metka Hajdinjak, pravna služba MKGP,
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 mag. Breda Hrovatin, vodja Sektorja za zdravje in dobrobit živali, UVHVVR 
 Andreja. Bizjak, vodja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, UVHVVR
 Polona Cankar, UVHVVR
5. Kratek povzetek gradiva:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu ureja vzpostavitev mreže javne 
veterinarske službe tudi na področju zaščite živali pred mučenjem in skrbi za dobrobit živali. Ureja se 
postopke pri odvzemu koncesije, in vzpostavlja podlage za socialni dialog za sklepanje kolektivnih 
pogodb za področje veterinarstva.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 



4

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
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 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti: Veterinarska zbornica, NVI

Do zaključka javne obravnave 7.12.2017 nismo prejeli mnenj, predlogov ali pripomb na predlog 
spremembe predpisa. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  Mag. Dejan Židan
                                           minister
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PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PREDLOG
(EVA 2017-2330-0098)

ZAKON 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VETERINARSTVU

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Veterinarstvo je področje, ki se nenehno dopolnjuje in spreminja, predvsem zaradi vedno novih 
načinov nadzora in sistemov nadzorovanja pridelave živil živalskega izvora. Prav tako je 
veterinarstvo področje, ki je v zakonodaji Evropske unije izredno natančno urejeno. Zakonodaja, ki 
ureja področje veterinarstva, je tudi v Republiki Sloveniji izredno obsežna in kompleksna, hkrati pa 
podvržena nujnim spremembam, če želimo, da je področje zaščite potrošnika in varovanja zdravja 
ter dobrobiti živali primerljivo in učinkovito urejeno. Zakon povzema strukturno ureditev in določila 
delovanja veterinarske službe v Republiki Sloveniji ter jo strukturno ustrezno deli na državno in 
zasebno ter vnaša v delovanja veterinarske službe ustrezno logičnost in jasno določa obveznosti 
države in posameznika. Združevanje vseh veterinarjev v enotno veterinarsko zbornico je 
konsolidiralo veterinarsko stroko, vendar pa je od pravne ureditve nalog, ki jih opravlja Veterinarska 
zbornica Slovenije, minilo že vrsto let, zato se je izkazala potreba po dopolnitvi nalog.

–
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji

Osnovni cilj je kot veterinarsko dejavnost v mrežo javne veterinarske službe vključiti tudi skrb za 
dobrobit živali. Veterinarstvo je poleg varovanja in izboljševanja zdravja živali, zaščite zdravja živali, 
zagotavljanja zdravstvene ustreznosti surovin in živil živalskega izvora, skrbi za zdravstveno 
ustreznost živil živalskega izvora in preprečevanja ostankov škodljivih snovi v živilih živalskega 
izvora; zagotavljanja zdravstvene ustreznosti krme ter skrbi za zdravstveno ustreznost krme, 
zagotavljanja zdravstvene ustreznosti vode za napajanje živali in skrbi za zdravstveno ustreznost 
vode za napajanje; zagotavljanja reprodukcije živali z vidika zdravstvenega varstva živali;
zagotavljanja ukrepov za varstvo okolja pred onesnaževanjem s povzročitelji bolezni, ki se 
pojavljajo pri živalih, ter higienskih razmer in ustreznosti okolja z vidika zdravstvenega varstva živali, 
veterinarskega izobraževanja, ozaveščanja in obveščanja prebivalstva namenjeno tudi zaščiti živali 
pred mučenjem in skrbi za dobrobit živali. 

Na področju koncesij so postopki dodelitve natančno opredeljeni, glede prenehanja pa je treba
dodatno določiti, da pritožba zoper odločbo o odvzemu koncesije ne zadrži izvršitve. V primeru 
ugotovljenih nepravilnosti, ki so razlog za odvzem koncesije, je prav hitro ukrepanje ključno, da 
subjekt preneha izvajati koncesijsko dejavnost, ker izvajanje koncesijske dejavnosti obsega delo na 
področju varovanja zdravja ljudi in živali.

Pri sklepanju kolektivnih pogodb na področju veterinarstva je treba omogočiti aktivno vlogo 
Veterinarske zbornice. Za področje dejavnosti veterinarstvo se je izkazalo, da so potrebe po ureditvi 
specifičnih okoliščin, ker gre za izvajanje javne službe, ki obsega delo v posebnih pogojih dela, 
zlasti ob izbruhu bolezni živali.

