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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA

Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

VETERINARSTVU

(ZVet-1 ?)

•EPA 1354 -II -hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 12. oktobra
2000, predložila v obravnavo predlog zakona o
veterinarstvu (ZVet-?) - EPA 1354 - II - hitri postopek
Dne 24. februarja 2000 je poslanec Janez Kramberger
predložil v obravnavo predlog zakona o veterinarstvu
(ZVet-D) - hitri postopek (EPA 1092-11), dne 20. aprila
2000 poslanka Maria Pozsonec predlog zakona o
organizaciji veterinarske službe (ZOVS) - prva
obravnava (EPA 1158-11) In dne 8. septembra 2000 še
poslanca Janez Kramberger in Vida Čadonič Špelič
predlog zakona o veterinarstvu (ZVet-?) - hitri postopek
(EPA 1316-11), ki urejajo enako oziroma podobno
vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopki predlogov zakonov zgoraj
navedenih predlagateljev še niso končani, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo
predložila Vlada Republike Slovenije.

obstoječega zakona o veterinarstvu otežena, ker gre za zakon,
ki ne pokriva zakonodaje Evropske unije s področja
veterinarstva v celoti. Sprejem sistemskega zakona na
področju veterinarstva je vezan na Državni program Republike
Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca
leta 2000.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 322-09/99-3
Ljubljana, 12.10.2000
Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 12.10.2000 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O VETERINARSTVU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o veterinarstvu
obravnava po hitrem postopku ter na isti seji opravi vse tri
obravnave predloga zakona, ker gre za izredne potrebe
države. Gre tudi za nujno potrebno ureditev zaradi prilagajanja
zakonodaji Evropske unije. Implementacija Evropske
zakonodaje s podzakonskimi akti je namreč na podlagi
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- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- mag. Zoran KOVAČ, direktor Veterinarske uprave Republike
Slovenije.
Dimitrij Kovačič, l.r.
NAMESTNIK GENERALNE SEKRETARKE
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izvora. Na ta način se omogoča aktivna inter in intra laboratorijska
kontrola, ter na ta način ustrezno ureja verodostojnost pridobljenih
analiz.

I. UVOD
I.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA O VETERINARSTVU

Razmejitev veterinarske službe na državno in zasebno pomeni
ustrezno racionalizacijo sredstev državnega proračuna,
predvsem pa omogoča opravljanje dejavnosti, ki so v širšem
interesu družbe oziroma natančno določi, za katere ukrepe je
finančno odgovoren posameznik oziroma, katere veterinarske
storitve so podvržene ekonomskim načelom ponudbe in
povpraševanja in katere so takšnega značaja, da ekonomska
načela ne veljajo.

Veterinarstvo je področje, ki je podvrženo nenehnim dopolnitvam
in spremembam, predvsem zaradi vedno novih načinov kontrole
in sistemov nadzorovanja pridelave živil živalskega izvora. Prav
tako je veterinarstvo področje, ki je v zakonodaji evropske Unije
eno izmed izredno natančno reguliranih področji, saj ga v tem
okviru ureja preko 700 direktiv in preko 500 različnih drugih pravnih
aktov. Zakonodaja, ki ureja področje veterinarstva je tudi v
Republiki Sloveniji izredno obsežna in kompleksna, kakor je ta
zakonodaja podvržena nujnim spremembam v kolikor želimo, da
je področje zaščite potrošnika in varovanja zdravja živali primerljivo
urejeno in učinkovito regulirano. Obstoječi Zakon o veterinarstvu,
ki je bil sprejet leta 1994 je bil do sedaj že večkrat spremenjen in
dopolnjen, nazadnje leta 1999. Zaradi spremenjenih razmer in
učinkovitejšega izvajanja zaščite potrošnika in varovanja zdravja
živali, predvsem pa zaradi ustreznejše ureditve obsežnega
veterinarskega področja ga je potrebno spremeniti.
II.

Osnovni cilj je ureditev zakonodaje na veterinarskem področju
skladno s predpisi in organizacijo službe kot je to rejeno v državah
EU. Veterinarstvo je namenjeno:
- varovanju in izboljševanju zdravja živali;
- zaščiti zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi;
- ugotavljanju, diagnosticiranju bolezni in zdravljenju bolnih živali;
- zagotavljanju ukrepov za varstvo prebivalstva pred zoonozami,
alimentarnimi infekcijami in intoksikacijami, s preprečevanjem
in zatiranjem teh bolezni in preprečevanjem prenašanja teh
bolezni iz živali na ljudi;
- zagotavljanju zdravstvene ustreznosti surovin in živil živalskega
izvora, skrbi za zdravstveno ustreznost živil živalskega izvora
in preprečevanju ostankov škodljivih snovi v živilih živalskega
izvora;
- zagotavljanju zdravstvene ustreznosti krme ter skrbi za
zdravstveno ustreznost krme;
- zagotavljanju zdravstvene ustreznosti vode za napajanje živali
in skrbi za zdravstveno ustreznost vode za napajanje;
- zagotavljanju reprodukcije živali z vidika zdravstvenega varstva
živali;
- zagotavljanju 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;
- zaščiti živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrbi za dobro
počutje živali;
- veterinarskemu izobraževanju, osveščanju in obveščanju
prebivalstva.

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Zakonsko urejanje veterinarstva, kot področja, sloni na
kompleksnosti izvajanja tako javnih nalog, kakor spodbuja
zasebno iniciativo in kompleksno ureja področje živalskih kužnih
bolezni, predpisuje ukrepe za njihovo preprečevanje, zatiranje in
izkoreninjenje, ter veterinarsko sanitarno preventivo, določa
na,manjši obseg zdravstvenega varstva živali pred kužnimi
boleznimi, način njegovega financiranja, ureja veterinarsko službo,
kjer sledi princip delitve službe na državno in zasebno in na ta
način ustrezno ureja področje delitve odgovornosti in obveznosti
posameznika oziroma družbe, do varovanja zdravja ljudi in živali.
Zakon posebej ureja organiziranost veterinarske službe, kjer je
kot izhodišče bila uporabljena in upoštevana leta 1997 ratificirana
mednarodna konvencija o ustanovitvi mednarodnega rada za
kužne bolezni, ki posebej določa, da mora biti veterinarska služba
organizirana, kot posebna uprava, katere predstojnik je
neposredno odgovoren ministru, kakor tudi da mora zakonsko
besedilo, ki ureja navedeno področje ustrezno pooblaščati
predstojnika za izvajanje vseh nalog zatiranja živalskih kužnih
bolezni, vključno s ukrepi na meji. Zakon prav tako ustrezno
upošteva določila drugih mednarodnih pogodb in ratificiranih
konvencij, ter tako omogoča ustrezno mednarodno primerljivost
delovanja in organiziranosti veterinarske službe v Republiki
Sloveniji.

Pristojni organ za uresničevanje namenov veterinarstva iz
prejšnjega odstavka je Veterinarska uprava Republike Slovenije
(v nadaljnem besedilu VURS).
Združevanje vseh veterinarjev v enotno veterinarsko zbornico
bo konsolidiralo veterinarsko stroko, kjer se bodo strokovna
vprašanja reševala znotraj veterinarskih vrst.
Zbornica bo prav tako dala možnosti za usklajen razvoj stroke.

III.

CILJI

Ta zakon določa živalske bolezni, predpisuje ukrepe za njihovo
preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje ter veterinarsko
preventivo, določa najmanjši obvezni obseg varstva živali pred
kužnimi boleznimi in način njegovega financiranja,nadzorživilskih
obratov, zoonoze, alimentarne infekcije in intoksikacije, nadzor
prometa in uporabe zdravil v veterinarski medicini, ureja
veterinarsko službo, evidence, veterinarske informacijske
sisteme, zagotavljanje in izvajanje, pravice in obveznosti državnih
organov ter inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga opravlja veterinarska
inšpekcija,pravice in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb, ki imajo
pravice in dolžnosti po tem zakonu.

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.. Posebej ureja delovanje državnih
laboratorijev, kjer sledi racionalizaciji in upošteva specifičnosti
ekonomskega in raziskovalnega položaja strokovnih in
pedagoških institucij v Republiki Sloveniji in primerno vzpostavlja
mrežo laboratorijev, ki so usposobljeni za opravljanje diagnostike
kužnih bolezni in ugotavljanje škodljivih substanc v živilih živalskega

poročevalec, št. 94

4

14. november2000

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Zakon prav tako ne prinaša negativnih posledic za sedaj zaposlene
v institucijah, ki se reorganizirajo, saj se obseg njihovega dela ne
zmanjšuje, pač pa se le ustrezneje strukturno in organizacijsko
ureja.

Predlagani zakon ne bo imel dodatnih finančnih posledic za
Proračun Republike Slovenije, saj je financiranje delovanja
veterinarske službe že sedaj opredeljeno v proračunu. Sredstva
se zaradi sprejetja ne bodo povečala niti zmanjšala, pač pa se bo
omogočila učinkovitejša raba že razpoložljivih sredstev.

-

veterinarskemu izobraževanju, osveščanju in obveščanju
prebivalstva.
(2) Pristojni organ za uresničevanje namenov veterinarstva iz
prejšnjega odstavka je Veterinarska uprava Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

BESEDILO ČLENOV:
ZAKON O VETERINARSTVU
I.SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
(pomen izrazov)

1. člen
(vsebina zakona)

Posamezni izrazi za namen tega zakona pomenijo:
1. živali so rejne, proizvodne, klavne, hišne živali, divjad, gojena
divjad, akvakultura, prostoživeče vodne živali, poskusne živali,
živali iz živalskih vrtov in druge živali;
2. rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo
hrane oziroma za proizvodnjo volne, kož, krzna ali za druge
gospodarske namene;
3. proizvodne živali so namenjene pridobivanju mleka, jajc in
medu;
4. klavne živali so živali, katerih sestavni deli njihovega telesa
so namenjeni prehrani ljudi, vključno z akvakulturo in gojeno
divjadjo;
5. živali za proizvodnjo živil so klavne živali, proizvodne živali,
divjad in prostoživeče vodne živali;
6. hišne živali so psi, domače mačke, domače ptice, mali glodalci,
terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za
družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku;
7. ljubiteljska reja je reja hišnih živali, ki niso namenjene prometu;
8. divjad so divje živali, določene s predpisi o divjadi in lovstvu,
katerih meso je uporabno za prehrano ljudi in se jih ne kolje
kot domače živali, temveč lovi v skladu s predpisi o lovstvu.
Za divjad štejejo tudi divji sesalci in ptice, ki prosto živijo na
zaprtem območju, podobno kot prostoživeča divjad, in se jih
lovi v skladu s predpisi o lovstvu;
9. gojena divjad so divji kopenski sesalci, plazilci in ptice, ki se
jih redi in kolje kot domače živali;
10. prostoživeče vodne živali so ribe, raki, školjke in druge vodne
živali, določene s predpisi o ribištvu, katerih meso in tkiva so
uporabna za prehrano ljudi, in se jih lovi z namenom
prehranjevanja ljudi;
11. akvakultura so v kontroliranih pogojih farmsko gojene ribe,
raki, školjke in mehkužci, vključno z ujetimi živalmi teh vrst,
namenjenimi za gojenje;
12. poskusne živali pomenijo vsakega živega vretenčarja, razen
človeka, tudi prostoživeče larvalne oblike brez fetalnih in
embrionalnih oblik, ki se uporabljajo v poskusne in druge
znanstvene namene;

Ta zakon določa kužne bolezni, veterinarsko preventivo, najmanjši
obseg zdravstvenega varstva živali, pristojbine in stroške
zdravstvenega varstva živali, veterinarske dejavnosti in njihovo
opravljanje, javna pooblastila, študij in strokovno izpopolnjevanje
v veterinarstvu, registre, baze podatkov in informacijski sistem,
pristojnosti državnih organov, inšpekcijski nadzor ter pravice in
dolžnosti pravnih in fizičnih oseb, po tem zakonu.
2. člen
(namen veterinarstva)
(1) Veterinarstvo je namenjeno:
- varovanju in izboljševanju zdravja živali;
zaščiti zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi;
• ugotavljanju, diagnosticiranju bolezni in zdravljenju bolnih živali;
- zagotavljanju ukrepov za varstvo prebivalstva pred
zoonozami, alimentarnimi infekcijami in intoksikacijami s
preprečevanjem in zatiranjem teh bolezni in preprečevanjem
prenašanja teh bolezni z živali na ljudi;
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti surovin in živil
živalskega izvora, skrbi za zdravstveno ustreznost živil
živalskega izvora in preprečevanju ostankov škodljivih snovi
v živilih živalskega izvora;
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti krme ter skrbi za
zdravstveno ustreznost krme;
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti vode za napajanje živali
in skrbi za zdravstveno ustreznost vode za napajanje;
zagotavljanju nemotene reprodukcije živali z vidika
zdravstvenega varstva živali;
zagotavljanju 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;
zaščiti živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrbi za dobro
počutje živali;
14. november2000
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30. kužne bolezni so bolezni, določene v mednarodnem
zoosanitarnem kodeksu Mednarodnega urada za živalske
kužne bolezni (OIE) in druge bolezni, za katere se izvajajo
predpisani ukrepi;
31. epizootija oziroma epidemija kužne bolezni so številnejši primeri
kužne bolezni, ki glede na pogostnost primerov, čas, kraj in
prizadete vrste živali oziroma ljudi presegajo pričakovano
število-primerov;
32. za okuženo območje se šteje območje, na katerem je
ugotovljen en ali več virov okužbe in na katerem so podane
možnosti za širjenje okužbe;
33. za ogroženo območje se šteje območje, na katero se lahko
prenese bolezen z okuženega območja in na katerem so
podane možnosti za širjenje okužbe;
34. posebno nevarne kužne bolezni so kužne bolezni s seznama
A mednarodnega zoosanitarnega kodeksa;
35. hlev z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami
je hlev, v katerem se niso opravile predpisane preiskave
živali, oziroma hlev imetnika živali, ki se ukvarja z nedovoljenim
in nenadzorovanim prometom z živalmi in živalskimi proizvodi;
36. veterinar je doktor veterinarske medicine z veterinarsko
licenco;
37. veterinarska licenca je dovoljenje za opravljanje veterinarske
dejavnosti;
38. državni izpit je izpit, ki ga doktorji veterinarske medicine
opravijo na VURS-u po končanem univerzitetnem učnem
programu veterinarstva iz prvega odstavka 70. člena tega
zakona;
39. uradni veterinar je veterinar, ki je zaposlen na VURS-u;
40. pooblaščeni veterinar je veterinar, ki ga za opravljanje
posameznih dejavnosti pooblasti generalni direktor VURS-a;
41. veterinarski izvedenec je veterinar, član Veterinarske
zbornice, ki ga generalni direktor VURS-a z odločbo pooblasti
za svetovanje in dajanje mnenj ter izvajanje vrhunskih
specialističnih del na posameznih področjih veterinarske
dejavnosti. Za veterinarskega izvedenca ne more biti
imenovan veterinar, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo po
tem zakonu;
42. veterinarski pomočnik je fizična oseba, ki pod nadzorom
veterinarja opravlja posamezna veterinarska opravila;
43. veterinarske organizacije so veterinarska ambulanta,
veterinarska bolnica, veterinarska klinika in veterinarska
ambulanta v osemenjevalnem središču, ki imajo lahko v svoji
sestavi tudi veterinarsko lekarniško postajo;
44. pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki izpolnjuje predpisane
pogoje, in ga za opravljanje dejavnosti pooblasti generalni
direktor VURS-a;
45. izvedeniška družba je pravna oseba, ki jo generalni direktor
VURS-a z odločbo pooblasti za svetovanje in izdelavo mnenj
na posameznih področjih veterinarske dejavnosti;
46. uvoz je vsak vnos pošiljk, živali, živil, surovin, proizvodov,
zdravil in medicinskih pripomočkov, krme in odpadkov na
carinsko območje Republike Slovenije, razen vnosa zaradi
tranzita;
47. tranzit je vsak prenos pošiljke, živali, živil, surovin, proizvodov,
zdravil in medicinskih pripomočkov, krme in odpadkov preko
carinskega območja Republike Slovenije pod carinskim
nadzorom.

13. živali iz živalskih vrtov so prostoživeče živali, ki se javno
razstavljajo v stalnem objektu najmanj sedem dni v letu, z
izjemo cirkusov in trgovin s hišnimi živalmi;
14. plemenske živali so živali moškega in ženskega spola,.
namenjene za razmnoževanje;
15. reje plemenskih živali so reje plemenjakov in plemenic, darovalk
jajčnih celic in zarodkov, vzrejališča plemenjakov,
osemenjevalna središča, plemenske jate perutnine,
plemenske ribje jate, plemenišča in vzrejališča matic;
16. imetniki živali so fizične in pravne osebe, ki so lastniki živali
oziroma se ukvarjajo z rejo, varstvom, uporabo, gojitvijo,
gospodarjenjem, šolanjem, prevozom ali prodajo živali;
17. živilo živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živilo) je vse,
kar ljudje uporabljajo za prehranske namene v nepredelani,
obdelani ali predelani obliki (to so: sestavni deli živalskega
telesa, od živali pridobljeni proizvodi ter izdelki) za katere je
potrebno veterinarsko potrdilo;
18. živalski proizvodi (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) so vsi
proizvodi rejnih živali, divjadi in prostoživečih vodnih živali,
valilna jajca ter živalsko seme, jajčne celice in zarodki;
19. surovine živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu surovine)
so trupi in vsi sestavni deli živalskega telesa v nepredelanem
stanju, razen živil;
20. proizvodnja živil je pridobivanje, priprava, obdelava, predelava,
dodelava, embaliranje, preembaliranje in pakiranje živil, ki se
odvija v registriranih proizvodnih obratih;
21. živilo je oddano v promet, ko uradni ali pooblaščeni veterinar
na podlagi veterinarskega pregleda ugotovi, da ni ovir za
oddajo v promet in dovoli nakladanje ter odvoz iz
registriranega obrata;
22. promet z živili je promet med registriranimi obrati, vključno s
skladiščenjem in transportom, promet v zvezi z uvozom in
izvozom, skladiščenje živil na debelo, promet s svežim
neembaliranim mesom, ribami in drugimi vodnimi organizmi
ter neposredna prodaja končnemu potrošniku direktno iz
registriranega obrata;
23. zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem
besedilu: zdravila) so vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so
pripravljene in namenjene za zdravljenje ali preprečevanje
bolezni pri živalih. Za zdravilo se šteje tudi vsaka snov ali
kombinacija snovi, ki se lahko uporablja na živalih z namenom,
da bi se določila diagnoza ali ponovno vzpostavile, izboljšale
ali spremenile fiziološke funkcije;
24. ostanki škodljivih snovi so ostanki snovi s farmakološkim
delovanjem, ostanki onesnaženja okolja in drugih snovi ter
njihovih metabolitov, ki lahko preidejo v živila in ogrozijo zdravje
ljudi;
25. odpadki živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: odpadki)
so živalska trupla in sestavni deli živalskega telesa, ki niso
namenjeni ali ustrezni za prehrano ljudi ter zdravstveno
neustrezna živila in živalski proizvodi;
26. odplake so odpadne vode, ki nastajajo v objektih za rejo
živali, klavnicah in drugih objektih za obdelavo, predelavo in
zbiranje surovin, živil in odpadkov in zahtevajo posebno
tehnologijo odvajanja in čiščenja;
27. krma so različni proizvodi rastlinskega in živalskega izvora v
prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, stranski
proizvodi biosinteze, proizvodi industrijske predelave ter
organske in anorganske snovi, ki so direktno ali po predelavi
namenjene za krmljenje živali;
28. veterinarski pregledi in nadzor so pregledi in nadzor živali,
surovin, proizvodov, živil, krme in odpadkov zaradi varstva
ljudi in živali pred kužnimi boleznimi živali in preprečevanja
prometa s surovinami, proizvodi, živili in krmo, ki zdravstveno
niso ustrezni, ter nadzor objektov, obratov ali blaga, ki so
lahko vir kužnih bolezni živali;
29. mesto izvora je prostor, objekt oziroma obrat, kjer je bil
opravljen veterinarski pregled in je bilo po pregledu izdano
veterinarsko potrdilo oziroma spričevalo;
poročevalec, št. 94

4. člen
(pravice in dolžnosti imetnikov živali ter drugih oseb)
(1) Imetniki živali imajo pravico do zdravstvenega varstva živali.
(2) Vsakdo ima dolžnost varovanja zdravja živali, kakor tudi
zdravja ljudi pred boleznimi in infekcijami, ki se prenašajo
med živalmi in ljudmi, ter pred posledicami ostankov škodljivih
snovi v živilih živalskega izvora.
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(5) Zoonoze so bolezni ali infekcije, ki se po naravni poti prenašajo
z živali-vretenčarjev na ljudi in obratno.
(6) Podrobnejšo razvrstitev bolezni iz tega člena, način
obveščanja, prijavljanje in ukrepe predpiše minister.

(3) Doktor veterinarske medicine je dolžan nuditi nujno
veterinarsko pomoč.
(4) Fizične in pravne osebe morajo omogočiti opravljanje
veterinarskega pregleda in nadzorstva, kakor tudi odvzem
potrebnega materiala za preiskave in izvajanje drugih
predpisanih ukrepov.
(5) Fizične in pravne osebe morajo nemudoma obvestiti
veterinarsko organizacijo ali uradnega veterinarja oziroma
območni urad VURS-a, če ugotovijo, da obstaja nevarnost za
zdravje živali ali v zvezi s tem nevarnost za zdravje ljudi, dati
v zahtevanem roku in brezplačno podatke o zdravstvenem
varstvu živali oziroma zdravstveni ustreznosti živil,
proizvodov, krme, zdravil in odpadkov ter o izvajanju ukrepov
in jim omogočiti, da se prepričajo o danih podatkih.
(6) Fizične in pravne osebe morajo voditi predpisane evidence.
(7) Imetnik živali ima pravico do proste izbire veterinarja, razen v
zadevah iz tretjega odstavka 10. člena in zadevah iz 16. in 17.
člena tega zakona. Imetnik živali lahko zahteva informacije o
izbrani metodi in stroških veterinarske storitve ter o možnih
posledicah.
(8) Podrobnejšo vsebino, obliko in način vodenja evidenc iz
šestega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za
veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).

B.Preprečevanje kužnih bolezni živali
7. člen
(temeljno znanje o kužnih boleznih)
(1) Osebe, ki pri opravljanju registrirane dejavnosti reje ali
proizvodnje prihajajo v neposreden stik z živalmi, živili,
surovinami, proizvodi ali odpadki, morajo imeti temeljno znanje
o kužnih boleznih živali, o njihovem preprečevanju in
prenašanju na ljudi ter o predpisih o varstvu pred kužnimi
boleznimi živali.
(2) Temeljno znanje o kužnih boleznih ter o predpisih si morajo
osebe iz prejšnjega odstavka pridobiti na tečajih, za katere
VURS potrdi program in izvajalca.
8. člen
(registracija, nadzor in prijava obratov, prevoznikov
ter živali)

5. člen
(mednarodne obveznosti)

(1) Pod veterinarskim nadzorom so živali, surovine, proizvodi,
živila v proizvodnji in prometu po tem zakonu, krma, voda za
napajanje živali in odpadki ter obrati, sredstva, naprave in
oprema za njihovo rejo, pridelavo, proizvodnjo, dodelavo,
obdelavo, predelavo, prevoz in skladiščenje.
(2) Obrati in prevozniki, ki so pod veterinarskim nadzorom, morajo
biti registrirani pri VURS-u z odločbo v upravnem postopku.
Natančnejše pogoje in postopek registracije predpiše minister.
(3) Pod veterinarskim nadzorom so tudi živali na sejmih, trgih,
prodajalnah ter drugih prodajnih in zbirnih mestih, razstavah,
športnih tekmovanjih, oborah za divje živali, dogonih in drugih
javnih mestih, kjer se zbirajo živali.
(4) Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z rejo, varstvom,
prodajo, prevozom in prometom živali, s proizvodnjo,
predelavo, skladiščenjem, prometom proizvodov, surovin, živil,
odpadkov ter krme, morajo prijaviti živali, objekte in opremo
ter tudi vsako spremembo v zvezi s tem v sedmih dneh
najbližji veterinarski organizaciji, ki vodi register objektov in
živali ter o tem poroča VURS-u.
(5) Imetnik psa mora v sedmih dneh prijaviti psa veterinarski
organizaciji, ki vodi register psov, kot tudi pogin, odtujitev,
pobeg ter vsako drugo spremembo v zvezi s psom. Nabavo
mladiča mora prijaviti najkasneje do dopolnjenega 4. meseca
njegove starosti.
(6) Določbe četrtega odstavka tega člena ne veljajo za ljubiteljsko
rejo ali posedovanje posameznih vrst hišnih živali (do pet
živali) ter ljubiteljsko rejo drugih domačih ptic, akvarijskih rib,
okrasne perutnine in malih glodalcev.

Mednarodne obveznosti za preprečevanje in zatiranje živalskih
kužnih bolezni v mednarodnem prometu z živalmi, proizvodi,
surovinami, živili in odpadki živalskega izvora ter predmeti, s
katerimi se lahko prenese kužna bolezen, določajo zakon,
mednarodne konvencije in druge mednarodne pogodbe.

II.KUŽNE BOLEZNI ŽIVALI
A.Vrste kužnih bolezni živali
6. člen
(kužne bolezni in zoonoze)
(1) Kužne bolezni živali, zaradi katerih se izvajajo splošni in
posebni preventivni ter drugi ukrepi po tem zakonu, se glede
na vrsto infekcije in ukrepe, potrebne za njihovo
preprečevanje in zatiranje, razvrstijo v skupine A, B in C, v
skladu z mednarodnim zoosanitarnim kodeksom in
epizootiološkim stanjem.
(2) V skupino A spadajo bolezni, ki so zelo nalezljive. Širjenje teh
bolezni se med rejami prepreči z ustreznimi veterinarskimi
ukrepi. Te bolezni povzročajo velike ekonomske škode in
ogrožajo obstoj posamezne živalske vrste. Metode
preprečevanja pojavov širjenja ter izkoreninjenja teh bolezni
so poznane in se jih da izvajati.
(3) V skupino B spadajo bolezni, ki so praviloma nalezljive. Širjenje
teh bolezni se med rejami prepreči z ustreznimi veterinarskimi
ukrepi. Te bolezni povzročajo ekonomske škode, ki se jih da
zmanjšati z ustreznimi veterinarskimi ukrepi. Metode
preprečevanja pojavov teh bolezni so poznane in se jih da
izvajati.
(4) V skupino C spadajo bolezni, ki so praviloma slabo nalezljive.
Širjenje teh bolezni se med rejami prepreči z ustreznimi
veterinarskimi ukrepi. Te bolezni povzročajo manjše
ekonomske škode, ki se jih da zmanjšati z ustreznimi
veterinarskimi ukrepi. Metode preprečevanja pojavov teh
bolezni so poznane in se jih da izvajati.
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9. člen
(obvezni splošni preventivni ukrepi, ki jih izvajajo
imetniki živali)
Obvezni splošni preventivni ukrepi za varstvo pred kužnimi
boleznimi živali, ki jih morajo izvajati imetniki živali in druge pravne
in fizične osebe, so:
1. zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, vode za
napajanje in krme;
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2. zagotavljanje in vzdrževanje predpisanih higienskih razmer
v objektih za rejo živali, v drugih prostorih ter napravah, kjer
se zadržujejo živali;
3. zagotavljanje higiene porodov in molže;
4. zagotavljanje veterinarskega reda na javnih krajih, kjer se
zbirajo živali, v prevoznih sredstvih za prevoz živali,
proizvodov, surovin, živil, odpadkov in krme, v oborah in
pašnikih ter objektih za zbiranje živali in klanje živali ter zbiranje,
obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin, proizvodov, živil,
odpadkov in krme;
5. zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil in veterinarskih
pogojev za njihovo proizvodnjo in promet;
6. preprečevanje vnašanja povzročiteljev kužnih bolezni v rejo
živali;
7. izvajanje veterinarskih ukrepov v tehnologiji intenzivne reje
živali;
8. ravnanje z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplakami,
živalskim blatom in urinom na predpisan način;
9. zagotavljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in
deratizacije v objektih, na javnih površinah in v prevoznih
sredstvih;
10. drugi splošni ukrepi, določeni v zakonu.

(2)

(3)

(4)
10. člen
(posebni preventivni ukrepi, ki jih izvajajo
veterinarske organizacije)

(5)

(1) Zaradi zgodnjega odkrivanja in preprečevanja pojava kužne
bolezni se lahko glede na naravo kužne bolezni in nevarnost
odredi enega ali več naslednjih posebnih preventivnih
ukrepov:
1. usmerjeno veterinarsko izobraževanje imetnikov živali in
drugih oseb;
2. popis in označevanje živali;
3. diagnostične in druge preiskave;
4. ugotavljanje vzrokov poginov;
5. zaporo gospodarstva v primeru suma kužne bolezni;
6. vakcinacijo (imunoprofilakso) in zaščito z zdravili
(kemoprofilakso);
7. dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
8. neškodljivo odstranjevanje živalskih trupov in proizvodov
ter odpadkov;
9. neškodljivo odstranjevanje ali higienizacijo odplak in
iztrebkov iz registriranih obratov;
10. posebne ukrepe v rezervoarjih infekcije in zatiranje
prenašalcev (vektorjev) kužnih bolezni;
11. druge posebne preventivne ukrepe, ki so določeni s tem
zakonom.
(2) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka sprejme minister na predlog veterinarskega sveta dolgoročne programe
zdravstvenega varstva živali, v katerih se določijo roki za
uresničitev programov, organizacije, ki jih morajo uresničiti in
način financiranja.
(3) Ob koncu vsakega leta,minister za naslednje leto odredi,
katera preventivna cepljenja in diagnostične ter druge
preiskave je treba opraviti v Republiki Sloveniji za
zagotavljanje ugodnih epizootioloških razmer in izpolnjevanje
pogojev za promet. Določijo se roki ter način poročanja o
opravljenih ukrepih in drugi pogoji za izvedbo teh ukrepov ter
organizacije, ki jih morajo opraviti.

C.Zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni živali
12. člen
(pojav kužne bolezni oziroma suma kužne bolezni)
(1) Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znaki, na podlagi
katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno
boleznijo, mora imetnik živali to takoj na predpisan način
sporočiti veterinarski organizaciji.
(2) Imetnik živali mora do prihoda veterinarja zavarovati ter
preprečiti drugim osebam in živalim pristop do prizadete živali,
črede, jate, čebelnjaka oziroma trupla poginule živali.
(3) Podrobnejši način sporočanja imetnikov živali predpiše minister.
13. člen
(ugotovitev kužne bolezni)
(1) Veterinar, ki posumi na kužno bolezen, mora s pisnim
navodilom določiti predpisane veterinarske ukrepe in o tem
na predpisan način obveščati pristojne službe ter na predpisan
način poskrbeti, da se sum na kužno bolezen potrdi ali ovrže
oziroma ugotovi vzrok pogina živali.
(2) Veterinar, ki pošilja v preiskavo material iz prejšnjega odstavka
in organizacija, ki opravlja diagnostične preiskave, morata
zagotoviti tak način prevoza materiala, da z njim ni nevarnosti
za širjenje kužnih bolezni in ne za kvarjenje materiala.
(3) Organizacije, ki opravljajo javni prevoz oziroma zagotavljajo
dostavo, morajo zagotoviti dostavo materiala iz prejšnjega
odstavka do pooblaščenega laboratorija.
(4) Podrobnejši način prevoza materiala, ukrepe veterinarja in
ugotavljanje kužne bolezni predpiše minister.

11. člen
(obvezni posebni preventivni ukrepi ob zoonozah)
(1) Obvezni posebni preventivni ukrepi za varstvo prebivalstva
pred zoonozami so:
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1. sistematično preprečevanje, odkrivanje in zatiranje
zoonoz pri živalih;
2. izvajanje preventivnih ukrepov za varovanje veterinarjev,
veterinarskih pomočnikov, imetnikov živali in drugih ljudi,
ki lahko pridejo v neposreden ali posreden stik z okuženo
živaljo, živili, proizvodi, surovinami ali odpadki;
3. zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil in
preprečevanje nedovoljenega prometa z okuženimi živalmi
in zdravstveno neustreznimi živili, proizvodi, surovinami
in odpadki, s katerimi se lahko inficira prebivalstvo, z
veterinarskimi pregledi in nadzorom živali, ter živil,
proizvodov, surovin in odpadkov;
4. preprečevanje onesnaževanja surovin, proizvodov in živil
v živilskih in drugih obratih.
Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka se sprejmejo
kratkoročni in dolgoročni programi varstva prebivalstva pred
zoonozami, določijo roki, v katerih morajo biti programi
uresničeni, in način financiranja.
Program za varstvo pred zoonozami izvajata VURS in
zdravstvena služba. VURS in zdravstvena služba sodelujeta
med seboj, skupno načrtujeta ukrepe za varstvo prebivalstva
pred zoonozami in se obveščata o ugotovitvah na tem
področju.
Minister in minister, pristojen za zdravstvo, ustanovita skupno
komisijo za varstvo pred zoonozami kot strokovno in
svetovalno telo zdravstva in veterinarstva.
Veterinarjem in veterinarskim pomočnikom, ki pridejo v stik z
okuženo živaljo, okuženimi živili, surovinami, proizvodi,
odpadki ali drugim okuženim materialom, se prizna morebitna
okužba z isto boleznijo za poklicno obolenje.
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14. člen
(obveščanje o kužnih boleznih)

18. člen
(veterinarska napotnica)

(1) Uradni veterinar na podlagi prijave kužne bolezni ali suma
kužne bolezni opravi epizootiološko poizvedovanje.
(2) Ob sumu ali ugotovitvi zoonoze mora uradni veterinar obvestiti
tudi pristojno zdravstveno službo.
(3) VURS mora v predpisanih primerih o pojavu in nevarnosti
kužne bolezni obvestiti tudi vse občane, zdravstveno službo,
ministrstvo, pristojno za živinorejo, pristojni organ za zaščito
in reševanje, center za obveščanje, pristojni organ za varstvo
okolja in zainteresirane imetnike živali ter jih seznanjati z
najpomembnejšimi ukrepi, s katerimi lahko preprečujejo kužne
bolezni.
(4) Podrobnejši način obveščanja o sumu in ugotovitvi kužne
bolezni predpiše minister.

(1) Bolne in poškodovane živali in živali, pri katerih so ogrožene
osnovne življenjske funkcije, se lahko prevažajo v klavnico
samo pod predpisanimi pogoji.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka spremlja živali namesto
veterinarskega spričevala veterinarska napotnica.
(3) Dokončen veterinarski pregled takih živali se opravi v klavnici.
(4) Najbližja registrirana klavnica mora zagotoviti zakol živali iz
prvega odstavka tega člena, če so za to izpolnjeni predpisani
pogoji. Pred prevozom živali v klavnico morajo biti opravljeni
vsi predpisani veterinarski ukrepi.
(5) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko napotnico
tudi za živali, ki jih odpravlja v klavnico iz hlevov z
nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami.
(6) Natančnejše pogoje iz tega člena predpiše minister.

15. člen
(ukrepi)

19. člen
(veterinarska oznaka zdravstvene ustreznosti živil)

(1) Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler traja nevarnost zanjo,
se glede na kužno bolezen določi meje okuženega in
ogroženega območja, odredi predpisane ukrepe ter poroča
na predpisan način.
(2) Način določitve okuženega in ogroženega območja,
natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja
in zatiranja kužne bolezni, pogoje za prenehanje veljave
ukrepov zaradi kužne bolezni ter način poročanja in
obveščanja predpiše minister.
(3) O ukrepih, ki se nanašajo na omejitev gibanja oseb in
dezinfekcijo oseb, se obvesti pristojno zdravstveno službo.

(1) Živila morajo biti v prometu na predpisan način označena
oziroma certificirana.
(2) Natančnejše pogoje o označevanju in certificiranju živil
predpiše minister.
20. člen 1
(veterinarski nadzor prometa živali, živil, surovin,
proizvodov in odpadkov)
(1) Promet z živalmi, živili, proizvodi in surovinami je dovoljen
samo, če je bil na mestu izvora opravljen veterinarski pregled,
če je zagotovljena njihova identifikacija ter sledljivost in so
izpolnjeni tudi drugi predpisani pogoji.
(2) Pri prevozu z železniškimi, vodnimi, zračnimi in cestnimi
prevoznimi sredstvi je dovoljeno nakladanje, prekladanje ali
razkladanje živali, živil, proizvodov, surovin in odpadkov samo
na tistih mestih, kjer so izpolnjeni predpisani pogoji.
(3) Prostori v prevoznih sredstvih oziroma prevozna sredstva iz
prejšnjega odstavka, v katerih se prevažajo živali, živila,
proizvodi, surovine in odpadki, morajo biti na predpisan način
očiščena oziroma razkužena.
(4) Natančnejše pogoje glede zahtev iz tega člena predpiše minister.

III.VETERINARSKA PREVENTIVA
A.Preventiva v prometu
16. člen
(veterinarsko spričevalo za živali)
(1) Živali morajo biti na predpisan način označene.
(2) Živali mora v prometu spremljati predpisano veterinarsko
spričevalo.
(3) S spričevalom iz prejšnjega odstavka se potrjuje zdravstveno
stanje živali oziroma potrjuje, da na mestu izvora živali ni bila
ugotovljena določena kužna bolezen, ki se lahko prenese z
njimi, ali potrjuje druge predpisane zahteve.
(4) Veterinarsko spričevalo se izda za določen čas.
(5) Natančnejše pogoje za označevanje živali, pogoje za izdajo,
vsebino in obliko veterinarskega spričevala predpiše minister.

21. člen
(prepoved prometa)
Generalni direktor VURS-a mora omejiti ali prepovedati promet z
živalmi, živili, surovinami, proizvodi, odpadki, krmo, zdravili in
medicinskimi pripomočki, kadar se pojavi živalska kužna bolezen
iz drugega odstavka 6. člena tega zakona oziroma v primeru
drugih veterinarskih razlogov.

17. člen
(veterinarsko spričevalo ali potrdilo za proizvode)

22. člen
(soglasje za zbiranje in prodajo)

(1) Proizvodi v prometu morajo biti na predpisan način označeni.
(2) Proizvode mora v prometu spremljati predpisano veterinarsko
spričevalo ali potrdilo.
(3) S spričevalom ali potrdilom iz prejšnjega odstavka se potrjuje
zdravstveno stanje proizvodov oziroma potrjuje, da na mestu
izvora ni bila ugotovljena določena kužna bolezen, ki se lahko
prenese z njimi, ali potrjuje druge predpisane zahteve.
(4) Veterinarsko spričevalo ali potrdilo se izda za določen čas.
(5) Natančnejše pogoje za označevanje proizvodov, pogoje za
izdajo, vsebino in obliko veterinarskega spričevala in potrdila
predpiše minister.
14. november2000

Pristojni upravni organ izda dovoljenje za razstavo, živalski vrt,
ocenjevanje ali tekmovanje živali, za razne prireditve potujočih
živali (cirkusi, potujoči živalski vrtovi ipd.) in za organizirano prodajo
živali ter surovin, proizvodov in živil zunaj poslovnih prostorov na
podlagi poprejšnjega soglasja VURS-a.
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23. člen
(naloge pri prevozu in pri prometnih nesrečah)

26. člen
(obrati in živali v drugih državah)

(1) Imetniki živali in prevozniki živali, živil, surovin, proizvodov in
odpadkov morajo zagotoviti predpisane pogoje prevoza in
omogočiti pregled na zahtevo osebe, ki je po tem zakonu ali
drugem predpisu pooblaščena za pregled.
(2) Prometno nezgodo, ki se zgodi med prevozom živali, živil,
surovin, proizvodov in odpadkov, mora prevoznik oziroma
policija prijaviti na center za obveščanje, ki o tem nemudoma
obvesti najbližjo enoto VURS-a, ki mora zagotoviti dosegljivega
uradnega veterinarja.
(3) Uradni veterinar odredi veterinarski organizaciji, ki je
pooblaščena za izvajanje javne veterinarske službe, da nudi
veterinarsko pomoč poškodovanim živalim.
(4) Prevoznik oziroma njegov pooblaščenec je dolžan zagotoviti
vsa potrebna sredstva za izvedbo vseh potrebnih ukrepov
za zavarovanje živali, živil, proizvodov, surovin in odpadkov.
(5) Rejne živali, ki niso sposobne nadaljnjega prevoza, je potrebno
nemudoma usmrtiti.
(6) Veterinarsko higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS)
in organizacije za odvoz odpadkov s koncesijo ali z javnim
pooblastilom po tem zakonu morajo organizirati prevoz
poginulih in usmrćenih živali, poškodovanih živil, surovin,
proizvodov in odpadkov.
(7) Prevoznik mora zagotoviti nadomestno vozilo in odvoz živali,
ki so sposobne nadaljnjega prevoza ter nepoškodovanih
surovin, proizvodov in živil s kraja prometne nezgode.