2.2 Načela

Predvsem varovanje dobrobiti živali je področje v veterinarstvu, ki se je od priprave predpisa v letu 
2000 do danes v evropskem prostoru skokovito razvilo. Področje je v zakonodaji Evropske unije 
natančno urejeno. Nekateri predpisi s področja dobrobiti (Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 
24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi) izrecno predpisujejo, da mora država članica 
zagotoviti, da je pristojnim organom na njihovo zahtevo in v pomoč na voljo neodvisna znanstvena 
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podpora, ki zagotavlja ali pripravlja znanstvena mnenja, spremlja tehnični razvoj in posreduje nova 
znanstvena strokovna spoznanja na področju dobrobiti. Način izvedbe urejajo države članice na 
nacionalnem nivoju. 

2.3 Poglavitne rešitve
Z dopolnitvijo mreže javne veterinarske službe z dejavnostjo zaščite živali pred mučenjem in 
dobrobitjo se omogoča podlaga za neodvisno znanstveno podporo na področju zaščite živali. 
Trenutno tako imenovanje na podlagi veljavnih predpisov ni mogoče, zato je treba zakon o 
veterinarstvu ustrezno dopolniti.

Združevanje vseh veterinarjev v enotno veterinarsko zbornico je utrdilo veterinarsko stroko, vendar 
pa je od pravne ureditve nalog, ki jih opravlja Veterinarska zbornica Slovenije, minilo že veliko let, 
zato se je izkazala potreba po dopolnitvi nalog. Sprememba predpisa predlaga dodatno nalogo 
sklepanja kolektivnih pogodb za veterinarstvo.

Z navedeno spremembo pri členu, ki ureja koncesije, se natančneje določa postopek odvzema 
koncesije, ki se izvede ob nepravilnostih, ki jih določa podzakonski akt. Ker gre za kršitve, pritožba 
zoper odločbo o odvzemu ne zadrži izvršitve, saj je v primeru nepravilnosti treba preprečiti 
ponavljanje in nastanek okoliščin, kjer se kršitve lahko ponovijo.

a) Predlog je usklajen s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in civilno družbo. 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Predlog zakona nima finančnih posledic za državni proračun. Za izvajanje zakona v sprejetem 
proračunu ni treba zagotoviti dodatnih finančnih sredstev.
Predlog zakona ne vpliva na druga javna finančna sredstva.

Predlagana sprememba zakona ne bo imela dodatnih finančnih posledic za proračun Republike 
Slovenije, saj je financiranje delovanja veterinarske službe že zdaj opredeljeno v proračunu. 
Sredstva se zaradi sprejetja ne bodo povečala niti zmanjšala, ampak se bo omogočila učinkovitejša 
raba že razpoložljivih sredstev.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Sredstva za financiranje delovanja javne veterinarske službe so že zagotovljena v sprejetem 
državnem proračunu na naslednjih proračunskih postavkah: 130040 - preventivno in predpisano 
zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini, 180042 -  in 180043 - ukrepi v veterini.

Višina zagotovljenih sredstev na postavkah je: 
130040 - preventivno in predpisano zdravstveno varstvo živali = 8.000.000 EUR
180042 - ukrepi v veterini = EU 949.982 EUR
180043 - ukrepi v veterini = 1.247.959 EUR

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 

Nacionalni referenčni centri za dobrobit živali

Francija
Francija je 2014 v Zakon o prihodnosti kmetijstva vključila tudi ustanovitev nacionalnih referenčnih 
centrov za dobrobit živali, katerih naloga je določena kot izvajanje strokovne in znanstvene podpore 
ter  razširjanje znanja vsem deležnikom vključenim v dobrobit živali (skrbnikom živali, rejcem, 
industriji, veterinarjem, raziskovalcem). Prvi nacionalni referenčni center, ki deluje v okviru INRA 
(Francoski Nacionalni inštitut za raziskave v kmetijstvu) je bil imenovan v aprilu 2016. 
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Švedska
Nacionalni center za dobrobit živali deluje v okviru Univerze za kmetijstvo. Švedska vlada  na 
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi imenovala obstoječi center kot 
SCAW (Swedish Centre for Animal welfare), ki je pristojnim organom na voljo kot neodvisna 
znanstvena podpora. Center zagotavlja ali pripravlja znanstvena mnenja, spremlja tehnični razvoj in 
posreduje nova znanstvena strokovna spoznanja na področju dobrobiti. Hkrati center deluje kot 
nacionalna kontaktna točka za Uredbo 1099/2009.