(1) Uvoz živil, surovin, proizvodov, krme in odpadkov je dovoljen
samo iz obratov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so
registrirani pri EU ter so pod nadzorom pristojnih veterinarskih
organov.
(2) Izjemoma lahko VURS dovoli uvoz iz prejšnjega odstavka
tudi iz drugih obratov, če ugotovi, da so predpisi, standardi,
izdelava in nadzor, ki ga opravlja država izvoznica, vsaj
enakovredni predpisom Republike Slovenije, in da je
zagotovljeno vsaj enako varstvo potrošnikov. Stroški
bremenijo uvoznika.
(3) VURS lahko opravi pregled za preverjanje obratov iz prejšnjega
odstavka. Stroški pregleda bremenijo uvoznika.
(4) Uvoz živali je dovoljen samo, če izpolnjujejo predpisane pogoje
glede zdravstvenega varstva živali in zaščite živali pred
mučenjem.

B. Preventiva v proizvodnji in prometu s proizvodi,
surovinami,živili in krmo
27. člen
(veterinarski nadzor)
(1) Proizvodnja, oddaja v promet in promet s proizvodi,
surovinami, živili, krmo in odpadki je dovoljen le v registriranih
obratih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so pod
veterinarskim nadzorom.
(2) Obrat ne sme pričeti s proizvodnjo, dokler ni registriran in mu
VURS ne določi registrske številke in nadzora.
(3) V proizvodnji surovin, živil in krme ter drugih proizvodov je
obvezna registracija obratov za klanje živali, pridobivanje,
pripravo, obdelavo, predelavo, dodelavo, embaliranje,
preembaliranje in pakiranje surovin, živil in krme ter drugih
proizvodov.
(4) Obvezna je tudi registracija vseh obratov, ki uporabljajo v
proizvodnji surovine in živila v neobdelanem oziroma
nepredelanem stanju ter meso in mesne izdelke.
(5) V prometu s proizvodi, surovinami, živili in krmo je obvezna
registracija obratov za skladiščenje in distribucijo tistih
proizvodov, surovin, živil in krme, s katerimi se lahko prenese
kužna bolezen.
(6) V obratih iz prvega odstavka tega člena so pod veterinarskim
nadzorom v proizvodnji in prometu proizvodov, surovin, živil
in krme tudi prostori, oprema in naprave, uspešnost in
pravilnost izvajanja lastnih kontrol obrata ter dokumentacija
in predpisane evidence.
(7) Pod veterinarskim nadzorom so tudi prevozna sredstva, na
katera se v območju registriranega obrata nalaga oziroma s
katerih se razlaga proizvode, surovine, živila, odpadke in
krmo.
(8) Pod veterinarskim nadzorom v proizvodnji in prometu surovin,
živil in krme ter drugih proizvodov so tudi živali, surovine,
proizvodi, živila, krma, odpadki, odplake, gnoj in gnojevka,
uporaba izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, in pakirni
material.
(9) Veterinarski nadzor zajema tudi preverjanje pogojev
zdravstvene ustreznosti surovin, živil v proizvodnji in prometu
po tem zakonu in krme ter drugih proizvodov.
(10) Natančnejše veterinarske pogoje za proizvodnjo, oddajo v
promet in promet s surovinami, proizvodi, živili, krmo, odpadki,
odplakami, gnojem in gnojevko ter nadzor iz tega člena
predpiše minister.

24. člen
(mednarodni promet)
(1) Prevoz živali, živil, surovin, proizvodov, zdravil in medicinskih
pripomočkov, krme in odpadkov v mednarodnem prometu
lahko poteka le preko mejnih prehodov, kjer je organiziran
veterinarski nadzor.
(2) Živali, živila, surovine, proizvodi, zdravila, medicinski
pripomočki, krma in odpadki morajo biti na mejnih prehodih
pod veterinarskim nadzorom.
(3) Nakladanje, prekladanje, razkladanje in skladiščenje živali,
živil, surovin, proizvodov, zdravil, medicinskih pripomočkov,
krme in odpadkov se izvaja pod veterinarskim nadzorom v
skladu s predpisanimi pogoji.
(4) Uvoz in tranzit živali, živil, surovin, proizvodov, zdravil in
medicinskih pripomočkov, krme in odpadkov se dovoli po
predhodnem veterinarskem pregledu na meji z odločbo, s
katero se za vsak primer posebej ugotovi, da na podlagi
predpisanih pogojev ni veterinarskih ovir za njihov uvoz, tranzit
oziroma skladiščenje.
(5) Uvoz in tranzit drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese
kužna bolezen (npr: lovske in ribiške trofeje, serumi,
mikroorganizmi, ipd.), se dovoli po predhodnem veterinarskem
pregledu na meji z odločbo, s katero se za vsak primer
posebej ugotovi, da na podlagi predpisanih pogojev ni
veterinarskih ovir za njihov uvoz, tranzit oziroma skladiščenje.
(6) Za uvoz tujerodnih (alohtonih) prostoživečih vrst živali si mora
uvoznik v skladu s predpisi pridobiti soglasje pristojnega
ministrstva.
(7) Pogoje in mejne prehode iz tega člena predpiše minister.
25. člen
(pregledi pri uvozu)
(1) Pri uvozu živali in proizvodov se opravijo predpisani
veterinarski pregledi in preiskave.
(2) Vrste pregledov, preiskave in način izvedbe predpiše minister.
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vseh zahtevanih pogojev. Minister določi natančno, katerih
pogojev obratom iz tega odstavka ni potrebno izpolnjevati ter
omejitve njihove proizvodnje in področja trgovanja.
(3) O prejemu zahtevka za registracijo obrata iz prvega odstavka
tega člena direktor območnega urada VURS-a obvesti
generalnega direktorja VURS-a, ki s sklepom imenuje komisijo
za pregled obrata. Komisija mora imeti najmanj tri člane,
predsednik mora biti uradni veterinar, člana pa morata biti
imenovana s seznama veterinarskih izvedencev. Odločbo o
odobritvi (izpolnjevanju pogojev) izda generalni direktor VURSa na podlagi mnenja komisije. Z odločbo se odredi vpis v
register obratov, ki se vodi na glavnem uradu VURS-a, določi
registrska številka, odobri opravljanje posameznih dejavnosti
proizvodnje in prometa ter omejitve, če je to potrebno.
(4) Po prejemu zahtevka za registracijo obrata iz drugega
odstavka tega člena direktor območnega urada VURS-a
imenuje komisijo za pregled obrata. Komisija mora imeti
najmanj dva člana, predsednik mora biti uradni veterinar, član
pa mora biti imenovan s seznama veterinarskih izvedencev.
Odločbo o odobritvi (izpolnjevanju pogojev) izda direktor
območnega urada VURS-a na podlagi mnenja komisije. Z
odločbo se odredi vpis v register obratov, ki se vodi v
območnem uradu VURS-a, določi registrska številka, odobri
opravljanje posameznih dejavnosti proizvodnje in prometa
ter omejitve kapacitet in obsega trgovanja. O registracijah
obratov v območnih uradih VURS-a vodi glavni urad VURS-a
evidenco o vpisih. Območni uradi so dolžni mesečno dostavljati
glavnemu uradu VURS-a podatke za evidenco o vpisih.
(5) Če komisija iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da je
možno razvrstiti obrat le med obrate iz drugega odstavka
tega člena, to v mnenju predlaga generalnemu direktorju
VURS-a. Generalni direktor VURS-a s sklepom prenese
odločanje na direktorja območnega urada VURS-a, ki nadaljuje
postopek v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(6) Če VURS ugotovi, da obrat ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev, ali če pomanjkljivosti, ki lahko neugodno vplivajo na
higieno proizvodnje, ne odpravi, razveljavi odločbo iz tretjega
ali četrtega odstavka tega člena in odpokliče uradne
veterinarje, ki opravljajo veterinarski pregled ter nadzor iz
obrata.
(7) Stroški komisijskih ogledov bremenijo vlagatelja zahtevka.
(8) Podrobnejše pogoje za razvrstitev obratov in postopek za
vpis obratov v register predpiše minister.

28. člen
(izjemni primeri)
(1) Klanje živali, proizvodnja živil in proizvodnja krme izven
registriranih obratov je dovoljena le izjemoma.
(2) Podrobnejše pogoje določi minister.
29. člen
(graditev objektov)
(1) Če je s prostorskim planskim aktom na določenem območju
raba prostora namenjena za graditev objektov, namenjenih
proizvodnji, oddaji v promet in prometu s surovinami, proizvodi,
živili, krmo, odpadki, gnojem in gnojevko (v nadaljnjem
besedilu: objekt pod veterinarskim nadzorstvom), se mora v
postopku priprave in sprejemanja prostorskega izvedbenega
akta za takšno območje pridobiti mnenje VURS-a. Brez tega
mnenja prostorskega izvedbenega akta ni mogoče potrditi
oziroma sprejeti.
(2) Kadar je predmet izdaje dovoljenja za graditev objekt pod
veterinarskim nadzorstvom ali kadar je predmet izdaje
dovoljenja za spremembo namembnosti objekt, v katerem
naj bi se opravljale dejavnosti iz prejšnjega odstavka, lahko
organ, pristojen za odločanje, izda takšno dovoljenje samo,
če je k lokacijskemu in gradbenemu dovoljenju oziroma
enotnemu dovoljenju za gradnjo ter k uporabnemu dovoljenju
pridobljeno soglasje VURS-a.
(3) Organ iz prejšnjega odstavka VURS obvešča o vseh izdanih
dovoljenjih za objekte pod nadzorstvom.
30. člen
(veterinarski pogoji za graditev objektov)
(1) Lokacijsko in gradbeno dovoljenje oziroma enotno gradbeno
dovoljenje ter uporabno dovoljenje za objekte pod
veterinarskim nadzorstvom, izda pristojni organ v soglasju z
VURS-om na podlagi mnenja veterinarskega izvedenca
oziroma izvedeniške družbe.
(2) Investitor izbere veterinarskega izvedenca ali izvedeniško
družbo iz registra, ki se vodi pri VURS-u. Za veterinarskega
izvedenca ne more biti izbran veterinar, ki v postopku sodeluje
kot uradna oseba.
(3) V primeru posegov, za katere zadostuje priglasitev del v
skladu s predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora,
mora pristojni organ pred izdajo odločbe zahtevati mnenje
veterinarskega izvedenca oziroma izvedeniške družbe.
(4) Na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja vloži investitor
oziroma nosilec dejavnosti zahtevek za registracijo obrata
pri VURS-u.
(5) V komisiji za tehnični pregled objektov pod veterinarskim
nadzorstvom mora biti uradni veterinar in po potrebi zaradi
veterinarskih specifičnosti še izvedenec iz drugega odstavka
tega člena.
(6) Pristojni organ mora VURS obvestiti o izdanih dovoljenjih iz
prvega odstavka tega člena.
(8) Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvedenci oziroma izvedeniške
družbe, in način vpisa v register predpiše minister.

32. člen
(veterinarski pregled)
(1) Zdravstvena ustreznost živil in krme se ugotavlja na podlagi
veterinarskega pregleda obrata, klavnih živali, surovin, živil in
krme ter dokumentacije in evidenc.
(2) Če se na podlagi pregledov iz prejšnjega odstavka in drugih
preiskav ugotovi, da se živali ne sme zaklati, se zakol prepove,
žival pa se na predpisan način označi in odredi predpisane
ukrepe.
(3) Če se na podlagi pregleda in drugih preiskav ugotovi, da
surovine, živila ali krma ni zdravstveno ustrezna, se z odločbo
prepove nadaljnja proizvodnja, oddaja v promet ali promet ter
se odredijo predpisani ukrepi za odpravo vzrokov
neustreznosti, predpisano usposabljanje surovin, živil ali krme
ali, če je to potrebno, tudi uničenje.
(4) V primerih prepovedi klanja klavnih živali in ob ugotovitvi
zdravstvene neustreznosti surovin, živil in krme ima imetnik
klavnih živali oziroma imetnik surovin, živil in krme pravico
zahtevati ponoven pregled, razen ob ugotovitvi patogenih
mikroorganizmov. Ponoven pregled opravi komisija, ki jo
imenuje generalni direktor VURS-a. Zahtevo je treba vložiti
nemudoma pri uradnem veterinarju, ki je opravil veterinarski

31. člen
(razvrstitev in registracija obratov)
(1) Obrati pod veterinarskim nadzorstvom se razvrščajo v živilske
in druge obrate. V register živilskih in drugih obratov se lahko
pri VURS-u vpišejo le obrati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Pod določenimi pogoji se z omejeno kapaciteto in področjem
trgovanja lahko vpišejo v register tudi obrati, ki ne izpolnjujejo
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pregled in ugotovil zdravstveno neustreznost. Ta mora brez
odlašanja, vendar najkasneje v roku 24 ur, obvestiti komisijo
in ji predložiti celotno dokumentacijo o opravljenem pregledu.
(5) Izid ponovnega pregleda je dokončen.
(6) Stroške ponovnega pregleda krije VURS, če je rezultat v
korist stranke. V nasprotnem primeru stroške krije stranka.
(7) Natančnejše ukrepe in postopke iz tretjega odstavka tega
člena ter sestavo in način dela komisije iz četrtega odstavka
tega člena predpiše minister.

C.Preventiva pri razmnoževanju živali
37. člen
(pogoji)
(1) Reje plemenskih živali morajo biti proste določenih kužnih
bolezni.
(2) Imetnik reje registriranih plemenskih živali mora zagotoviti
sistematično spremljanje zdravja in sposobnost za
razmnoževanje plemenjakov ter pridobivanje, proizvodnjo,
skladiščenje in promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami
in zarodki ob upoštevanju predpisov o zdravstveni ustreznosti
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter minimalnih
pogojev za oploditveno sposobnost.
(3) Kužne bolezni iz prvega odstavka tega člena ter pogoje
zdravstvene ustreznosti živalskega semena, jajčnih celic in
zarodkov ter minimalnih pogojev za oploditveno sposobnost
predpiše minister.

33. člen
(ostanki škodljivih in prepovedanih snovi v živalih,
surovinah,živilih in krmi)
(1) Veterinarji, imetniki živali in druge pravne in fizične osebe
morajo preprečevati škodljive posledice zaradi škodljivih snovi
v surovinah, živilih in krmi ter opravljati predpisane preventivne
ukrepe.
(2) Generalni direktor VURS-a lahko odredi prepoved uporabe
določenih škodljivih snovi.
(3) Generalni direktor VURS-a lahko odredi, na podlagi ocene
tveganja, prepoved oddaje v promet, prepoved prometa in
odpoklic iz prometa živil, surovin, odpadkov in krme, ki
vsebujejo določene škodljive snovi.
(4) VURS mora zagotoviti sistematični nadzor živali, surovin, živil
in krme nad vsebnostjo ostankov škodljivih snovi in nadzor
nad uporabo prepovedanih snovi.
(5) Podrobnejše pogoje iz tega člena predpiše minister.

38. člen
(pridobivanje, skladiščenje in promet)
(1) Pridobivanje, skladiščenje in promet s semenom plemenjakov,
z jajčnimi celicami in zarodki plemenic lahko opravljajo le
organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so registrirane
pri VURS-a.
(2) O pridobivanju, skladiščenju in prometu s semenom
plemenjakov, z jajčnimi celicami in zarodki plemenic morajo
organizacije iz prejšnjega odstavka voditi predpisane evidence.
(3) Pogoje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega
člena ter vsebino in način vodenja evidenc predpiše minister.

34. člen
(zagotavljanje zdravstvene ustreznosti krme)
(1) Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za proizvodnjo,
skladiščenje ali promet s krmo, morajo zagotavljati
zdravstveno ustreznost krme v vseh fazah proizvodnje,
skladiščenja in prometa s krmo.
(2) Prepovedan je promet z zdravstveno neustrezno krmo.
(3) Krma, ki ji je potekel rok uporabe, naveden v deklaraciji, se
sme z dovoljenjem uradnega veterinarja uporabiti za tisti
namen, ki ga po predhodni laboratorijski preiskavi vzorcev
določi pooblaščeni laboratorij, če ugotovi, da je krma
zdravstveno ustrezna.
(4) Podrobnejše pogoje o zdravstveni ustreznosti krme predpiše
minister.

39. člen
(osemenjevanje)
(1) Osemenjevanje izvajajo veterinarske organizacije in imetniki
živali, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so pridobili javno
pooblastilo po tem zakonu.
(2) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
40. člen
(parjenje in naravni pripust)

35. člen
(nadzor krme in izdaja potrdila)

Veterinarske organizacije, ki so pridobile javno pooblastilo po tem
zakonu, sistematično spremljajo zdravje in zdravstveno
sposobnost za razmnoževanje plemenjakov v parjenju in
naravnem pripustu, pregledujejo evidenco pripustov in prijavljajo
območnemu uradu VURS-a vsak sum spolne ali druge kužne
bolezni ter konstitucijskih napak v zvezi z zdravjem živali.

(1) Krma v prometu mora imeti veterinarsko potrdilo oziroma
drug ustrezen predpisan dokument o zdravstveni ustreznosti.
(2) Natančnejše pogoje za izdajo, vsebino in obliko
veterinarskega potrdila in drugega ustreznega dokumenta
predpiše minister.

41. člen
(obveščanje)

36. člen
(veterinarski nadzor krme)

(1) Ob vsaki ugotovitvi bolezni plemenjaka s trajnimi motnjami za
razmnoževanje ali ugotovitvi zdravstvene neustreznosti
živalskega semena, jajčnih celic ali zarodkov mora imetnik
reje plemenskih živali zagotoviti izvedbo predpisanih ukrepov.

Pod veterinarskim nadzorom so krma in objekti, v katerih se
proizvaja ali skladišči krma za promet, v primeru suma kužne
bolezni oziroma suma, da krma zdravstveno ni ustrezna, pa tudi
krma in objekti pri imetnikih živali.
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(2) Veterinarske organizacije in rejci, ki lahko v skladu s predpisi
opravljajo osemenjevanje, morajo o rezultatih plodnosti na
svojem območju obveščati območni urad VURS-a, ter
ministrstvo, pristojno za živinorejo.
(3) Podrobnejše ukrepe iz prvega odstavka tega člena predpiše
minister.

(7) V objektih za obdukcijo in predelavo mora biti zagotovljen
predpisan veterinarski red. V objektih za obdukcijo mora biti
organizirana tudi stalna služba za ugotavljanje vzroka pogina.
(8) Natančnejše pogoje o prijavi pogina, transportu, ravnanju z
živalskimi odpadki, predelavi in pogoje za obrate in objekte
za obdukcijo, predelavo in sežig predpiše minister.

D.Varstvo okolja

44. člen
(zakopavanje živalskih trupel)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 43. člena tega zakona
se lahko v izjemnih primerih živalska trupla na predpisan
način zakopljejo ali upepelijo na grobišču, ki izpolnjuje
predpisane pogoje.
(2) Izjemne primere, način zakopavanja in upepelitve ter pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati grobišča, predpiše minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

42. člen
(pravice in dolžnosti)
(1) Pravne in fizične osebe morajo preprečevati obremenjevanje
okolja in zdravju škodljive posledice, ki nastanejo pri vzreji,
proizvodnji, predelavi, prometu in uporabi živali, proizvodov,
živil, surovin, krme in odpadkov.
(2) Z odpadki in odplakami je treba ravnati v skladu s tem
zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in predpisi o
varstvu okolja.
(3) Preventivni ukrepi za varstvo okolja, so:
zagotavljanje ustreznega odstranjevanja, predelave, obdelave
in uporabe odpadkov, gnoja in gnojevke;
- zagotavljanje ustreznega skladiščenja odpadkov, gnoja in
gnojevke;
- določanje postopka higienizacije živalskih iztrebkov in odplak;
zmanjšanje nevarnosti infekcije z določanjem ustreznih
higienskih razmer v hlevih in okolju (higienske razmere,
mikroklima, omejitev amoniaka, odstranjevanje odpadkov in
iztrebkov, čiščenje in dezinfekcija);
• ugotavljanje ustreznosti izdelkov iz gnoja, predelanega gnoja
in komposta;
preprečevanje onesnaževanja podtalnice s povzročitelji
kužnih in parazitarnih bolezni.

IV. NAJMANJŠI OBSEG ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
ŽIVALI
45. člen
(najmanjši obseg varstva živali)
Republika Slovenija mora zagotoviti najmanjši obvezni obseg
varstva živali pred kužnimi boleznimi in sicer:
1. sistematično spremljanje stanja pri kužnih boleznih
(diagnostične terenske in laboratorijske ter patoanatomske
preiskave) in vakcinacije živali, ki jih vsako leto odredi minister;
2. ob sumu predpisanih kužnih bolezni zagotoviti diagnostične
terenske in laboratorijske preiskave ter patoanatomsko
diagnostiko, s katero se potrdi bolezen ali ovrže sum;
3. preprečevanje kužnih bolezni ob naravnih in drugih nesrečah
in če se pojavijo kužne bolezni iz liste A v sosednjih državah
ali v Sloveniji in laboratorijske ter patoanatomske preiskave
za diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti
kužno bolezen ali vzrok pogina, ki jih predpiše minister;
4. proučevanje epizootioloških razmer, razvijanje in uvajanje
novih laboratorijskih metod za diagnostiko in nadzorstvo ter
posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosežkov, novih
predpisov, postopkov oziroma metod strokovnega dela;
5. obvezne veterinarske preglede iz tega zakona;
6. pripravo epidemioloških študij in ocen tveganja, vnosa živalskih
kužnih bolezni v Republiko Slovenijo in raziskavami za
ekonomsko optimalne ukrepe in oceno finančnih posledic
predpisanih ukrepov pri pojavu živalskih kužnih boleznih;
7. obrazec veterinarskih spričeval, napotnic in potrdil iz tega
zakona;
8. primerne zaloge cepiv, razkužil in drugih sredstev za
preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje živalskih kužnih
bolezni;
9. organizirano veterinarsko izobraževanje imetnikov živali;
10. nepretrgano veterinarsko dejavnost za terensko in
laboratorijsko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba
takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina;
11. VHS;
12. strokovno izpopolnjevanje veterinarjev in veterinarskih
pomočnikov;
13. odškodnino za živali, predmete in surovine.

43. člen
(ravnanje z živalskimi trupli in odpadki)
(1) Živalska trupla in odpadke je treba predelati, obdelati ali uničiti
v obratih za predelavo, obdelavo ali uničenje živalskih
odpadkov.
(2) Imetnik živali mora na predpisan način prijaviti pogin živali
organizaciji, ki ima javno pooblastilo za opravljanje
veterinarsko higienske službe (v nadaljnjem besedilu: VHS)
po tem zakonu in ji truplo poginule živali predati.
(3) Pooblaščena organizacija iz prejšnjega odstavka mora na
predpisan način zagotoviti prevoz živalskega trupla s kraja
pogina do objekta za obdukcijo ali predelavo. Zagotoviti mora
predpisan način zbiranja odpadkov in predpisan veterinarski
red v tem objektu.
(4) VHS mora zagotoviti: sprejemanje prijav pogina živali,
predpisani prevoz živalskih trupel in drugih odpadkov, pomoč
pri obdukciji, higiensko vzdrževanje in dezinfekcijo kraja
pogina, objektov za obdukcijo, vozil in opreme.
(5) Ob sumu, da je žival poginila za kužno boleznijo, in ob
sistematičnem ugotavljanju vzroka pogina, je treba za poginulo
žival ugotoviti vzrok pogina.
(6) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pri kateri
nastajajo odpadki, morajo na predpisan način zagotoviti odvoz
odpadkov v najbližjo zbiralnico ali v obrat za predelavo
odpadkov.
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po tem zakonu ter iz prejemkov od upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi.
(2) Če ni s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov
drugače določeno, se za pobiranje, odvajanje, izterjavo,
zastaranje in nadzor pristojbin smiselno uporabljajo določbe
predpisov o upravnih taksah.

46. člen
(odškodnina)
(1) Republika Slovenija mora zagotoviti imetniku živali odškodnino
za živali, ki so bile ubite ali zaklane, ter za predmete in surovine,
ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni pri uresničevanju
odrejenih ukrepov za zatiranje kužnih bolezni z liste A in
posebej določenih kužnih bolezni in zoonoz:
1. če je takoj naznanil pojav ali sum kužne bolezni;
2. če so bila opravljena v določenih časovnih obdobjih
obvezna preventivna cepljenja ter diagnostične in druge
preiskave živali;
3. če je uresničil tudi druge predpisane in odrejene ukrepe
za preprečevanje in zatiranje bolezni.
(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se je
bolezen pojavila pri uvozu živali ali predpisanih preiskavah
živali v mednarodnem prometu.

49. člen
(pristojbine in stroški)

(1) Za predpisana spričevala in potrdila o zdravstveni ustreznosti
in veterinarski nadzor ter preglede se plača pristojbina.
(2) Višino pristojbin in način njihovega obračunavanja predpiše
minister.
(3) Imetnik živali, surovin, proizvodov, živil in odpadkov ter krme,
uvoznik, izvoznik oziroma špediter je dolžan plačati stroške
vseh drugih storitev za izvajanje ukrepov, ki so mu naloženi, i
razen stroškov iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. (razen predpisanih, ki jih
zagotavlja VURS), 7., 8., 10., 11., 12. in 13. točke 45. člena in
46. člena tega zakona.

47. člen
(postopek za izplačilo odškodnine)
(1) Odškodnina iz prvega odstavka 46. člena tega zakona se
določi po tržni vrednosti živali, surovine oziroma predmeta.
Če je ubita oziroma zaklana žival ali uničeni oziroma
poškodovani predmet oziroma surovina v celoti ali deloma še
uporabna, se odškodnina zmanjša za vrednost še
uporabnega deleža.
(2) Postopek za izplačilo odškodnine se prične na zahtevo
imetnika. Vlogo vloži na območni urad VURS-a in predloži
predpisano dokumentacijo. V postopku za uveljavljanje
odškodnine se ne plača upravna taksa.
(3) O tem, ali se imetniku izplača odškodnina, odloči z odločbo
uradni veterinar z inšpekcijskimi pooblastili območnega urada
VURS-a. Zoperto odločbo je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za veterinarstvo, v roku osem dni ob prejema
odločbe.
(4) O sami višini odškodnine iz prvega odstavka tega člena odloči
uradni veterinar z inšpekcijskimi pooblastili območnega urada
VURS-a na podlagi podanega poročila cenilca z liste cenilcev,
ki jih določi minister z odločbo.
(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka o višini odškodnine ni
dovoljena pritožba, niti ni dovoljen upravni spor. Če se imetnik
ne strinja z višino odmerjene odškodnine, lahko v tridesetih
dneh od vročitve odločbe iz prejšnjega odstavka predlaga
pristojnemu sodišču, da odmeri višino odškodnine.
(6) Pristojno sodišče iz prejšnjega odstavka odmeri odškodnino
v nepravdnem postopku.
(7) Postopek in dokumentacijo za izplačilo odškodnine iz drugega
odstavka tega člena, ter pogoje za cenilce natančneje predpiše
minister.

VI. VETERINARSKE DEJAVNOSTI
A. Splošne določbe za izvajanje
50. člen
(izvajanje)
Veterinarske dejavnosti izvajajo VURS, Nacionalni veterinarski
inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI), veterinarske organizacije,
pooblaščeni laboratoriji drugih organizacij, Veterinarska zbornica
ter druge organizacije, ki pridobijo javno pooblastilo po tem
zakonu.
51. člen
(veterinarske dejavnosti)
Veterinarske dejavnosti so:
1. spremljanje zdravstvenega stanja živali;
2. zalaganje veterinarskih spričeval, napotnic in potrdil;
3. izpolnjevanje oziroma potrjevanje veterinarskih spričeval za
živali, napotnic in potrdil za promet v Republiki Sloveniji;
4. izpolnjevanje oziroma potrjevanje ostalih veterinarskih
spričeval in potrdil;
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. veterinarski pregledi proizvodov, surovin in živil in njihovo
označevanje ter veterinarski pregledi krme, vode za napajanje
živali in odpadkov v proizvodnji, skladiščenju in prometu za
zagotavljanje zdravstvene ustreznosti;
10. osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje
kužnih bolezni živali;
11. spremljanje in nadzor prometa in uporabe zdravil v
veterinarski medicini;
12. preskrba z zdravili za opravljanje veterinarskih storitev;
13. preskrba veterinarskih organizacij z zdravili ter sredstvi za
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (biocidi);

V. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
ŽIVALI, PRISTOJBINE IN STROŠKI
48. člen
(sklad za financiranje najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali in javne veterinarske
službe)
(1) Sredstva, zbrana po tem zakonu, so prihodek Sklada za
razvoj kmetijstva, in se namenjajo za financiranje najmanjšega
obsega zdravstvenega varstva živali ter javne veterinarske
službe. S temi sredstvi upravlja ministrstvo, pristojno za
veterinarstvo. Financiranje nalog se zagotavlja iz proračunskih
sredstev, zagotovljenih za tekoče leto, iz pristojbin in stroškov
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14. laboratorijsko in klinično preskušanje veterinarskih zdravil;
15. nadzor učinkovitosti in škodljivosti zdravil;
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. nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil, proizvodov,
odpadkov in krme, živalskega semena, jajčnih celic in
zarodkov ter vode za napajanje živali;
26. vodenje registra živali in objektov na območnem in
nacionalnem nivoju v skladu s predpisi;
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, preverjanje zdravstvene ustreznosti,
skladiščenje in distribucija živalskega semena, jajčnih celic in
zarodkov;
45. preprečevanje onesnaževanja okolja s povzročitelji in
prenašalci živalskih kužnih bolezni
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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. zagotavljanje izvajanja nadzora imunosti;
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. zagotavljane izvajanja in organizacija monitoringa nad ostanki
škodljivih snovi v živilih;
52. zagotavljanje izvajanja in organizacija monitoringa nad ostanki
škodljivih snovi v živalih in krmi;
53. spremljanje učinkovitosti in ugotavljanje ustreznosti
posameznih sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in
deratizacijo;
54. uvajanje, razvijanje in vzpostavljanje informacijskega sistema
v veterinarstvu Republike Slovenije;
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. sodelovanje pri projektiranju in graditvi vseh objektov, ki
morajo biti registrirani po tem zakonu;
63. sodelovanje pri programiranju in izvedbi lastnih in notranjih
kontrol, ki jih morajo izvajati obrati po tem zakonu;
64. sodelovanje pri programiranju in izvedbi drugih programov
za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti surovin, proizvodov
in živil in krme, ki jih morajo izvajati obrati iz tega zakona.
52. člen
(opravljanje veterinarske dejavnosti)
(1) Veterinarske dejavnosti iz 51. člena tega zakona, razen iz
12., 16., 17., 18., 19., 20., 2124., 30., 40., 59., 61., 62., 63. in
64. točke, so dejavnosti javne veterinarske službe, ki se
opravljajo v okviru mreže javne veterinarske službe.
(2) Veterinarske dejavnosti, ki jih opravlja izključno VURS in se
zanje javnega pooblastila po tem zakonu ne da podeliti, so
dejavnosti iz: 2., 4., 9. (razen veterinarskih pregledov v obratih
z omejeno kapaciteto in omejenim področjem trgovanja in
veterinarskih pregledov iz 29. člena tega zakona), 11., 15.,
25., 26., 37., 38., 49., 51., 52. in 54. točke 51. člena tega
zakona.
(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
VURS.
(4) Veterinarske dejavnosti iz 51. člena, razen nuđenja nujne
veterinarske pomoči, lahko opravlja le veterinar.
(5) Natančnejšo vsebino in način opravljanja državnega izpita, ki
ga mora opraviti veterinar, predpiše minister.
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katerega je jasno razvidna njegova identiteta.
(6) NVI na podlagi javnega pooblastila lahko izvaja dejavnosti iz
14., 22., 29., 31., 32., 33., 35., 36., 42., 43., 46., 47., 48., 50.,
55., 56. in 58. točke 51. člena tega zakona.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek mora NVI zagotoviti preiskave
iz 2. in 3. točke in izvajanje 11. točke 45. člena tega zakona.
(8) Podrobnejše pogoje iz prvega, drugega, četrtega in petega
odstavka tega člena predpiše minister.

53. člen
(mreža javne veterinarske službe)
Mrežo javne veterinarske službe sestavljajo VURS, NVI in
veterinarske ter druge organizacije, ki imajo javno pooblastilo po
tem zakonu, pooblaščeni laboratoriji drugih organizacij in
Veterinarska zbornica.
54. člen
(financiranje javne veterinarske službe)

C.Veterinarska zbornica

(1) Javna veterinarska služba se financira:
iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi;
iz proračunskih sredstev;
s plačilom za opravljene veterinarske storitve;
iz drugih virov.
(2) Osnove in merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev
natančneje določi Veterinarska zbornica.

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, z najmanj devetimi leti delovnih izkušenj na
področju veterinarstva. 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;
6. sodeluje pri pripravi predpisov o veterinarstvu;
7. sodeluje v postopku podeljevanja javnih pooblastil;
8. sodeluje pri oblikovanju programov študijskega
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja;
9. opravlja druge naloge, določene s statutom.
(1) Naloge iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka opravlja
Veterinarska zbornica kot javna pooblastila.
(2) Veterinarska zbornica je dolžna izdati veterinarsko licenco v
roku 30 dni po prejemu popolne vloge.
(3) Za vlogo in odločbo o izdaji veterinarske licence se ne plača
upravna taksa.
(4) Zoper odločbo in ukrepe Veterinarske zbornice je dovoljena
pritožba na ministrstvo.

55. člen
(zagotavljanje izvajanja veterinarske službe)
V primerih, ko ni zagotovljeno izvajanje predpisanih dejavnosti
javne veterinarske službe, naloži VURS izvajanje dejavnosti
drugemu nosilcu javnega pooblastila.
56. člen
(neprekinjeno opravljanje veterinarske dejavnosti)
(1) Kadar veterinarske dejavnosti iz strokovnih ali organizacijskih
razlogov ni mogoče organizirati v rednem delovnem času, v
izmenah ali kako drugače ali takrat, ko je treba opravljati
nujne veterinarske storitve, veterinarji in veterinarski
pomočniki zagotovijo neprekinjeno veterinarsko službo z
dežurstvom ali s stalno pripravljenostjo.
(2) Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti veterinar
oziroma veterinarski pomočnik prisoten v veterinarski
organizaciji, da lahko opravlja nujne veterinarske storitve.
(3) Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora biti
veterinar vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja nujnih
veterinarskih storitev.
(4) Ne glede na predpise o delovnih razmerjih lahko veterinar
izjemoma opravi 40 ur dela preko polnega delovnega časa.
(5) Dežurstvo in stalna pripravljenost se štejeta v delovni čas,
potreben za opravljanje nujnih veterinarskih storitev.
(6) Med stavko morajo veterinarji zagotavljati nujno veterinarsko
pomoč in oskrbo živali.
(7) Veterinar ne sme odkloniti nujne veterinarske pomoči.

59. člen
(pogoji)
(1) Veterinarska zbornica mora za izvajanje javnih pooblastil iz
tega zakona izpolnjevati predpisane kadrovske, prostorske
in druge pogoje, kar ugotovi generalni direktor VURS-a z
odločbo v upravnem postopku.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka preverja komisija,
ki jo imenuje generalni direktor VURS-a.
(3) Direktor Veterinarske zbornice mora biti veterinar.
(4) Pogoje iz prvega odstavka tega člena predpiše minister.

B.Nacionalni veterinarski inštitut - NVI
57. člen
(NVI)
(1) NVI mora izpolnjevati predpisane pogoje glede prostorov,
opreme in kadrov.
(2) Predstojnika NVI-ja imenuje in razrešuje pristojni organ
Veterinarske fakultete po predhodnem soglasju generalnega
direktorja VURS-a.
(3) NVI je ustanovljen v okviru Univerze v Ljubljani, kot
samostojna posebna organizacijska enota Veterinarske
fakultete.
(4) NVI mora sredstva za izvajanje svojih dejavnosti voditi ločeno
na posebnem podračunu Univerze v Ljubljani.
(5) NVI mora v pravnem prometu uporabljati žig okrogle oblike, iz
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60. člen
(statut zbornice)
(1) Veterinarska zbornica sprejme statut, v katerem med drugim
uredi svoje delovanje, organizacijo, imenovanje direktorja
zbornice in članov razsodišča, vsebino vloge za dodelitev
veterinarske licence ter postopek in ukrepe razsodišča.
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(2) Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu zbornice v
delu, ki se nanaša na javna pooblastila.

če opravlja veterinarsko dejavnost v nasprotju s predpisi.
(2) O izbrisu iz registra izda Veterinarska zbornica ugotovitveno
odločbo.
(3) Natančnejše pogoje za izbris iz registra predpiše minister.

61. člen
(financiranje javnih pooblastil)
(1) Naloge, ki jih Veterinarska zbornica opravlja na podlagi javnih
pooblastil, se financirajo iz proračunskih sredstev, članarine,
donacij in drugih virov.
(2) Naloge, ki jih Veterinarska zbornica opravlja na podlagi javnih
pooblastil, nadzira VURS.

E.Druge organizacije z javnimi pooblastili
65. člen
(druge organizacije z javnimi pooblastili)
(1) Javna pooblastila po tem zakonu se lahko podelijo tudi drugim
organizacijam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Podrobnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena predpiše
minister.

D.Veterinarske organizacije
62. člen
(veterinarske organizacije)
(1) Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske,
prostorske, higiensko tehnične pogoje ter pogoje glede
opreme, lahko ustanovijo naslednje oblike veterinarskih
organizacij: veterinarsko ambulanto, veterinarsko bolnico,
veterinarsko lekarniško postajo, veterinarsko kliniko,
veterinarsko ambulanto v osemenjevalnem središču.
(2) Šteje se, da veterinarska organizacija izpolnjuje predpisane
prostorske pogoje tudi, če sklene pogodbo o najemu oziroma
uporabi ustreznih prostorov z drugo pravno ali fizično osebo,
ki teh prostorov in opreme ne uporablja za opravljanje
veterinarske dejavnosti.
(3) Veterinarske organizacije iz prvega odstavka tega člena so
organizirane kot družbe ali samostojni veterinarji po predpisih
o gospodarskih družbah.
(4) Veterinarsko dejavnost v veterinarskih organizacijah lahko
opravlja veterinar, ki mu s pravnomočno odločbo ni
prepovedano opravljanje veterinarskega poklica.
(5) Podrobnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena predpiše
minister.

VII. JAVNA POOBLASTILA
66. člen
(javno pooblastilo)
(1) VURS dodeli javna pooblastila za opravljanje javne
veterinarske službe nosilcem na podlagi javnih razpisov.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka ni potreben:
- za dodelitev javnih pooblastil NVI;
za dodelitev javnih pooblastil Veterinarski zbornici;
za dodelitev javnega pooblastila verificiranim veterinarskim
organizacijam za izvajanje dejavnosti preventivnega cepljenja
določenih hišnih živali proti steklini v lastni ambulanti;
v primerih iz 55. člena;
- v primeru dodelitve javnega pooblastila za opravljanje
veterinarske dejavnosti iz 13. točke 51. člena.
(3) VURS odloči o izbiri nosilca javnega pooblastila z odločbo v
upravnem postopku. V odločbi morajo biti poleg izbrane
organizacije navedeni tudi veterinarji, ki bodo dodeljeno
veterinarsko dejavnost izvajali.
(4) O izbiri nosilca javnih pooblastil za opravljanje osemenjevanja
odloča VURS v soglasju s ministrstvom, pristojnim za
živinorejo.
(5) Medsebojno razmerje med VURS-om in posameznim
nosilcem javnih pooblastil, vključno z NVI-jem in Veterinarsko
zbornico, se podrobneje uredi s pogodbo.
(6) Zoper odločbo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ni
pritožbe, možen pa je upravni spor.

63. člen
(verifikacija veterinarskih organizacij)
(1) Veterinarska organizacija lahko začne opravljati veterinarske
dejavnosti, za katere ni potrebno javno pooblastilo po tem
zakonu, ko Veterinarska zbornica z odločbo v upravnem
postopku ugotovi, da veterinarska organizacija izpolnjuje
predpisane pogoje za določeno organizacijsko obliko. V
postopku verifikacije mora sodelovati veterinarski Izvedenec.
(2) Veterinarska zbornica z odločbo iz prejšnjega odstavka
veterinarski organizaciji dovoli opravljanje veterinarskih
dejavnosti, za katere javno pooblastilo po tem zakonu ni
potrebno.
(3) Za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe mora
veterinarska organizacija poleg odločbe iz prvega odstavka
tega člena pridobiti tudi javno pooblastilo VURS-a.
(4) Veterinarska zbornica vodi register verificiranih veterinarskih
organizacij.
(5) Obliko in vsebino registra iz prejšnjega odstavka predpiše
minister.