Danska
Danska je ustanovila Referenčni center za dobrobit živali (Danish Centre for Animal Welfare, 
DCAW) v letu 2010. DCAW deluje na lokaciji Uprave za veterinarstvo in hrano, vključuje pa tudi 
strokovnjake za dobrobit iz univerz v Koebenhavnu in Aarhusu. Glavne naloge centra so razširjanje 
znanja vpletenim deležnikom, vzpodbujanje in podpora raziskavam na področju dobrobiti živali, 
analiza in pregled poročil uradnega nadzora, industrije in raziskav s področja dobrobiti živali ter 
primerjava dobrobiti živali in nacionalne zakonodaje z drugimi državami članicami.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

Sprejem zakona bo imel pozitivne učinke na področju zaščite živali pred mučenjem in skrbi za 
dobrobit živali, pri vzpostavitvi socialnega dialoga na področju dejavnosti in izboljšanju učinkovitosti 
v nadzorstvenem delu izvajanja koncesijske dejavnosti.

6.1 Presoja administrativnih posledic 
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:
Sprememba zakona ne bo povzročila administrativnih bremen, po vsebini gre za izboljšave, ki so se 
skozi leta izkazale, da jih je treba urediti. Nacionalni veterinarski inštitut v okviru Veterinarske 
fakultete združuje strokovnjake, ki so specializirani tudi za področje zaščite živali. Nacionalni 
veterinarski inštitut na podlagi zakona izvaja veterinarsko higiensko službo, kjer je v okviru 
patoloških preiskav možno zaznati kršitve, kot so nepravilna reja, oskrba, pretepanje in druge oblike 
mučenja živali. Vzpostavitev centra pri tem organu pomeni rešitev, ki združuje strokovnost in 
učinkovitost na tem področju.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:
Ni vpliva. 
6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
Ni vpliva.
6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
Ni vpliva.
6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
S sklepanjem kolektivnih pogodb se vzpostavi možnost izboljšav za zaposlene, ureditev pravic, ki 
se nanašajo na delovni čas, dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času, dežurstvo in 
podobno.
6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
Ni vplivov.
6.6 Presoja posledic za druga področja
Ni vplivov.
6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
Dodatne posebne predstavitve razen na spletni strani in zborniku Veterinarske zbornice niso 
predvidene.
6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona
Ni drugih pomembnih okoliščin. 
7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:
e-demokracija: 
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html
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besedilo v javni razpravi od 10.12.2017 do 7.12.2017
Niti strokovna niti zainteresirana splošna javnost nista posredovali pripomb na predlog sprememb 
zakona. 

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE 
SODELOVALA PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:
Zunanji strokovnjaki pri pripravi predpisa niso sodelovali. 

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 
DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES
 mag. Dejan Židan, minister;
 mag. Tanja Strniša, državna sekretarka;
 dr. Janez Posedi, generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
 Metka Hajdinjak, Služba za pravne zadeve;
 mag. Breda Hrovatin, vodja Sektorja za zdravje in dobrobit živali, UVHVVR; 
 Andreja Bizjak, vodja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, UVHVVR;
 Polona Cankar, UVHVVR.

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 –
ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR ) se v 51. členu v 60. točki za besedo »mučenjem« doda besedilo 
»in skrb za dobrobit živali«. 

2. člen

V prvem odstavku 52. člena se besedilo »in 58. točke« nadomesti z besedilom », 58. in 60. točke«.

3. člen

V prvem odstavku 57. člena se besedilo »in 58. točke« nadomesti z besedilom », 58. in 60. točke«.

4. člen

V tretjem odstavku 58. člena se za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. sklepanje kolektivnih pogodb za dejavnost veterinarstva v imenu zasebnih delodajalcev;«.

Dosedanja 9. točka postane 10. točka.

5. člen

V prvem odstavku 68. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»− na podlagi odločbe o odvzemu koncesije, pri čemer se koncesija odvzame začasno, v primeru 
ponavljajočih se kršitev pa trajno; pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve;«.

6. člen
(prehodni določbi)

Koncesijska pogodba z NVI se uskladi s tem zakonom v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Postopki odvzema koncesije, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu s tem 
zakonom.
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7. člen
(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

Dobrobit živali je področje v veterinarstvu, ki se intenzivno razvija. Slovenija je od vstopa v EU 
sprejela številne predpise s področja dobrobiti živali. Pravni akti EU, ki so bili sprejeti po letu 2005, 
vključujejo tudi zahteve glede strokovne in znanstvene podpore, pri izvajanju predpisov, v obliki 
nacionalnih referenčnih centrov za dobrobit živali. V nacionalni zakonodaji mora biti širša 
opredelitev veterinarske dejavnosti, ki zajema tudi znanstvena in strokovna izhodišča v zvezi z 
dobrobitjo živali, zlasti v delu, ki se neposredno izraža s fiziološkim stanjem in odstopanji od njega.

K 2. členu

Na drugih veterinarskih področjih strokovno in znanstveno podporo ponuja Nacionalni veterinarski 
inštitut. Ker veterinarska dejavnost zaščite živali pred mučenjem in skrbi za dobrobit živali ni 
vključena v mrežo javne veterinarske službe, je treba Zakon o veterinarstvu dopolniti tako, da se 60. 
točka prvega odstavka 51. člena, ki določa veterinarske dejavnosti, vključi v prvi odstavek 52. člena 
kot dejavnost javne veterinarske službe, ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe. 
Dopolni se tudi prvi odstavek 57. člena, ki določa, katere dejavnosti na podlagi koncesije lahko 
opravlja NVI.

K 3. členu

Med veterinarske dejavnosti, ki jih opravlja Nacionalni veterinarski inštitut kot dejavnosti, za katere 
se podeli koncesija, se doda tudi dejavnost zaščita živali pred mučenjem in skrb za dobrobit živali. 
Gre za javno veterinarsko službo, ki vključuje znanstvena in strokovna izhodišča v zvezi z dobrobitjo 
živali, pripravo ter izvedbo ocen tveganja s tega področja.

K 4. členu

Med prvenstvene naloge, ki jih opravlja Veterinarska zbornica Slovenije, spada tudi zastopanje 
članov in uveljavljanje interesov stroke. Glede na navedeno je treba dodati nalogo sklepanja 
kolektivnih pogodb za dejavnost veterinarstvo.

K 5. členu

Z navedeno spremembo se natančneje določajo vrste odvzema koncesije, ki se izvedejo v primeru 
nepravilnosti, ki jih določa podzakonski akt. Ker gre za kršitve, pritožba zoper odločbo o odvzemu 
ne zadrži izvršitve, saj je v primeru nepravilnosti treba preprečiti ponavljanje in nastanek okoliščin, 
kjer se kršitve lahko ponovijo.

K 6. členu

S tem členom se določa prehodno obdobje za uskladitev koncesijske pogodbe, sklenjene z NVI, in 
ureja dokončanje že začetih postopkov odvzema koncesije.

K 7. členu

S tem členom se določa uveljavitev zakona.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
51. člen