67. člen
(pogodba)
(1) Na podlagi odločbe o izbiri VURS sklene z nosilcem javnih
pooblastil pogodbo v pisni obliki, v kateri določi:
- dejavnosti javne veterinarske službe, ki jo opravlja nosilec
javnih pooblastil;
- veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz
pogodbe;
• območje, na katerem mora nosilec javnih pooblastil opravljati
dejavnost javne veterinarske službe, če gre za dejavnost iz
tretjega odstavka 10. ter 16. in 17. člena tega zakona;
način in pogoje za opravljanje s pogodbo določene dejavnosti;
- pravice, obveznosti in odgovornosti nosilca javnih pooblastil
in veterinarjev;
- delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja
neprekinjenega zdravstvenega varstva živali;
- pričetek in čas trajanja pooblastila;
- vir financiranja opravljanja javne službe;

64. člen
(izbris veterinarske organizacije iz registra)
(1) Veterinarska organizacija se izbriše iz registra:
- na podlagi njene odjave veterinarske organizacije iz registra;
če ne Izpolnjuje več predpisanih pogojev in pomanjkljivosti ne
odpravi v določenem roku;
14. november2000
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nadzor nad opravljanjem javne službe;
prenehanje javnih pooblastil nosilcu javnih pooblastil oziroma
veterinarju;
rok za odpoved pooblastila.
(2) Nosilci in veterinarji, ki dobijo dovoljenje za opravljanje javne
veterinarske službe, so za delo odgovorni VURS-u.

in drugih priznanih strokovnjakov s področja veterinarstva.
(2) Naloge veterinarskega sveta so:
priprava strokovnih podlag in programskih usmeritev;
spremljanje sistemskih, razvojnih in kadrovskih vprašanj v
veterinarstvu in predlaganje prednostnih nalog;
sodelovanje pri pripravi programov zdravstvenega varstva
živali;
sodelovanje pri pripravi kadrovskih in delovnih normativov;
predlaganje razvojnih programov v veterinarstvu;
- sodelovanje pri pripravi podlag za predpise s področja
veterinarstva.

68. člen
(prenehanje javnega pooblastila)
(1) Javno pooblastilo preneha:
z odvzemom;
s prenehanjem pogodbe.
(2) V primeru prenehanja javnega pooblastila Veterinarski zbornici
opravlja naloge iz 1. do 5. točke tretjega odstavka 58. člena
tega zakona VURS.
(3) Podrobnejše pogoje za prenehanje javnega pooblastila
predpiše minister.

X. REGISTRI, EVIDENCE, BAZE PODATKOV IN
INFORMACIJSKI SISTEM
73. člen
(registri, evidence, baze podatkov in informacijski
sistem)

69. člen
(odgovornost za izvajanje javnih pooblastil)

(1) Vsi izvajalci veterinarskih dejavnosti morajo voditi predpisane
evidence, registre in baze podatkov, ki so povezani v
informacijski sistem.
(2) VURS zagotavlja povezovanje informacijskega sistema iz
prejšnjega odstavka v mednarodne informacijske sisteme
na področju veterinarstva.
(3) Natančnejše pogoje vodenja registrov, evidenc in baz
podatkov predpiše minister.

Nosilec javnih pooblastil je v skladu z zakonom odgovoren za
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javnih
pooblastil povzroči pri njem zaposleni delavec uporabnikom ali
drugim osebam.
VIII. UNIVERZITETNI UČNI PROGRAM IN
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V
VETERINARSTVU

74. člen
(pridobivanje podatkov)

70. člen
(univerzitetni učni program veterinarstva)

(1) VURS lahko za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
pridobiva in uporablja podatke, ki jih v okviru predpisanih
zbirk podatkov vodijo državni organi, javni zavodi in agencije,
koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, in se nanašajo na:
zemljiški kataster;
kmetijska gospodarstva;
- zbirke podatkov s področja zdravil, kemikalij;
pojav in širjenje zoonoz pri ljudeh;
- osnovne podatke iz Centralnega registra prebivalstva
potrebne za vzdrževanje svojih zbirk podatkov in stanja iz
Centralnega registra prebivalstva;
centralni register živali.
(2) Upravljavci zbirk podatkov posredujejo VURS-u podatke
brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne
stroške za potrebne dodatne izvode.
(3) Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in vodi VURS,
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

(1) Univerzitetni učni program veterinarstva na Veterinarski
fakulteti Univerze v Ljubljani traja šest let. V času učnega
programa mora Veterinarska fakulteta študentom zagotoviti
praktično usposabljanje s področja veterinarskih dejavnosti
iz 51. člena tega zakona.
(2) Program usposabljanja in način izvajanja usposabljanja s
področja veterinarskih dejavnosti v praksi, pripravi
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani v soglasju z VURSom in Veterinarsko zbornico.
71. člen
(strokovno izpopolnjevanje)
(1) Veterinarji in veterinarski pomočniki imajo pravico in dolžnost,
da se strokovno izpopolnjujejo.
(2) Uradni veterinarji se morajo periodično izobraževati in opraviti
predpisana preverjanja znanja po programu, ki ga pripravi
VURS.
(3) Ostali veterinarji se morajo periodično izobraževati in opraviti
predpisana preverjanja znanja po programu, ki ga pripravi
Veterinarska zbornica.

XI. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV
A.VIada Republike Slovenije
75. člen
(pristojnosti vlade)

IX.STROKOVNI ORGAN

Vlada Republike Slovenije ima po tem zakonu naslednje pravice
in obveznosti:
določi mrežo javne veterinarske službe;
- daje soglasje k statutu Veterinarske zbornice v delu, ki se
nanaša na javna pooblastila.

72. člen
(veterinarski svet)
(1) Veterinarski svet je svetovalno telo ministra na področju
veterinarstva. Člane imenuje minister izmed predstavnikov
VURS-a, NVI-ja, Veterinarske fakultete, Veterinarske zbornice
poročevalec, št. 94
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76. člen
(posebna pooblastila vlade)

C. Veterinarska uprava Republike Slovenije

(1) Ob naravnih in drugih nesrečah, ki povzročijo obolenje večjega
števila živali, ali pojave epizootije in v izrednih razmerah ali
vojni lahko Vlada Republike Slovenije odredi za širše območje
naslednje ukrepe:
1. mobilizacijo veterinarjev in veterinarskih pomočnikov ter
drugih občanov za izvedbo predpisanih ukrepov;
2. odvzem opreme, zdravil in prevoznih sredstev v skladu
s posebnimi predpisi in začasno uporabo zemljišča ter
zgradb za izvedbo predpisanih ukrepov za zdravstveno
varstvo živali;
3. posebne naloge NVI-ja, veterinarskim in drugim
organizacijam zaradi izvedbe predpisanih ukrepov.
(1) Pri večjih epizootijah lahko Vlada Republike Slovenije odredi,
da morajo pomagati pri preprečevanju širjenja in pri zatiranju
kužnih bolezni tudi policija in enote civilne zaščite, lahko pa
zahteva tudi pomoč Slovenske vojske.

81. člen
(veterinarska uprava)
(1) Upravne naloge in inšpekcijsko nadzorstvo na področju
veterinarstva opravlja VURS.
(2) VURS sestavljajo glavni urad, območni uradi in izpostave.
(3) VURS vodi generalni direktor.
(4) V glavnem uradu so: generalni direktor, urad direktorja, urad
za zdravstveno varstvo in zaščito živali, urad za javno
veterinarsko zdravstvo, urad za mednarodne povezave in
veterinarske certifikate, urad za promet in uporabo zdravil v
veterinarski medicini, urad za diagnostiko in urad za
inšpekcijski nadzor.
(5) Urade glavnega urada vodijo direktorji uradov.
(6) Območni uradi imajo upravne in inšpekcijske oddelke.
(7) Območni uradi imajo lahko izpostave kot notranje
organizacijske enote.
(8) Območne urade vodijo direktorji območnih uradov.
(9) Obseg nalog glavnega urada, območnih uradov in izpostav
se določi v akiu, ki ureja notranjo organizacijo VURS-a.
(10)Sistemizacijo delovnih mest sprejme generalni direktor
VURS-a, v soglasju z ministrom in Vlado Republike Slovenije.

B. Minister, pristojen za veterinarstvo in drugi ministri
77. člen
(pristojnosti ministra)

82. člen
(strokovni pogoji)

Minister izdaja podzakonske predpise, predvidene v določbah
tega zakona, ter druge podzakonske predpise, potrebne za
izvajanje tega zakona.

(1) Neposredno inšpekcijsko nadzorstvo lahko izvaja samo
uradni veterinar po opravljenem strokovnem izpitu za
inšpektorja.
(2) Direktor območnega urada VURS-a je lahko uradni veterinar
z magisterijem veterinarskih znanosti z opravljenim
strokovnim izpitom za inšpektorja oziroma uradni veterinar z
opravljenim strokovnim izpitom za inšpektorja, ki ima najmanj
tri leta delovnih izkušenj pri upravnem organu za veterinarstvo.
(3) Direktor urada je lahko uradni veterinar, ki ima najmanj
magisterij veterinarskih znanosti, šest let delovnih izkušenj v
veterinarstvu in opravljen izpit iz upravnega postopka,
oziroma najmanj petnajst let delovnih izkušenj pri upravnem
organu za veterinarstvo in opravljen izpit iz upravnega
postopka.
(4) Generalni direktor je uradni veterinar, ki ima najmanj magisterij
veterinarskih znanosti in devet let delovnih izkušenj pri
upravnem organu za veterinarstvo, opravljen izpit iz
upravnega postopka in aktivno obvlada vsaj en uradni jezik
Evropske Unije.

Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo,
predpis iz drugega odstavka 44. člena tega zakona.
78. člen
(posebna pooblastila ministra)
V izrednem ali vojnem stanju, ob naravnih in drugih nesrečah, ki
povzročijo obolenje večjega števila živali, ali ob pojavih epizootije
lahko minister naloži veterinarjem, veterinarskim pomočnikom,
NVI-ju, veterinarskim in drugim organizacijam posebne strokovne
in druge naloge.
79. člen
(izjemni ukrepi ministra)
(1) V primeru epizootij lahko minister odredi zaščitna cepljenja
živali.
(2) Če znotraj mreže javne veterinarske službe v Republiki
Sloveniji ni mogoče zagotoviti izvajanja določene dejavnosti
javne veterinarske službe, organizira ministrstvo izvajanje te
dejavnosti pri ustreznih drugih institucijah v Sloveniji ali v drugih
državah.

83. člen
(upravne naloge)
VURS opravlja naslednje upravne naloge:
- izdajanje obveznih navodil delavcem VURS-a in veterinarskim
organizacijam;
- izpolnjevanje oziroma potrjevanje ostalih veterinarskih
spričeval oziroma potrdil (4. točka 51. člena);
- vodenje registra živali in objektov na območnem in
nacionalnem nivoju;
zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje
veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih nesrečah
ter v izrednem stanju;
zagotavljanje usposabljanja enot za prvo veterinarsko pomoč
civilne zaščite;
zagotavljanje izvajanja nadzora imunosti;

80. člen
(ukrepi ministra na meji)
Zaradi preprečevanja vnašanja in širjenja določenih živalskih
kužnih bolezni iz skupine A iz drugih držav in njihovega zatiranja
v Republiki Sloveniji lahko minister omeji ali prepove osebam
prehod čez državno mejo v obeh smereh, če se v mejnem območju
v Republiki Sloveniji ali v ustreznem obmejnem območju v sosednji
državi določena bolezen pojavi oziroma razširi.
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-
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D. Inšpekcijski nadzor

zagotavljane izvajanja in organizacija monitoringa nad ostanki
škodljivih snovi v živilih;
zagotavljanje izvajanja in organizacija monitoringa nad ostanki
škodljivih snovi v živalih in krmi;
zagotavljanje, razvijanje in vzpostavljanje informacijskega
sistema v veterinarstvu Republike Slovenije;
spremljanje gibanja živalskih kužnih bolezni v državi in v tujini
in obveščanje vseh zainteresiranih v Sloveniji in tujini;
sodelovanje z organi Evropske Unije in drugimi mednarodnimi
organizacijami;
sodelovanje pri oblikovanju programov študijskega
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja;
medsebojno sodelovanje in obveščanje administrativnih
veterinarskih oblasti drugih držav;
sprejemanje programov, usklajevanje dela in določanje
ukrepov za izvajanje programov obvladovanja in
preprečevanja širjenja živalskih kužnih bolezni in epidemij;
skupaj z veterinarskimi organizacijami in NVI-jem spremljanje
in proučevanje epizootioloških razmer in ukrepanje v skladu
z obveznostmi, sprejetimi v okviru mednarodnega urada za
kužne bolezni in stalnega veterinarskega komiteja, ter v
skladu s programom zdravstvenega varstva živali Republike
Slovenije;
vodenje predpisanih evidenc, registrov in baz podatkov,
izdajanje mesečnih poročil o gibanju živalskih kužnih bolezni
v državi, na predpisan način poročanje mednarodni
organizaciji za kužne bolezni in obveščanje vseh
zainteresiranih v državi in tujini o stanju kužnih bolezni in
sprejetih ukrepih;
registriranje in vodenje registra prevoznikov živali;
zagotavljanje povezovanja evidenc, baz podatkov in registrov
po tem zakonu v enoten informacijski sistem;
zagotavljanje povezovanja informacijskega sistema v
mednarodne informacijske sisteme na področju veterinarstva;
ob pojavu epizootije in v drugih izrednih razmerah lahko naloži
veterinarskim delavcem in veterinarskim organizacijam
posebne strokovne in druge naloge;
imenovanje komisije za veterinarski nadpregled;
skrb za izvajanje predpisov o veterinarstvu in zagotavljanje
izobraževanje na tem področju;
upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih
predpisov o veterinarstvu;
vodenje sredstev za zdravstveno varstvo živali;
izdajanje dovoljenj za opravljanje določenih veterinarskih
dejavnosti;
razpisovanje natečajev za podelitev javnih pooblastil, izdajanje
odločb o pooblastilih in sklepanje pogodb z nosilci javnih
pooblastil;
izdajanje dovoljenja za oddajo zdravil v promet za uporabo v
veterinarski medicini na območju Republike Slovenije;
možnost prepovedi uporabe določenih škodljivih snovi in
zdravil;
določevanje obsega gradiva za državne izpite in preizkus
znanja, imenovanje izpitne komisije, obveščanje o datumu, ki
je določen za izpit, in vodenje knjige izpitov;
zalaganje obrazcev, spričeval, drugih potrdil o zdravstveni
ustreznosti, tiskovin, in izdajanje obvestil, poročil in drugo;
zagotavljanje letne analize rezultatov monitoringa škodljivih
snovi v živilih, izdelave ocene tveganja glede teh ostankov v
živilih in priprave letnega poročila;
sistematično spremljanje zdravstvenega stanja in sposobnosti
za oplojevanje plemenjakov, zdravstvene ustreznosti
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov;
pripravljanje predpisov s svojega delovnega področja;
medsebojno sodelovanje in obveščanje ministrstva za
zdravstvo in VURS-a v primeru pojava zoonoz, alimentarnih
infekcij in intoksikacij.
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84. člen
(področje nadzora)
(1) Urad za inšpekcijski nadzor opravlja neposredni inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na:
veterinarstvo v Republiki Sloveniji;
varstvo pred kužnimi boleznimi živali;
zagotavljanje varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
glede obveznosti veterinarske službe pri preprečevanju in
zatiranju zoonoz;
promet z zdravili, ki se uporabljajo v veterinarski medicini;
zdravstveno ustreznost in zdravstveno nadzorstvo nad živili;
higieno proizvodnje in prometa z mlekom;
veterinarske ukrepe v živinoreji glede zagotavljanja nemotene
reprodukcije živali, glede ukrepov za preprečevanje in zatiranje
jalovosti, glede zdravja živali in zdravstvene sposobnosti za
razmnoževanje, prometa in skladiščenja živalskega semena,
jajčnih celic, zarodkov, iker, valilnih jajc in čebeljih matic, glede
pridobivanja in priprave živalskega semena, jajčnih celic in
zarodkov ter osemenjevanja in zdravstvene ustreznosti
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov;
ukrepe za varstvo živali pred škodljivim delovanjem
ionizirajočih sevanj;
zaščito živali pred mučenjem;
mednarodni promet.
(2) Zadeve inšpekcijskega nadzorstva glede izvajanja predpisov,
navedenih v prejšnjem odstavku, opravljajo neposredno
uradni veterinarji urada VURS-a za inšpekcijsko nadzorstvo,
ki imajo opravljen strokovni izpit za inšpektorje (v nadaljnjem
besedilu: uradni veterinar za inšpekcijski nadzor)
(3) Pred opravljanjem strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka
mora uradni veterinar opraviti strokovno usposabljanje, ki ga
organizira VURS.
(4) Podrobnejšo vsebino in trajanje strokovnega izpopolnjevanja
iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
85. člen
(sodelovanje)
Urad za inšpekcijski nadzor pri svojem delu sodeluje z drugimi
inšpekcijami, drugimi organizacijami ter z raziskovalnimi
organizacijami in strokovnjaki.
86. člen
(uradni veterinar za inšpekcijski nadzor)
(1) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva izkazuje
uradni veterinar za inšpekcijski nadzor s službeno izkaznico,
ki jo izda generalni direktor VURS-a.
(2) Zavezanec po tem zakonu mora uradnemu veterinarju za
inšpekcijski nadzor omogočiti nemoteno opravljanje
nadzorstva.
87. člen
(pristojnosti uradnega veterinarja za inšpekcijski
nadzor)
Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima uradni veterinar za inšpekcijski
nadzor naslednje pravice in dolžnosti:
1. pregledovati živali ter odrejati ukrepe za preprečevanje pojava,
za odkrivanje, zatiranje ter izkoreninjenje kužne bolezni;