(veterinarske dejavnosti)
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Veterinarske dejavnosti so:
1.      spremljanje zdravstvenega stanja živali;
2.     (črtana);
3.     (črtana);
4.     (črtana);
5.      označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu s predpisi;
6.      izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter 
poškodb in kirurški posegi na živalih;
7.      skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje 
ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti ter osemenjevanje;
8.      veterinarski pregledi živali;
9.     (črtana);
10.   osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali;
11.  (črtana);
12.   preskrba z zdravili za opravljanje veterinarskih storitev;
13.   preskrba veterinarskih organizacij z zdravili ter sredstvi za dezinfekcijo, dezinsekcijo in 
deratizacijo (biocidi);
14.   laboratorijsko in klinično preskušanje veterinarskih zdravil;
15.  (črtana);
16.   svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali, patologije prehrane in reje živali z 
veterinarskega vidika;
17.   veterinarska vzgoja in izobraževanje imetnikov živali v zvezi z izvajanjem veterinarske 
dejavnosti;
18.   proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali in higiene v drugih objektih in napravah 
z vidika zdravstvenega varstva in zaščite živali ter ljudi;
19.   nujna veterinarska pomoč;
20.   bolnišnično zdravljenje živali;
21.   izdajanje zdravil in sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo imetnikom živali s 
svetovanjem in navodili za uporabo z vidika zdravstvenega varstva živali in ljudi;
22.   spremljanje in proučevanje epizootiološkega stanja in razmer v državi;
23.   spremljanje zdravstvenega stanja živali, fiziologije in patologije, reprodukcije z 
osemenjevanjem živali na nacionalnem nivoju;
24.   proučevanje vplivov veterinarskih ukrepov na okolje;
25.  (črtana);
26.  (črtana);
27.   organizacija in vodenje preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja živalskih bolezni in zoonoz;
28.   sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih 
ribjih jat in plemenišč čebeljih matic;
29.   priprava strokovnih podlag za načrtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu 
živali;
30.   posredno reševanje vprašanj varstva zdravja ljudi, živinorejske proizvodnje in tehnologije ter 
svetovanje,
31.   spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel;
32.   spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje rib;
33.   izvajanje patomorfološke diagnostike;
34.   izvajanje VHS;
35.   izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD);
36.   laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin, živalskega semena, jajčnih celic in 
zarodkov, vode za napajanje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi 
diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti 
proizvodov;
37.   zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje veterinarske službe v vojni ali ob 
naravnih in drugih nesrečah ter v izrednem stanju;
38.   zagotavljanje usposabljanja enot za prvo veterinarsko pomoč civilne zaščite; 
39.   organiziranje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali in prebivalstva;
40.   strokovno izobraževalno delo na področju veterinarske dejavnosti;
41.   organiziranje in izvajanje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih;
42.   specialistične klinične, laboratorijske, rentgenske in druge diagnostične preiskave v skladu s 
strokovno usmeritvijo;
43.   veterinarsko medicinske raziskave;
44.   zdravstveno varstvo plemenjakov v osemenjevalnem središču, sistematično spremljanje 
zdravja plemenjakov in njihove zdravstvene sposobnosti za osemenjevanje; pridobivanje, priprava, 
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preverjanje zdravstvene ustreznosti, skladiščenje in distribucija živalskega semena, jajčnih celic in 
zarodkov;
45.   preprečevanje onesnaževanja okolja s povzročitelji in prenašalci živalskih kužnih bolezni 
46.   preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem primerjalnih testov in usklajevanje 
metodoloških postopkov;
47.   organizacija in izvajanje intralaboratorijskega nadzora;
48.   organizacija in izvajanje interlaboratorijskega nadzora;
49.  (črtana);
50.   razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko živalskih kužnih bolezni in za 
analitiko ostankov kontaminentov okolja in veterinarskih zdravil ter za druge preiskave surovin, živil 
in krme;
51. (črtana);
52.  (črtana);
53.   spremljanje učinkovitosti in ugotavljanje ustreznosti posameznih sredstev za dezinfekcijo, 
dezinsekcijo in deratizacijo;
54.  (črtana);
55.   razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih metod za diagnostiko in zdravljenje kužnih 
bolezni organskih, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, bolezenskih stanj in poškodb živali;
56.   razvijanje in uvajanje novih postopkov pri osemenjevanju in presajanju zarodkov ter 
laboratorijskega dela z jajčnimi celicami;
57.   ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke, gnojnice;
58.   posredovanje novih veterinarsko medicinskih dosežkov, novih postopkov in metod strokovnega 
dela;
59.   preiskave s področja varovanja okolja, higiene zraka in vode, odpadnih voda iz živinorejske 
proizvodnje in živilskih obratov ter obratov za predelavo odpadkov;
60.   zaščita živali pred mučenjem;
61.   preiskave v zdravstvenem varstvu in zaščiti živali;
62.  (črtana);
63.  (črtana);
64.  (črtana).

52. člen
(opravljanje veterinarske dejavnosti)

(1) Veterinarske dejavnosti iz 5., 6., 10., 14., 22., 23., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 42., 43., 
47., 48., 50., 55., 56. in 58. točke iz 51. člena tega zakona, so dejavnosti javne veterinarske službe, 
ki se opravljajo v okviru mreže javne veterinarske službe.
(3) Dejavnost iz 13. točke 51. člena tega zakona lahko opravljajo pravne ali fizične osebe, ki imajo 
dovoljenje pristojnega organa v skladu s predpisi o zdravilih in so vpisane v register pri Upravi.
(4) Veterinarske dejavnosti iz 51. člena, razen nudenja nujne veterinarske pomoči, lahko opravlja le 
veterinar.
(5) Natančnejšo vsebino in način opravljanja državnega izpita, ki ga mora opraviti veterinar, 
predpiše minister.
(6) Zaradi zagotovitve praktičnega usposabljanja študentov veterinarske medicine lahko dejavnosti 
iz 51. člena tega zakona izvaja tudi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani.
(7) Veterinarske dejavnosti kot so: kastracija pujskov do starosti 7 dni, dehelmintizacija, 
vitaminizacija in feruminizacija prašičev, lahko na svojih živalih opravlja imetnik živali ali pri njem 
zaposleni delavec, če ima ustrezno znanje in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi minister, pristojen 
za kmetijstvo.