20

14. november2000

2. nadzorovati in pregledovati proizvode, surovine in živila,
živalsko seme, jajčne celice in zarodke, krmo, vodo za
napajanje živali in odpadke v proizvodnji, skladiščenju in
prometu, zaradi zagotavljanja zdravstvene ustreznosti;
3. odrediti odpravo nepravilnosti in prepovedati promet z živalmi,
ki niso predpisano označene;
4. prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo krme in vode za
napajanje živali, če vsebujejo patogene mikrobe ali za zdravje
živali ali ljudi škodljive snovi;
5. prepovedati promet s kožami živali, ki so bile zaklane brez
veterinarskega pregleda ali izvirajo od poginulih živali, za
katere ni veterinarskega potrdila o neokuženosti območja,
kot tudi če niso uskladiščene ločeno od preiskanih kož;
6. prepovedati nakladanje in prekladanje živali, proizvodov,
surovin, živil, krme in odpadkov, če ne izpolnjujejo predpisanih
pogojev;
7. prepovedati uporabo vozil za prevoz živali, proizvodov,
surovin, živil, krme, vode za napajanje živali in odpadkov, če
ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
8. prepovedati uporabo hlevov in drugih objektov za rejo živali,
postaj in pristanišč za nakladanje, prekladanje in razkladanje
živali, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
9. prepovedati klanje živali, zbiranje in obdelavo surovin ter
proizvodnjo živil, če niso izpolnjeni predpisani pogoji;
10. prepovedati promet in uporabo surovin ter živil, ki zdravstveno
niso ustrezna;
11. prepovedati promet in uporabo zdravil za uporabo v
veterinarski medicini;
12. nadzorovati učinkovitost in škodljivost zdravil;
13. prepovedati izdajanje veterinarskih spričeval, če se pojavi
kužna bolezen ali sum kužne bolezni, ali če je žival iz hleva z
nejasnimi epizootiološkimi razmerami;
14. odrediti odvzem in uničenj surovin, živil, krme ter zdravil, ki
niso ustrezna;
15. odrediti način usposobitve pogojno uporabnih surovin, živil in
krme ali predelavo v druge namene;
16. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji in prometu z živalmi,
živili, surovinami, krmo in v prometu z zdravili;
17. prepovedati rabo poslovnih prostorov, naprav in priprav za
proizvodnjo in promet, za industrijske, obrtne in druge
namene, če niso urejeni v skladu s predpisi;
18. odvzeti vzorce živil in surovin, dodatkov in odpadkov, krme,
vode, sredstev za varstvo živali, živalskega semena, jajčnih
celic in zarodkov, da se preizkusi, ali ustrezajo predpisom o
zdravstveni ustreznosti;
19. odrediti uničenje živil v prometu, če niso označena in nimajo
veterinarskih potrdil;
20. pečatiti sredstva za delo, delovne prostore, opremo in
predmete, ki so pod njegovim nadzorstvom;
21. odrediti ukrepe iz 15. člena tega zakona ter nadzorovati njihovo
izvajanje;
22. določiti meje okuženega in ogroženega območja in poročati o
pojavih kužnih bolezni in o delu veterinarskih organizacij v
zvezi s pojavom kužne bolezni;
23. nadzorovati promet in uporabo zdravil, sredstev za
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (biocidov) po tem
zakonu;
24. pregledovati evidence, ki so jih dolžni voditi uvozniki;
25. odrediti potrebne veterinarske ukrepe za varstvo krme in
vode za napajanje živali;
26. odrediti odpravo nepravilnosti v zvezi s pridobivanjem,
skladiščenjem in prometom živalskega semena, jajčnih celic
in zarodkov;
27. odrediti odpravo nepravilnosti pri zbiranju, transportu in
predelavi odpadkov;
28. prepovedati promet z zdravstveno neustreznim živalskim
semenom, jajčnimi celicami in zarodki;
29. uničiti zdravstveno neustrezno seme, jajčne celice in zarodke;
30. nadzorovati izdajanje veterinarskih spričeval, zbiranje in
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uporabo sredstev;
31. pregledovati poslovne knjige, evidence o rezultatih preiskav
in druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nanašajo na
izvajanje predpisov o veterinarstvu in predpisov o dajanju
zdravil v promet;
32. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič,
izvedencev in drugih oseb, če je to potrebno;
33. odvzeti živali, živila, surovine, krmo, zdravila, živalsko seme,
jajčne celice in zarodke ter odpadke in druge predmete v
zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom;
34. odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti v veterinarskih
organizacijah, NVI, Veterinarski zbornici in drugih organizacijah
z javnimi pooblastili po tem zakonu;
35. odrediti ukrepe za odstranjevanje živalskih trupel, klavničnih
odpadkov in drugih odpadkov živalskega izvora;
36. izreči denarno (mandatno) kazen na kraju samem v primerih,
ki jih določa ta zakon, predlagati uvedbo postopka zaradi
prekrška oziroma prijaviti kaznivo dejanje;
37. odrediti ukrepe za zaščito živali pred mučenjem.
88. člen
(pristojnosti uradnega veterinarja z inšpekcijskimi
pooblastili na mejnem prehodu)
Na mejnem prehodu ima uradni veterinar z inšpekcijskimi
pooblastili naslednje pravice in dolžnosti:
1. po predhodnem veterinarskem pregledu pošiljke in
spremljajoče dokumentacije dovoliti uvoz, tranzit in
skladiščenje živali, živil, surovin, proizvodov, zdravil in
medicinskih pripomočkov, krme in odpadkov z odločbo, s
katero za vsak primer posebej ugotovi, da na podlagi
predpisanih pogojev ni veterinarskih ovir za njihov uvoz, tranzit
oziroma skladiščenje;
2. opravljati veterinarski nadzor pošiljk iz tega zakona, ki so
namenjene za izvoz, če se na mejnem prehodu prekladajo
oziroma skladiščijo v registriranih skladiščih pod predpisanimi
pogoji, ter izdajati veterinarska spričevala za te pošiljke;
3. jemati vzorce živil, surovin, odpadkov ter krme ter jih pošiljati
v preiskave v pooblaščene laboratorije oziroma opraviti
potrebne preiskave v laboratorijih na mejnem prehodu;
4. pregledovati poslovne knjige in listine oseb, ki se ukvarjajo s
špedicijo;
5. potrjevati in nadzorovati veterinarski red na mejnih prehodih,
skladiščih, carinskih skladiščih in prostih carinskih conah;
6. izrekati mandatne kazni, prijaviti kaznivo dejanje oziroma
predlagati uvedbo postopka o prekršku;
7. voditi evidenco izvoznih, uvoznih in tranzitnih pošiljk pri
prehodu čez državno mejo;
8. opravljati nadzor nad dezinfekcijo vozil, skladišč in naprav na
mejnih prehodih, carinskih skladiščih in prostih carinskih
conah;
9. spremljati pojave in gibanja živalskih kužnih bolezni v sosednji
državi ter o tem obveščati glavni urad VURS-a.
89. člen
(ukrepi uradnega veterinarja z inšpekcijskimi
pooblastili na meji)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima uradni veterinar z
inšpekcijskimi pooblastili na meji pravico in dolžnost odrediti
naslednje ukrepe:
1. ■ prepovedati izvoz, uvoz in tranzit pošiljke iz tega zakona:
- če pošiljka ali prevozno sredstvo ne ustreza predpisanim
pogojem;
če izvira z okuženega območja;
če je okužena;
če nima predpisanega veterinarskega spričevala ali drugih
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XIII. NALOGE POLICIJE, CARINSKE SLUŽBE IN
CIVILNE ZAŠČITE

potrebnih listin, ki morajo spremljati pošiljko;
če ugotovi, da pošiljka ogroža zdravje ljudi in živali;
če živila, ki so namenjena za prehrano ljudi, vsebujejo
škodljive ostanke nad dovoljeno mejo;
če živila niso zdravstveno ustrezna za prehrano ljudi;
če ne izpolnjuje predpisanih zahtev za zaščito živali pred
mučenjem;
2. začasno prepovedati uvoz, izvoz in tranzit pošiljk, če je
treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki ali listini, ki jo
spremlja ali, če sumi, da je okužena;
3. odrediti skladiščenje pošiljke v registriranem skladišču,
če je treba preiskati njeno zdravstveno ustreznost;
4. odvzeti osebam, ki pridejo čez državno mejo Republike
Slovenije, živali, živila ter surovine in jih neškodljivo uničiti,
če je tak ukrep, izrečen z odločbo generalnega direktorja
VURS-a;
5. odrediti ukrepe za varstvo živali v skladu s predpisi in
mednarodnimi pogodbami.
6. odrediti dezinfekcijo vozil, objektov in naprav, ki se
uporabljajo pri ravnanju s pošiljkami;
7. prepovedati uporabo objektov na mejnem prehodu, če
ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
8. prepovedati uporabo krme in stelje, če ne izpolnjuje
predpisanih pogojev;
9. prepovedati uporabo vozil za prevoz pošiljk, če ne
izpolnjujejo predpisanih pogojev;
10. odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s
pošiljkami na mejnem prehodu;
11. začasno odvzeti pošiljko v zvezi s prekrškom ali kaznivim
dejanjem.

91. člen
(kontrola policije)
(1) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da imetniki
živali nimajo veterinarskega spričevala za živali iz 16. člena
tega zakona, ki jih ženejo, jezdijo ali odpravljajo po železnici, z
ladjo, letalom ali s cestnimi prometnimi sredstvi, o tem
nemudoma obvesti pristojnega uradnega veterinarja in mu
nudi potrebno pomoč v skladu s predpisi.
(2) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da živali nimajo
veterinarskega spričevala ali veterinarske napotnice ali da
prihajajo živali z okuženega območja, mora takšne živali
pridržati do prihoda uradnega veterinarja, vendar največ do
dve uri. Policija nudi potrebno pomoč v skladu s predpisi.
(3) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da se ne izvajajo
ukrepi glede varstva okolja iz tega zakona, mora o tem obvestiti
pristojni območni urad VURS-a.
92. člen
(pomoč policije in civilne zaščite)
(1) Na zahtevo uradnega veterinarja z inšpekcijskimi pooblastili
policija pomaga pri omejitvi prometa z živalmi, prepovedi
gibanja živali in oseb na okuženem območju ter pri izvajanju
drugih ukrepov, ki jih določa ta zakon.
(2) Pri večjih epizootijah morata po sklepu Vlade Republike
Slovenije pomagati pri preprečevanju širjenja in pri zatiranju
kužnih bolezni tudi policija in civilna zaščita.
(3) Če veterinarska organizacija ali uradni veterinar pri opravljanju
svojih nalog in pri izvajanju ukrepov naleti na fizični odpor ali
na oviranje pri opravljanju svojih nalog ali če tak odpor in
oviranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

XII. UPRAVNI POSTOPEK
90. člen
(upravni postopek)

93. člen
(preprečevanje nedovoljenega prehoda)

(1) Zoper odločbo uradnega veterinarja, uradnega veterinarja z
inšpekcijskimi pooblastili in Veterinarske zbornice je dovoljena
pritožba na ministrstvo v osmih dneh od dneva vročitve
odločbe.
(2) Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izjemoma sme
organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi, dovoliti, da se
izvršitev odrejenih ukrepov odloži, če se ugotovi, da bi z
izvedbo odrejenega ukrepa nastala nepopravljiva škoda, ki
je drugače ni mogoče odvrniti, z odlogom pa zdravje ljudi in
živali ni ogroženo.
(3) Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, da bi se odvrnila
neposredna nevarnost za zdravje ljudi in živali, ki jih ni mogoče
odlagati, ima uradni veterinar z inšpekcijskimi pooblastili
pravico brez prisotnosti pravne osebe ali posameznika, čigar
poslovanje oziroma prostori, objekti in naprave so predmet
inšpekcijskega nadzorstva oziroma njegove odgovorne
osebe, opraviti pregled in izdati odločbo v skrajšanem
postopku.
(4) V izjemno nujnih primerih, da bi se zavarovala ali odvrnila
nevarnost za zdravje ljudi in živali, sme uradni veterinar z
inšpekcijskimi pooblastili izdati tudi ustno odločbo, najpozneje
v 8 dneh pa tudi pisno odločbo.
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(1) Policija in organi carinske službe v skladu s svojimi
pristojnostmi preprečujejo nedovoljen prehod oziroma prevoz
pošiljk zunaj določenih mejnih prehodov.
(2) Pošiljke, ki so uvožene na ozemlje Republike Slovenije izven
določenega mejnega prehoda, organi iz prejšnjega odstavka
zadržijo in o tem obvestijo uradnega veterinarja z
inšpekcijskimi pooblastili ali pa napotijo na pristojni mejni
prehod, če je prevoznik zaradi nevednosti ali drugega
opravičljivega razloga prišel na napačni mejni prehod.
(3) S pošiljkami iz prejšnjega odstavka se ravna po mednarodni
pogodbi, če je v njej določen način ravnanja z njimi, oziroma
po navodilu VURS-a.
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če NVI ne zagotovi izvajanja nalog iz sedmega odstavka 57.
člena;
- če Veterinarska zbornica ne opravlja nalog javnega pooblastila
(četrti odstavek 58. člena);
če Veterinarska zbornica ne ravna v skladu s sedmim
odstavkom 58. člena;
če Veterinarska zbornica ne izda odločbe iz prvega in drugega
odstavka 63. člena tega zakona v roku, ki ga določajo predpisi
o splošnem upravnem postopku;
če veterinarska organizacija opravlja veterinarsko dejavnost
v nasprotju z 62. ali 63. členom;
če ne vodi predpisanih evidenc, registrov in baz podatkov
(prvi odstavek 73. člena);
če ne izvede predpisanih ukrepov uradnega veterinarja z
inšpekcijskimi pooblastili (87. in 89. člen);
(2) Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje posameznik, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
(3) Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE
94. člen
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov)
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek pravna oseba:
- . če ne obvesti veterinarske organizacije oziroma uradnega
veterinarja (peti odstavek 4. člena)
če ne vodi predpisanih evidenc (šesti odstavek 4. člena),
če nima temeljnega znanja iz prvega odstavka 7. člena;
če ravna v nasprotju z 10. členom;
če ravna v nasprotju z 11. členom;
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 12. člena;
če veterinar ravna v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena;
- če veterinar pravne osebe ali organizacija, ki opravlja
diagnostične preiskave, ravna v nasprotju z drugim
odstavkom 13. člena;
če organizacija, ki opravlja javni prevoz oziroma zagotavlja
dostavo, ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena;
če ne upošteva odrejenih ukrepov iz 15. člena;
če proizvodi v prometu niso predpisano označeni ali če jih v
prometu ne spremlja predpisano veterinarsko spričevalo (prvi
in drugi odstavek 17. člena);
če klavnica ne zagotovi zakola iz četrtega odstavka 18. člena;
če živila niso v prometu na predpisan način označena oziroma
certificirana (prvi odstavek 19. člena);
če ravna v nasprotju z 20. členom;
če ravna v nasprotju z omejitvijo ali prepovedjo prometa iz 21.
člena;
- če imetnik ali prevoznik ne zagotovi predpisanih pogojev
oziroma ne ravna v skladu s prvim, drugim, četrtim ali sedmim
odstavkom 23. člena;
če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena;
če VHS ali organizacija ne ravna v skladu s šestim odstavkom
23. člena;
če ravna v nasprotju s 24. členom;
če ne opravi predpisanih veterinarskih pregledov v skladu s
25. členom;
če ravna v nasprotju z 27. členom;
če ravna v nasprotju z 28. členom;
če ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 32. člena;
če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 33. člena;
če ne izvede oziroma ne upošteva kakšnega od odrejenih
ukrepov iz drugega ali tretjega odstavka 33. člena;
- če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 34. člena;
če daje v promet ali opravlja promet z zdravstveno
neustrezno krmo (drugi odstavek 34. člena);
če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena;
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 38. člena;
če ne izpolnjuje predpisanih pogojev oziroma nima javnega
pooblastila za opravljanje osemenjevanja (prvi odstavek 39.
člena);
če ravna v nasprotju s 40. členom;
če ravna v nasprotju z 41. členom;
- če ravna v nasprotju z 42. členom;
če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 43. člena;
če ne prijavi pogina na predpisan način (drugi odstavek 43.
člena);
- če ravna v nasprotju s tretjim, četrtim, petim, šestim ali sedmim
odstavkom 43. člena;
če ravna v nasprotju s 44. členom;
če pooblaščena organizacija ravna v nasprotju s prvim, petim
ali šestim odstavkom 56. člena;
če NVI ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom 57.
člena;
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95. člen
(mandatne kazni pravnih oseb)
(1) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju,
se za prekršek kaznuje pravna oseba:
če ne omogoči opravljanja nalog iz četrtega odstavka 4. člena;
- če ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom 8. člena;
če ravna v nasprotju z 9. členom;
če imetnik živali ne zagotovi predpisane označitve živali (prvi
odstavek 16. člena);
če imetnik živali ne zagotovi predpisanega veterinarskega
spričevala (drugi odstavek 16. člena);
če nima predpisanega soglasja iz 22. člena;
■ če krma nima predpisanega veterinarskega potrdila ali
dokumenta (prvi odstavek 35. člena);
če ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega
nadzorstva (drugi odstavek 86. člena).
(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju,
se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
96. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka 94.
člena tega zakona, razen iz tretje alinee prvega odstavka 94.
člena.
97. člen
(mandatne kazni posameznikov)
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se Izterja takoj na kraju, se
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka 95.
člena tega zakona.
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Do uveljavitve izvršilnih predpisov iz tega zakona se še uporabljajo
veljavni predpisi izdani na podlagi zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99, 101/99 in 8/00) in predpisi,
ki se uporabljajo na podlagi 157. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, Št. 82/94, 21/95 16/96, 98/99, 101/99 in 8/00), v
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

(2) Do začetka opravljanja dejavnosti NVI-ja v skladu s tem
zakonom opravljata te dejavnosti Veterinarski inštitut Slovenije
in Veterinarski zavod Slovenije, vsak v okviru svojih pristojnosti
po zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95
16/96, 98/99, 101/99 in 8/00).
(3) Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani mora uskladiti učni
program veterinarstva iz 70. člena tega zakona v dveh letih
po uveljavitvi tega zakona. V prehodnem obdobju se
pripravništvo izvaja v skladu z obstoječim programom,
državni izpit pa se opravlja po končanem pripravništvu.
(4) Postopke za ustanovitev Veterinarske zbornice po tem
zakonu izpelje VURS v tridesetih dneh po uveljavitvi tega
zakona. Z dnem ustanovitve Veterinarske zbornice po tem
zakonu preneha delovati dotedanja Veterinarska zbornica
Slovenije. Sredstva in premoženje Veterinarske zbornice
Slovenije, ki so proračunskega izvora, se prenese na
Veterinarsko zbornico, zaposlene pa razporedi na delovna
mesta v Veterinarski zbornici, skladno z izpolnjevanjem
predpisanih pogojev.
(5) Do izdaje veterinarskih licenc iz 58. člena tega zakona lahko
doktorji veterinarske medicine z opravljenim strokovnim
izpitom opravljajo veterinarske dejavnosti in upravne naloge
v skladu z dotedanjimi pooblastili.
(6) Koncesijske pogodbe, sklenjene do uveljavitve tega zakona,
ostanejo v veljavi in se uskladijo z določbami tega zakona
najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.

100. člen
(prenehanje veljavnosti)

102. člen
(sprememba organiziranosti in prenos opreme in
ljudi)

98. člen
(varstveni ukrepi)
(1) Za prekršek iz štirinajste (če ravna v nasprotju s prvim ali
drugim odstavkom 20. člena tega zakona) ali petnajste alinee
prvega odstavka 94. člena (če ravna v nasprotju z 21. členom
tega zakona) se izreče poleg kazni tudi varstveni ukrep
odvzema predmetov, s katerimi je bil storjen prekršek.
(2) Za prekršek iz enaindvajsete alinee prvega odstavka 94.
člena (če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena
tega zakona) se izreče poleg kazni tudi varstveni ukrep
prepovedi opravljanja dejavnosti.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
99. člen
(predpisi, ki ostanejo veljavni)

S prenosom dejavnosti Veterinarskega zavoda Slovenije na
Nacionalni veterinarski inštitut Slovenije se na NVI prenesejo
obveznosti, oprema in sredstva ter preidejo zaposleni, ki se
razporedijo na delovna mesta v skladu s predpisanimi pogoji.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, Št. 82/94, 21/95, 16/96,
98/99, 101/99 in 8/00), razen določb 157. člena;
2. tarifne številke 53 do 62 zakona o upravnih taksah (Uradni
list 8/00 in 44/00).

103. člen
(uveljavitev zakona)

101. člen
(prehodni rok)

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2001.

(1) NVI začne opravljati predpisane dejavnosti po tem zakonu
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV

V členih 42., 43. in 44. je določen postopek pri ravnanju z živalskimi
odpadki in postopek pri ravnanju z tnjpii poginulih živali.

1. Splošne določbe
I. Vsebin zakona in splošne določbe od 1 do 5 člena

V. Najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali od
člena 45 do 47.

Ta zakon določa kužne bolezni, veterinarsko preventivo, najmanjši
obseg zdravstvenega varstva živali, pristojbine in stroške
zdravstvenega varstva živali, veterinarske dejavnosti in njihovo
opravljanje, javna pooblastila, študij in strokovno izpopolnjevanje
v veterinarstvu, registre, baze podatkov in informacijski sistem,
pristojnosti državnih organov, inšpekcijski nadzor ter pravice in
dolžnosti pravnih in fizičnih oseb, po tem zakonu in opredeljuje
namen veterinarstva ter pristojni organ, kjer določa VURS kot
centralno kompetentno oblast za veterinarstvo v državi. Posebej
obrazloži izraze, ki se uporabljajo v zakonu in določa pravice in
dolžnosti imetnikov živali.

Zdravstveno varstvo živali je dolžnost imetnikov, vendar mora biti
v državi zagotovljen njegov najmanjši obseg, ki se mora opraviti
neglede na zmožnosti lastnika, saj pojav posebno nevarnih kužnih
bolezni, prizadene vse. Zaradi navedenega je določeno da mora
Republika Slovenija zagotoviti najmanjši obvezni obseg varstva
živali pred kužnimi boleznimi in sicer:
1. sistematično spremljanje stanja pri kužnih boleznih
(diagnostične terenske in laboratorijske ter patoanatomske
preiskave) in vakcinacije živali, ki jih vsako leto odredi minister;
2. ob sumu predpisanih kužnih bolezni zagotoviti diagnostične
terenske in laboratorijske preiskave ter patoanatomsko
diagnostiko s katero se potrdi bolezen ali ovrže sum
3. preprečevanje kužnih bolezni ob naravnih in drugih nesrečah
in če se pojavijo kužne bolezni iz liste A v sosednjih državah ali v
Sloveniji in laboratorijske ter patoanatomske preiskave za
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno
bolezen ali vzrok pogina, ki jih predpiše minister;
4. proučevanje epizootioloških razmer, razvijanje in uvajanje novih
laboratorijskih metod za diagnostiko in nadzorstvo ter
posredovanje novih veterinarsko medicinskih dosežkov, novih
predpisov, postopkov oziroma metod strokovnega dela;
5. veterinarske preglede iz tega zakona;
6. priprava epidemioloških študij in ocen tveganja, vnosa živalskih
kužnih bolezni v Republiko Slovenijo in raziskavami za ekonomsko
optimalne ukrepe in oceno finančnih posledic predpisanih ukrepov
pri pojavu živalskih kužnih boleznih;
7. obrazec zdravstvenih spričeval, napotnic in potrdil iz tega
zakona;
8. primerne zaloge cepiv, razkužil in drugih sredstev za
preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni;
9. organizirano veterinarsko vzgojo imetnikov živali;
10. nepretrgano veterinarsko dejavnost za terensko in
laboratorijsko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj
ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina;
11. veterinarskohigiensko službo(VHS);
12. strokovno izpopolnjevanje veterinarjev in veterinarskih
pomočnikov;
13. odškodnina za živali, predmete in surovine.