57. člen
(NVI)

(1) NVI ustanovi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani tako, da preoblikuje obstoječi 
Veterinarski inštitut Slovenije v posebno organizacijsko enoto, ki na podlagi koncesije v skladu s 
tem zakonom lahko izvaja dejavnosti iz 14., 22., 23., 28., 29., 31., 32., 33., 35., 36., 42., 43., 46., 
47., 48., 50., 55., 56. in 58. točke 51. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora NVI zagotoviti preiskave iz 2. točke in izvajanje 11. točke 45. 
člena tega zakona.
(3) NVI mora izpolnjevati predpisane pogoje glede prostorov, opreme in kadrov.
(4) NVI mora sredstva za izvajanje svojih dejavnosti voditi ločeno na posebnem podračunu 
Veterinarske fakultete.
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(5) Podrobnejše pogoje iz tretjega in četrtega odstavka tega člena predpiše minister.

58. člen
(Veterinarska zbornica)

(1) Doktorji veterinarske medicine se združujejo v Veterinarsko zbornico.
(2) Veterinarsko zbornico vodi direktor, ki je imenovan na podlagi javnega razpisa. Veterinarska 
zbornica ima v skladu s statutom zbornice svoje organe, med drugim tudi razsodišče.
(3) Veterinarska zbornica opravlja naslednje naloge:
1.      članom z opravljenim državnim izpitom izdaja in odvzema veterinarske licence za opravljanje 
veterinarskih dejavnosti in vodi o tem register;
2.      načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje veterinarjev ter preskus strokovne 
usposobljenosti veterinarjev v veterinarskih organizacijah;
3.      opravlja strokovni nadzor v veterinarskih organizacijah;
4.      verificira veterinarske organizacije in vodi njihov register;
5.      določa osnove in merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev v sodelovanju s svetom 
uporabnikov; (delno razveljavljena)
6.      sodeluje pri pripravi predpisov o veterinarstvu;
7.      (razveljavljena);
8.      sodeluje pri oblikovanju programov študijskega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja;
9.      opravlja druge naloge, določene s statutom.
(4) Naloge iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka opravlja Veterinarska zbornica kot javno 
pooblastilo.
(5) Licenca se podeli z odločbo v upravnem postopku. Vlogi za izdajo licence je potrebno priložiti 
ustrezno dokazilo o zaključenem univerzitetnem študiju veterinarstva in dokazilo o opravljenem 
državnem izpitu. Veterinarska zbornica je dolžna izdati veterinarsko licenco v roku 30 dni po 
prejemu popolne vloge. Licenca se odvzame z odločbo v upravnem postopku v primeru hujšega 
kršenja predpisov, kar zbornica podrobneje opredeli v svojem statutu.
(6) Za vlogo in odločbo o izdaji veterinarske licence se ne plača upravna taksa.
(7) Zoper odločbo in ukrepe Veterinarske zbornice je dovoljena pritožba na ministrstvo.

68. člen
(prenehanje koncesije)

(1) Koncesija preneha:
-        z odvzemom; 
-        s prenehanjem pogodbe. 
(2) Podrobnejše pogoje za prenehanje koncesije predpiše minister.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU

Predlaga se skrajšani postopek, ker gre po vsebini za manjše in manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve zakona. V predlogu se skrb za dobrobit živali, ki je opredeljena kot veterinarska 
dejavnost, doda v mrežo javne veterinarske službe. Dopolni se določbe v zakonu o odvzemu 
koncesije z natančneje določenimi vrstami odvzema koncesije, ki se izvede v primeru 
nepravilnosti. Vloga veterinarske zbornice se dopolni z nalogo sklepanja kolektivnih pogodb za 
dejavnost veterinarstvo. V okviru skrajšanega postopka bo omogočena čimprejšnja uveljavitev 
zakona, na področju veterinarske dejavnosti zaščite živali pred mučenjem in skrbi za dobrobit 
živali z vključitvijo v mrežo javne veterinarske službe.

VI. PRILOGE
– MSP-test 
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