II. Kužne bolezni od 6 do 15 člena
V tem poglavju so opredeljene kužne bolezni, ki se zatirajo po
tem zakonu. Razdeljene so po specifikaciji mednarodnega urada
za kužne bolezni v Parizu OIE, temeljno znanje, ki ga morajo
imeti imetniki živali, registracija objektov in nadzor, obvezni in
preventivni splošni ukrepi, ki jih izvaja imetnik živali v primeru
pojava kužne bolezni, ukrepi, ki jih izvajajo veterinarske
organizacije, ukrepi, kise izvajajo ob pojavu zoonoze, sodelovanje
med različnimi službami in ukrepe, ki jih je potrebno izvesti za
zatiranje določenih kužnih bolezni. Posebej je opredeljen način
obveščanja ob pojavu in najnujnejši izvedbeni ukrepi za
preprečevanje širjenja bolezni.
III. Veterinarska preventiva od 16 do 44 člena
V tem poglavju so določeni obvezni dokumenti, ki morajo spremljati
živali v prometu, določeno, je kdo jih mora izdati in postopek pred
potrditvijo dokumentacije. Zaradi sledljivosti živali v prometu in
živil, je obvezno označevanje živali in živil v proizvodnji. Posebej je
opredeljena veterinarska napotnica za bolne živali in postopek
njene izdaje. Veterinarska potrdila, ki se izdajajo za promet živil,
surovin in odpadkov so opredeljena kot obvezna dokumentacija
proizvodov, kje je natančno določeno, da morajo biti označena z
mestom proizvodnje. Določene so naloge prevoznikov in
veterinarske službe pri prevozu živali in v mednarodnem prometu,
kjer so opisani postopki, ki jih morajo izvesti špediterji in
veterinarska služba, z najnujnejšimi pregledi. Poglavje v celoti
ureja področje preventivnih dejavnosti veterinarske službe tako
na mednarodnem kakor domačem prometu pri vseh kategorijah
živali proizvodov in surovin ter na ta način enotno ureja sistem
nadzora in ukrepov za preprečevanje pojavljanja kužnih bolezni
živali in prenosa le-teh v državo.

Posebej je opredeljena pravica do odškodnine in postopek za
njeno izplačilo.
V. Pristojbine in stroški za zdravstveno spričevalo od
člena 48 do 49.

Posebej v 30. in 31. ter 32. členu opredeljuje postopke pri gradnji
objektov in način pridobivanja soglasij, kjer s določbami preprečuje
morebitno subjektivnost upravnega organa in vnaša sistemsko
enotnost pri izdaji soglasij in veterinarskih določbah, ki veljajo za
posamezne kategorije objektov skupaj s nadzorom. Ostanki
škodljivih snovi so opredeljeni posebej, kot naloga, ki velja tako
za krmo, živali, kakor za živila, ki so pod veterinarskim nadzorom.

Pristojbine kot sistemski vir financiranja veterinarskih dejavnosti
so posebej opredeljene, kakor tudi njih sistem zbiranja, nadzora
in rabe. Uveden je proračunski sklad, kar je tudi zahteva, ki izhaja
iz pravnega reda EU.
VI. Veterinarske dejavnosti od člena 50 do 65.

V členih od 37 do 41 so natančno opredeljeni pogoji in postopki, ki
jih mora izvajati lastnik živali in veterinarska služba, pri izvajanju
nadzora ob umetnem oplojevanju živali, način obveščanja in način
pridobivanja in skladiščenja semena živali.
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Določeno je da veterinarske dejavnosti izvajajo VURS, nacionalni
veterinarski inštitut, veterinarske organizacije, pooblaščeni
laboratoriji, veterinarska zbornica in druge organizacije, ki pridobijo
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javno pooblastilo. Posebej so opredeljene tiste dejavnosti za katere
pooblastila ni mogoče dobiti in se izvajajo le v državnem organu
pristojnem za veterinarstvo (VURS) in sicer nadzor v celoti, razen
sistema strokovnega nadzora, ki ga izvaja veterinarska zbornica.
Določene so pravice in dolžnosti pri opravljanju določenih
dejavnosti, njihovo financiranje in zagotovljena je neprekinjeno
izvajanje.

X Registri, evidence, baze podatkov in informacijski
sistem od člena 73 do 74.

Posebej je uveden nacionalni veterinarski inštitut, kot praktična
rešitev združitve dejavnosti fakultete in diagnostičnih laboratorijev,
predvsem zaradi izrabe človeškega potenciala, ki je v Sloveniji
limitiran. Inštitut ima regionalne laboratorije, ki so mu bili pridruženi
z ukinitvijo Veterinarskega zavoda, predvsem zaradi
racionalnejšega dela in pa izvajanja kontrole.

XI. Pristojnosti državnih organov od člena 75. do
člena 90.

Posebej so opredeljene baze podatkov, ki se uporabljajo v
veterinarstvu, njih način zbiranja podatkov in sistem vodenja in
dosegljivosti evidenc.

V členu 58. je opredeljena veterinarska zbornica, kot organizacija
vseh veterinarjev, ki opravljajo veterinarske dejavnosti v RS. Na
ta način je preprečen razslojevanje stroke in vpeljana je osnovna
funkcija delovanja zbornic tudi v veterinarstvo v RS. Posebej so
določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, če želi zbornica opravljati
tudi javna pooblastila.

Določene so pristojnosti Vlade RS, ministra pristojnega za
veterinarstvo, Veterinarske uprave, kot organa pristojnega za
veterinarstvo, uradnega veterinarja v neposrednem
inšpekcijskem nadzorstvu. Posebej so opredeljeni pogoji za
opravljanje določenega nadzora in uveden karierni sistem
veterinarskih upravnih delavcev. Zagotovljeno je poznavanje
področja in s tem ustreznega ukrepanja. Uveden je sistem
posebnega izobraževanja in notranje kontrole nadzornega organa
in njegovih delavcev. Določeno je področje nadzora in naloge pri
tem

VII. Javna pooblastila od 66 do 69. člena

XII. Upravni postopek 91. člen

Opredeljeni so postopki za pridobitev javnega pooblastila,
upravičenci, njihove dolžnosti in pravice, način sklepanja pogodb,
kakor tudi odgovornosti izvajalcev.

Določene so posebnosti upravnega postopka pri veterinarstvu.
XIII. Naloge policije, carinske službe in civilne zaščite
od člena 92 do 95.

VIII. Študij in strokovno izpopolnjevanje v
veterinarstvu od člena 70. do člena 71.

določene so naloge policije in carine pri pregledu pošiljk živali
oziroma surovin in proizvodov v notranjem in mednarodnem
prometu. Opredeljena je pomoč policije in civilne zaščite ob pojavu
posebno nevarnih kužnih bolezni in ukrepi pri njih. Posebej je
opredeljena naloga preprečevanja nedovoljenih prehodov preko
državne meje.

Z uveljavitvijo 6 letnega študija, bi bilo možno ukiniti atribut
pripravništva, ki ni v skladu z določili EU, uspešno pridobiti
praktična znanja in izenačiti kurikulum VF z sistemom evropskih
fakultet. Posebej je določena obveznost vseh strokovnjakov za
dodatno izpopolnjevanje, pogoji za napredovanje in sistem
ocenjevanja pridobljene izobrazbe.

XIV Kazenske določbe od člena 96 do 102.

IX. Strokovni organ člen 72.

XV Prehodne in končne določbe od člena 103 do 107.

Veterinarski svet kot najvišje svetovalno telo v veterinarstvu,
daje pobude in programe za izvajanje novih dejavnosti v
veterinarstvu. Ustanovi ga minister .
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Opredeljen je postopek pri ukinitvi Veterinarskega zavoda Slovenije
in prenos dejavnosti na NVI skupaj z ljudmi in opremo. Opredeljen
je sistem in postopek ustanovitve Veterinarske zbornice in določeni
so predpisi, ki še ostajajo v veljavi.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE
SKUPNOSTI

amended by Dir. 92/45/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 35)
amended by Dir. 92/46/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 1)
amended by Dir. 92/67/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 73)
amended by Dir. 92/118/EEC (OJ No. L 62 15.3. 93, p. 49)
amended by Dir. 96/23/EC (OJ No. L 13 16.1. 97, p. 28)

1 .Naslov predloga akta:
Predlog zakona o veterinarstvu
2. Skladnost predloga akta 2 določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

4. Council directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks In lntra-Community trade vvith
a vievv to the completion of the Internal market
(OJ No. L 395, 30.12.89, p. 13)
corrig. by OJ No. L 151, 15.6.90, p. 40
amended by Dir. 90/675/ EEC (OJ No. L 373 31.12. 90, p. 1)
amended by Dir. 91/67/ EEC (OJ No. L 46 19.2. 91, p. 1)
amended by Dir. 91/492/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 1)
amended by Dir. 91/493/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 15)
amended by Dir. 91/494/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 35)
amended by Dir. 91/495/ EEC (OJ No.. L 268 24.9. 91, p. 41)
amended by Dir. 91/496/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 56)
amended by Dir. 92/45/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 35)
amended by Dir. 92/46/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 1)
amended by Dir. 92/67/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 73)
amended by Dir. 92/118/EEC (OJ No. L 62 15.3. 93, p. 49)
amended by Dir. 96/23/EC (OJ No. L 13 16.1. 97, p. 28)

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
Ni povezave
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti izpolnjene:
Ni povezave
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
Ni povezave
3. Skladnost predloga s predpisi ES

5. Council decislon 90/424/ E EC of 26 June 1990 on expendlture in the veterlnary field
(OJ L 224, 18.8.90, p. 19)
amended by 90/638/EEC (OJ L 66, 13.03.91 p. 18)
amended by 91/133/ EEC (OJ L 66, 13.03.91 p. 18)
amended by 91/3763/ EEC (OJ L 356, 24.12.91 p. 1)
amended by 92/117/ EEC (OJ L 62, 07.07.92 p. 38
amended by 92/118/ EEC (OJ L 62, 07.07.92 p. 69)
amended by 92/337/ EEC (OJ L 187, 07.07.92 p. 45)
amended by 92/438/ EEC (OJ L 243, 25.08.92 p. 27)
amended by 93/439/ EEC (OJ L 203, 13.08.93 p. 34)
amended by 94/77/EEC (OJ. L 36, 08.02.94 p. 15)
amended by 94/370/ EEC (OJ L 168, 02.07.94 p. 31)

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES s
katerimi je usklajen predlog akta:
1. Council directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laylng down
the principles governing the organizatlon of veteri-nary
checks on anlmals entering the Community from third
coun-tries and amendlng Dlrectives 89/662/EEC, 90/425/
EEC and 90/675/EEC
(OJ L 268, 24.9.91, p.56)
amended by 91/628/EEC (OJ L 340, 11.12.91, p. 17)
amended by 92/438/EEC (OJ L 243, 25.8.92, p.22)
amended by Accession Treaty of 1994
amended by 94/957/EC (374, 31.12.94, p. 19)
amended by 94/970/EC (OJ L 371, 31.12.94, p.41)
amended by 96/43/EC (OJ L 162, 1.7.96, p. 1)

6. Council directive 96/93/EC of 17 December 1996 on the
certlfication of anlmals and anlmai products
(OJ No. L 13, 16.1.97, p. 97)

2. Council directive 97/78/EC of 18 December 1997 laylng
down the principles governing the organlsation of veterina^ checks on products entering the Communlty from
thlrd countrles
(OJ No L 24, 30.01.98, p.9)

7. COUNCIL DIRECTIVE 64/432/EEC of 26 June 1964 on
animal health problems affectlng intra-Community trade
In bovlne anlmals and swine
(OJNo. 121,29.7.1964, p. 1977/64)
amendment and updating of the Articles and the Annexes by
97/12/EC(OJ No 109,25.4.97,p. 1)
amended by Dir. 98/46/EC (OJ No. L 198, p. 22)
updated by 98/99/EC (OJ L 358 , 31.12.1998, p. 107 - 0108)

3. Council directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concernIng veterinary and zootechnical checks applicable in
lntra-Communlty trade in certain live anlmals and products with a vlew to the completion of the Internal market
(OJ No. L 395, 30.12.89, p. 13)
corrig. by OJ No. L 151, 15.6.90, p. 40
amended by Dir. 90/675/ EEC (OJ No. L 373 31.12. 90, p. 1)
amended by Dir. 91/67/ EEC (OJ No. L 46 19.2. 91, p. 1)
amended by Dir. 91/492/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 1)
amended by Dir. 91/493/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 15)
amended by Dir. 91/494/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 35)
amended by Dir. 91/495/ EEC (OJ No.. L 268 24.9. 91, p. 41)
amended by Dir. 91/496/EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 56)
14. november2000

8. COUNCIL DIRECTIVE 64/433/EEC of 26 June 1964 on
health condltlons for the production and marketing of
fresh meat
(OJ L 121, 29.7.94, p.2012)
amended and updated by 91/497/EC (OJ L 268, 24.9.91, p.
69)
amended by 92/5/EEC (OJ L 57, 2.3.92, p. 1)
amended by Accession Treaty of 1994
amended by 95/23/EC (OJ L 243, 11.10.95, p.7)
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amended by DIR. 88/289/EEC (OJ No. L 124 v. 18.05.88 P.
31)
amended by DIR. 88/657/EEC (OJ No.. L 382 v. 31.12.88 P. 3)
amended by DIR. 89/227/EEC (OJ No. L 093 v. 06.04.89 P.
25)
amended by DIR. 89/662/EEC (OJ L 395 v. 30.12.89 P. 13)
amended by DEC. 90/3/EEC (OJ No. L 008 v. 11.01.90 P. 70)
amended by DIR. 90/423/EEC (OJ No. L 224 v. 18.08.90
S. 13)
amended by DIR. 90/425/EEC (OJ No. L 224 v. 18.08.90 P.
29)
amended by DIR. 90/675/EEC (OJ No. L 373 v. 31.12.90 S. 1)
amended by DIR. 91/69/EEC (OJ No. L 046 v. 19.02.91 P. 37)
amended by DIR. 91/266/EEC (OJ NO. L 134 v. 29.05.91
S.45)
amended by DIR. 91/496/EEC (OJ L 268 v. 24.09.91 P. 56)
amended by DIR. 91/497/EEC (OJ No. L 268 v. 24.09.91 P.
69)
amended by DIR. 91/688/EEC (OJ No. L 377 v. 31.12.91 P.
18)
amended by Reg. (EEC) 1601/92/EEC (OJ No. L 173 v.
27.06.92 P. 13)
amended by ACT (OJ No. C 241 v. 29.8.94 P. 132, P. 155 u. P.
163)
amended by DIR. 96/91/EC (OJ No. L 13 v. 16.01.97, P. 26)
amended by DIR. 97/79/EC (OJ No. L 24 v. 30.1.98 P. 31)

9. COUNCIL DIRECTIVE 71/118/EEC of 15 February 1971
on health problems affectlng the productlon and placing on the market of fresh poultrymeat
(OJ L 55, 8.3.71, p.23)
amended and updated by 92/116/EEC (OJ L 62, 15.3.93,
P-1)
amended by Accession Treaty of 1994
amended by 94/65/EC (OJ L 368, 31.12.94, p. 10)
amended by 97/79/EC (OJ L 13, 16.1.97, p.18)
10. COUNCIL DIRECTIVE 727461/EEC of 12 December 1972
on health problems affectlng lntra-communlty trade In
fresh meat
(OJ NO L 302, 31.12.72 p. 24) ,
amended by Directive 73/358/EEC (OJ. No. L 326 v. 27.11.73
p. 17)
amended by Directive 75/379/EEC (OJ. No. L 172 v. 3.7.75 p.
17)
amended by Directive 77/98/EEC (OJ. No. L 26 v. 31.1.77 P.
81)
amended by Directive 80/213/EEC (OJ. No. L 47 v. 21.2.80 P.
1)
amended by Directive 80/1099/EEC (OJ. No. L 325v. 1.12.80
P. 14)
amended by Directive 82/893/EEC (OJ. No. L 378 v. 31.12.82
P. 57)
amended by Directive 84/336/EEC (OJ. No. L177v. 4.7.84 P.
22)
amended by Directive 84/643/EEC (OJ. No. L 339 v. 27.12.84
P. 27)
amended by Directive 85/322/EEC (OJ. No. L 168 v. 28.6.85
P.41)
amended by 85/3768 (OJ. No. L 362 v. 31.12.85 P. 8)
amended by 87/231/EEC (OJ. No. L 99 v. 11.4.87 P. 18)
amended by Directive 87/489/EEC (OJ. No. L 280 v. 3.10.87
P. 28)
amended by Directive 89/662/EEC (OJ. No. L 395 v. 30.12.89
P. 13)
amended by Directive 91/266/EEC (OJ. No. L 134 v. 29.5.91
P. 45)
amended by Directive 91/687/EEC (OJ. No. L 377 v. 31.12.91
P. 16)
Accession Treaty
amended by Directive 92/118/EEC (OJ. No. L 62 v. 15.3.93 P.
49)

12. COUNCIL DIRECTIVE77/99/EEC on health problems affectlng the productlon and marketing of meat products
and certaln other products of animal orlgin
(OJ No. L 26 v. 31.1.1977 S. 85)
amended and updated by Dir. 92/5/EEC (OJ No.. L 57 v. 2.3.
1992 p. 1)
amended by Dir. 92/45/EEC (OJNo.L268 v. 14.9.1992p. 35)
amended by Dir. 92/116/ EEC (OJ No.. L 62 v. 15.3. 1992 p. 1)
amended by Dir. 92/118/ EEC (OJ No.. L 62 v. 15.3. 1992 p.
49)
amended by Dir. 95/68/EEC (OJ No. L 332 v. 30.12. 1995 p.
11)
13. COUNCIL DIRECTIVE 89/437/EEC of 20 June 1989 on
hyglene and health problems affectlng the pro-ductlon
and the placlng on the market of egg products
(OJ. No. L 212, 22.07.89, p. 87 )
amended by Dir. 89/662/EEC (OJ NO. L 395 30.12.89 p. 13)
amended by Dir. 91/684/EEC (OJ NO.. L 376 31.12.91 p. 38)
amended by ACT 1994 (OJ No. C 241 29.8.94 p. 132)
amended by Dir. 96/23/EC (OJ NO. L 125 23.5.96 p. 10)

11. COUNCIL DIRECTIVE 72/462/EEC of 12 December 1972
on health and veterlnary Inspectlon problema upon Importatlon of bovine, ovlne and caprlne anlmals and
swlne, fresh meat or meat products from thlrd countrles.
(OJ No. L 302, P. 28)
amended by DIR. 75/379/EEC (OJ No. L 172 v. 03.07.75 P.
17)
amended by DIR. 77/96/EEC (OJ No. L 026 v. 31.01.77 P. 67)
amended by DIR. 77/98/EEC (OJ No. L 026 v. 31.01.77 P. 81)
amended by DEC. 78/685/EEC (OJ No. L 227 v. 18.08.78 P.
32)
amended by ACT (OJ No. L 291 v. 19.11.79 P. 64)
amended by DIR. 81/476/EEC (OJ No. L 186 v. 08.07.81 P.
20)
amended by DIR. 91/83/EEC (OJ No. L 059 v. 05.03.83 P. 34)
amended by Reg. (EEC) 3768/85/EEC (OJ No. L 362 v.
31.12.85 P. 8)
amended by DIR. 86/469/EEC (OJ No. L 275 v. 26.09.86 P.
36)
amended t by DIR. 64/87/EEC (OJ No. L 034 v. 05.02.87 P.
52)
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14. COUNCIL DIRECTIVE 91/67/EEC of 28 January 1991 concernlng the animal health conditlons governlng the placlng on the market of aquaculture anlmals and products
(OJ No. L 46, p. 1)
amended by Accession Treaty (OJ No. C 24, 29.8.94, p. 132)
amended by Treaty 94/103 (51) (OJ No. L 1, 3.1.94, p. 220 ff.)
amended by Dir. 93/54/EEC vom24.Juni 1993 (OJ No. L 175,
p. 34)
amended by Dir. 95/22/EC vom 22. Juni 1995 (OJ No. L 243,
P. 1)
amended by Dir. 97/79/EC (OJ No. L 24, 30.1.98, p. 31)
amended by Dir. 98/45/EC (OJ No. L 189, 03.07.98, p. 12)
15. COUNCIL DIRECTIVE 91/492/EEC of 15 July 1991 laylng
down the health conditlons for the productlon and the
placlng on the market of llve blvalve molluscs
amended by AK 94/103/EEC(OJ No. L 1, 03.01.94 p. 220)
amended by AT(OJ No. C 241, 29.8.94 p. 132)
amended by 97/61 /EC (OJ No. L 295, 29.10.97 p. 35)
amended by 97/79/EC (OJ No. L 24, 30.1.98 p. 31)
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amended by 95/338/EC (OJ L 200, 24.8.95, p. 35)
amended by 95/339/EC (OJ L 200, 24.8.95, p. 36)
amended by 96/103/EC (OJ L 24, 31.1.96, p. 28)
amended by 96/340/EC (OJ L 129, 30.5.96, p. 35)
amended by 96/405/EC (OJ L 165, 4.7.96, p. 40)
amended by 96/90/EC (OJ. L 13 16.01.97 p. 24)
amended by 97/79/EC (OJ L 24 30.1.98 p. 31)

16. COUNCIL DIRECTIVE 91/493/EEC of 22 July 1991 laylng
down the health condltions for the production and the
placing on the market of flshery products
amended by AK 94/103/EEC (OJ No. Nr. L 001 v. 03.01.94 p.
220)
amended by 94/356/EEC (OJ No. L 156 v. 23.06.94 p. 50)
amended by ACT of 1994
amended by Directive 95/71 /EC (OJ No. L 332 v. 30.12.95 p.
40)
amended by Directive 96/23/EC (OJ No. L 125 v. 23.5.96 p.
10)
amended by Directive 97/79/EC (OJ No. L 24 v. 30.1.98 p. 31)

22. COUNCIL DIRECTIVE 94/65/EC of 14 December 1994 layIng down the requirements for the produc-tlon and placing on the market of mlnced meat and meat preparatlons
OJ No. L 368, 31.12.1994, p. 10
corrig. by OJ No. L 127, p. 34

17. COUNCIL DIRECTIVE 91/494/EEC of 26 June 1991 on
anlmal health condltions governlng lntra-Communlty
trade In and Importa from thlrd countrles of fresh
pouitrymeat
(OJ L 268, 24.9.91, p.35)
amended by Dir 92/116/EEC (OJ L 62, 15.3.93, p.1)
amended by Dir 93/121/EEC (OJ L 340, 31.12.93, p.39)

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neuaklajenoat

18. COUNCIL DIRECTIVE 91/495/EEC of 27 November 1990
concernlng publlc health and anlmal health problema
affectlng the production and placing on the market of
rabblt meat and farmed game meat
(OJ L 268, 24.09.91, p.41)
amended by 92/65/EEC (OJ L 268, 14.09.92, p.54)
amended by 92/116/EEC (OJ L 62, 15.03.93, p. 1)
amended by 94/598/EC
amended by Accession Treaty of 1994
amended by 94/65/EC (OJ L 368, 31 .12.94, p.10)

4, Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto)
5. Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
DA, pod zaporednimi št.:
1 .,2.,3.,7.,8.,9.,10., 11 .,17.,18., 19.,20. in 21

19. COUNCIL DIRECTIVE 92/45/EEC of 16 June 1992 on publlc health and anlmal health problema relatlng to the
kllllng of wlld game and the placing on the market of
wild-game meat
(OJ L 268, 14.09.92, p.35)
amended by Dir 92/116 (OJ L 62, 15.03.93, p. 1)
amended by Accession Treaty of 1994
amended by Dir 97/79/EC (OJ No.L 24, 30.1.98 p. 31)

6) AH le predlog akta preveden In v Kateri jeztK?
Ne
7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov fPHARE. TAIEX.
Komisija ES. države Članice ES. SIGMA. OECP. Univerza.,.)

20. COUNCIL DIRECTIVE 92/46/EEC of 16 June 1992 laying
down the health rules for the production and placing
on the market of raw mllk, heat-treated mllk and mllkbased products
(OJ L 268, 14.09.92, p. 1)
amended by Dir 92/118 (OJ L 62, 15.03.93, p. 49)
amended by Dec 94/330 (OJ L 146, 11.06.94, p.23)
amended by Dir 94/71 (OJ L 382, 29.10.94, p. 1)
amended by Accession Treaty of 1994

Taiex, Direktorat za varstvo in zaščito potrošnikov (XXIV)
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upottevanla roKa za mkladltev
Bo naknadno vnešeno v Državni program.

21. COUNCIL DIRECTIVE 92/118/EEC of 17 December 1992
laylng down anlmal health and publlc health requlrements governlng trade In and Importa Into the Communlty of product8 not subject to the sald requlrements
lald down in speciflc Communlty rules referred to In
Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC
(OJ L 62, 15.3.93. p.49)
amended by 94/466/EC (OJ L 190, 26.7.94, p. 26)
amended by 94/723/EC (OJ L 288, 9.11.94, p. 48)
amended by Accession Treaty
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Ime In priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Mojca Geč-Zvržlna, dlpl.lur., I.r.
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Predlog zakona o

POKRAJINI

SPODNJE

PODRAVJE

(ZPokSP)
- EPA 1351 - II - prva obravnava
DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Skupina poslancev (prvopodpisani Luci Miroslav, dr. med.)

- PREDLOG ZAKONA O POKRAJINI SPODNJE PODRAVJE

Ljubljana, 18. oktober 2000

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bodo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri
delu delovnih teles sodelovali Miroslav Luci, dr. med., Franc
Pukšič ter Alojz Vesenjak.

in ga pošiljajo v prvo obravnavo

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
(Ur. list št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 95/99 in 46/2000)
vlagajo podpisani poslanci

hi'rtztiL/.
e.

> c

r4

5.
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I.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

UVOD

Predlagano je, da se sredstva za financiranje Pokrajine Spodnje
Podravje zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in
sredstev občin Spodnjega Podravja, ob pogojih, ki jih predpisuje
veljavna zakonodaja. Pokrajini Spodnje Podravje pripada del
prihodkov iz naslova dohodnine, ki se določi za posamezno
proračunsko leto s proračunskim zakonom države. Predlog tudi
določa, da občine Spodnjega Podravja zagotovijo Pokrajini Spodnje
Podravje tista sredstva, ki so potrebna za opravljanje nalog, ki jih
prenesejo nanjo.

1.
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Območja občin Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci,
Markovci, Podlehnik, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in
območje Mestne občine Ptuj (v nadaljnjem besedilu: občine
Spodnjega Podravja) oblikujejo geografsko, kulturno, zgodovinsko
in dmžbeno-ekonomsko zaokroženo celoto - Pokrajino Spodnje
Podravje. V tej zaokroženi celoti želimo usmeriti dejavnosti občin
v skupen razvoj in nastop navzven tako, da bo postala Pokrajina
Spodnje Podravje pomemben partner v Sloveniji in preko državnih
meja. Želimo izoblikovati in uveljaviti identiteto Pokrajine Spodnje
Podravje za skupno trženje, a z ohranjanjem in poudarjanjem
specifičnosti njenih posameznih delov in dogovorno reševati
možnosti in problematiko znotraj pokrajine, še posebej na področju
ekologije, rabe prostora, prometa, šolstva, zdravstva, turizma
itd. Prvi korak pri tem je predstavljal podpis pisma o nameri
županov občin Spodnjega Podravja za ustanovitev Pokrajine
Spodnje Podravje in sprejem Sporazuma o združevanju občin v
Pokrajino Spodnje Podravje na občinskih svetih z dvotretjinsko
večino. Kasneje je bil na podlagi pisma o nameri sklenjen Sporazum
o združevanju občin v pokrajino Spodnje Podravje.

II. BESEDILO ČLENOV
I. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se na podlagi odločitev občinskih svetov občin
Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Markovci,
Podlehnik, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in mestnega sveta
Mestne občine Ptuj, ki so sprejeli z dvotretjinsko večino vseh
članov Sporazum o združevanju občin v Pokrajino Spodnje
Podravje, ustanovi Pokrajina Spodnje Podravje.

Sprejemanje zakona o spodbujanju regionalnega razvoja (Uradni
list RS, št. 60/99) narekuje ustanovitev regije. Čeprav omenjeni
zakon na nek način uzakonja tako imenovane statistične regije
(kar Spodnje Podravje tudi je), pa je potrebno storiti tudi končno
dejanje, to pa je, sprejem zakona v Državnem zboru Republike
Slovenije.

2. člen

Temeljna podlaga za ustanovitev Pokrajine Spodnje Podravje je
138. člen ustave Republike Slovenije, ki določa, da prebivalci
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih
lokalnih skupnostih. 143. člen ustave Republike Slovenije pa
opredeljuje pokrajino kot širšo samoupravno lokalno skupnost.

Pokrajina Spodnje Podravje obsega območja občin Destrnik,
Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Markovci, Podlehnik,
Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in območje Mestne občine
Ptuj (v nadaljnjem besedilu: občine Spodnjega Podravja).

Tudi zakon o lokalni samoupravi v 72. členu določa, da se zaradi
urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena občine lahko
povezujejo v pokrajine. Pokrajina se ustanovi na širšem
geografskem območju, na katerem se odvija večji del družbenih,
gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega prebivalstva in
na katerem je glede na površino ozemlja, število prebivalstva ter
obstoječih in potencialnih gospodarskih zmogljivosti - mogoče
planirati razvoj, ki bo pospeševal gospodarsko, kulturno in
socialno ravnotežje v pokrajini in državi.

3. člen
Sedež Pokrajine Spodnje Podravje se določi s statutom Pokrajine
Spodnje Podravje.
4. člen
Pokrajina Spodnje Podravje temelji na ozemeljski, gospodarski,
politični, kulturni in zgodovinski povezanosti prebivalcev, ki
omogoča planiranje na prostorskem, gospodarskem, kulturnem
in drugih področjih ter uravnotežen razvoj v občinah Spodnjega
Podravja in celotni Pokrajini Spodnje Podravje.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Temeljni cilj zakona je ustanovitev Pokrajine Spodnje Podravje
kot širše lokalne skupnosti, ki bo opravljala izvirne ter prenesene
pristojnosti vanjo združenih občin Spodnjega Podravja in države
z namenom izboljševanja kvalitete življenja v Pokrajini Spodnje
Podravje.

5. člen
Pokrajina Spodnje Podravje je pravna oseba javnega prava.

Zakon ustanavlja Pokrajino Spodnje Podravje in sicer na območju
občin Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Markovci,
Podlehnik, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in območju Mestne
občine Ptuj.

6. člen
Pokrajina Spodnje Podravje ima svoj statut. Statut vsebuje določbe
o organizaciji Pokrajine Spodnje Podravje, njenih organih in
pristojnostih, o oblikah sodelovanja prebivalcev pri skupnih
odločitvah in o razmerjih med Pokrajino Spodnje Podravje in
občinami Spodnjega Podravja ter drugimi pokrajinami.

Temeljno načelo zakona je, da ureja zgolj najnujnejše zadeve,
povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in delovanjem Pokrajine
Spodnje Podravje.
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7. člen

II. poglavje

Meje Pokrajine Spodnje Podravje ni dopustno spreminjati brez
soglasja neposredno prizadetih občin Spodnjega Podravja.

PRISTOJNOSTI POKRAJINE SPODNJE PODRAVJE

8. člen

13. člen

Pokrajina Spodnje Podravje kot širša samoupravna lokalna
skupnost deluje v okviru državne suverenosti in državne
ozemeljske celovitosti v skladu z ustavo in zakoni.

Pokrajina Spodnje Podravje ureja in opravlja lokalne zadeve širšega
pomena zlasti na področjih:
šolstva, športa, kulture, osnovnega zdravstva, socialnega
varstva in drugih družbenih dejavnostih, ki so pomembne za
razvoj pokrajine in njenih občin;
- komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastrukturnih
objektov, ki presegajo potrebe posamezne občine Spodnjega
Podravja, odstranjevanja komunalnih in drugih odpadkov ter
odplak in zagotavljanja drugih oblik varstva okolja z napravami
regionalnih zmogljivosti;
gospodarstva, kmetijstva, obrti in turizma na območju
pokrajine;
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- dejavnosti in službe za pomoč občinam Spodnjega Podravja
pri opravljanju njihovih nalog in krepitev lokalne samouprave
v občinah Spodnjega Podravja ter
ureja in opravlja druge lokalne zadeve širšega pomena.

9. člen
Pokrajina Spodnje Podravje v okviru svojih pristojnosti izvaja
zadeve splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj pokrajine in so
v korist njenega prebivalstva.
Na Pokrajino Spodnje Podravje lahko država z zakonom prenese
naloge iz državne pristojnosti, če ji za to zagotovi finančna
sredstva.
Pokrajina Spodnje Podravje in država medsebojne pravice in
dolžnosti uredita s sporazumom.

Pristojnosti Pokrajine Spodnje Podravje na področjih iz prejšnjega
odstavka se določijo s statutom pokrajine v skladu z zakonom.

10. člen
Odnosi med Pokrajino Spodnje Podravje in občinami Spodnjega
Podravja, ki so povezane v pokrajino, se urejajo skladno z
določbami zakona o lokalni samoupravi.

14. člen

Delovanje Pokrajine Spodnje Podravje ne sme posegati v
avtonomijo občin Spodnjega Podravja pri opravljanju lokalnih
zadev.

Pokrajina Spodnje Podravje opravlja vse regionalne naloge, ki se
nanašajo na izvajanje določb zakona, ki ureja spodbujanje
skladnega regionalnega razvoja, predvsem naloge v zvezi s
pripravo in sprejemom regionalnega razvojnega programa.

Pokrajina Spodnje Podravje skrbi za uveljavljanje lokalne
samouprave v občinah Spodnjega Podravja in med občinami
Spodnjega Podravja ter za usklajen razvoj na ekonomskem,
gospodarskem, socialnem in kulturnem področju.

15. člen
Pokrajina Spodnje Podravje lahko opravlja na svojem območju
upravne naloge države, razen upravnih nalog, ki jih po zakonu
neposredno opravljajo ministrstva in upravnih nalog, ki so z
zakonom prenesene v pristojnost občin.

Odločitve organov Pokrajine Spodnje Podravje veljajo na celotnem
območju pokrajine, razen če ni v samem predpisu določeno, da
velja odločitev samo za del območja pokrajine oziroma za
posamezno občino.

16. člen
11. člen

Pokrajina Spodnje Podravje opravlja naloge, ki jih nanjo prenesejo
občine Spodnjega Podravja, skladno s statutom pokrajine. V
skladu z obsegom prenešenih nalog, se oblikuje pokrajinska
uprava, ki jo vodi direktor.

Pokrajina Spodnje Podravje lahko v okviru ustave in zakona ter
svojega statuta sodeluje z drugimi pokrajinami predvsem pri
regionalnem planiranju ter usklajevanju razvoja na področjih
varstva okolja, urejanju prostora, prometa, oskrbe z energijo,
šolstva, zdravstva, socialnega varstva in kulture, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter sklepa z njimi sporazume o
sodelovanju za doseganje ciljev, ki so v skupnem interesu.

17. člen
Na Pokrajino Spodnje Podravje se lahko s področnimi zakoni
prenese izvajanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se
bolj racionalno in učinkovito opravljajo v pokrajini, če ji država za
to zagotovi finančna sredstva. Pogoje in razloge za izvajanje
posameznih nalog iz državne pristojnosti v Pokrajini Spodnje
Podravje predpiše zakon.

12. člen
Pokrajina Spodnje Podravje sodeluje s pokrajinami drugih držav v
okviru mednarodnih pogodb in zunanje političnih usmeritev države.

Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se Pokrajini
Spodnje Podravje v izvajanje prenesejo posamezne naloge iz
državne pristojnosti, pridobiti njeno predhodno soglasje.
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24. člen

III. poglavje

Pokrajinski svet lahko razreši predsednika pokrajinskega sveta
na predlog najmanj tretjine članov pokrajinskega sveta, če hkrati
z večino glasov vseh članov pokrajinskega sveta izvoli novega
predsednika pokrajinskega sveta.

ORGANI POKRAJINE SPODNJE PODRAVJE
18. člen
Organi Pokrajine Spodnje Podravje so pokrajinski svet, predsednik
pokrajinskega sveta in nadzorni odbor.

25. člen

19. člen

Člani pokrajinskega sveta praviloma opravljajo funkcijo nepoklicno.
Statut Pokrajine Spodnje Podravje lahko določi, da predsednik
pokrajinskega sveta in posamezni člani pokrajinskega sveta
opravljajo funkcijo poklicno.

Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v
okviru pravic in dolžnosti pokrajine.

26. člen

Člane pokrajinskega sveta volijo občinski sveti občin Spodnjega
Podravja.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Pokrajini
Spodnje Podravje. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Pokrajine
Spodnje Podravje,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih
sredstev,
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.

Število članov pokrajinskega sveta iz posamezne občine se določi
tako, da imajo:
občine do 5.000 prebivalcev enega člana,
- občine nad 5.000 prebivalcev dva člana,
mestne občine tri člane.
20. člen

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem
delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in
poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti pokrajinskega sveta in spoštovati
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Člani pokrajinskega sveta se volijo za štiri leta izmed članov
občinskeg sveta z dvotretjinsko večino vseh članov.
21. člen

Statut Pokrajine Spodnje Podravje določa naloge, postopke in
načine dela nadzornega obora, oblikovanje nadzornega odbora,
načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora
ter javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s
statutom Pokrajine Spodnje Podravje sprejme svoj poslovnik.

Pokrajinski svet v okviru pristojnosti Pokrajine Spodnje Podravje:
- sprejema statut Pokrajine Spodnje Podravje,
sprejema proračun in zaključni račun proračuna Pokrajine
Spodnje Podravje,
sprejema razvojne strategije in razvojne projekte Pokrajine
Spodnje Podravje,
daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
Pokrajino Spodnje Podravje,
sprejema in usklajuje predpise v pristojnosti Pokrajine Spodnje
Podravje,
imenuje direktorja pokrajinske uprave,
- odloča o načrtu delovnih mest v pokrajinski upravi,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon ali statut Pokrajine
Spodnje Podravje.

27. člen
Člane nadzornega odbora imenuje pokrajinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Član nadzornega odbora ne more biti član pokrajinskega sveta
ali član občinskega sveta.
28. člen

22. člen
Člani organov Pokrajine Spodnjega Podravja so pri opravljanju
svoje funkcije neodvisni.

Kadar pokrajinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo na
finančne obveznosti občin Spodnjega Podravja, je odločitev
sprejeta samo s soglasjem vseh članov pokrajinskega sveta.

IV. poglavje

23. člen

POKRAJINSKA UPRAVA

Predsednik pokrajinskega sveta se izvoli izmed članov
pokrajinskega sveta. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala
večina članov pokrajinskega sveta.

29. člen

Predsednik pokrajinskega sveta predstavlja in zastopa Pokrajino
Spodnje Podravje.

Organizacijo in delovno področje pokrajinske uprave v skladu s
prevzetimi nalogami določi pokrajinski svet.

Predsednik pokrajinskega sveta skrbi in odgovarja za izvajanje
odločitev pokrajinskega sveta.
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Pokrajinsko upravo vodi direktor, ki ga imenuje pokrajinski svet
na predlog predsednika pokrajinskega sveta.
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VI. poglavje

Pokrajinski svet na predlog predsednika pokrajinskega sveta
določi načrt delovnih mest v pokrajinski upravi

POSTOPEK ZA KONSTITUIRANJE POKRAJINE
SPODNJE PODRAVJE TER ZA SPREMEMBO
NJENEGA OBMOČJA IN IMENA
V. poglavje
1. Postopek za konstituiranje Pokrajine Spodnje
Podravje

FINANCIRANJE POKRAJINE SPODNJE PODRAVJE
30. člen

35. člen

Sredstva za financiranje Pokrajine Spodnje Podravje se
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev
občin Spodnjega Podravja ob pogojih, ki jih predpisuje veljavna
zakonodaja.

V postopku konstituiranja Pokrajine Spodnje Podravje se izvolijo
in konstituirajo njeni organi ter sprejme statut in drugi akti, potrebni
za delovanje pokrajine.

Pokrajini Spodnje Podravje pripada del prihodkov iz naslova
dohodnine, ki se določi za posamezno proračunsko leto s
proračunskim zakonom.

36. člen
Volitve v pokrajinski svet se izvajajo skladno z določbami tega
zakona in statuti občin Spodnjega Podravja.

Občine Spodnjega Podravja zagotovijo Pokrajini Spodnjega
Podravja tista sredstva, ki so potrebna za opravljanje nalog, ki jih
prenesejo nanjo.

37. člen
Pokrajinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrebnih
več kot polovica mandatov članov sveta.

Prihodki in odhodki Pokrajine Spodnje Podravje so del javnih financ.
31. člen

38. člen

Pokrajina Spodnje Podravje ima proračun.

Prvo sejo pokrajinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta
njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko pokrajinski svet
odloči, da vodi prvo sejo drug član pokrajinskega sveta.

V proračunu Pokrajine Spodnje Podravje se izkazujejo vsi prihodki
in odhodki za financiranje njenih nalog.

Pokrajinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik o
svojem delu, katerega osnutek pripravi občina, v kateri je bil
izvoljen najstarejši član pokrajinskega sveta. Po sprejemu
začasnega poslovnika pokrajinski svet imenuje komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Pokrajina Spodnje Podravje lahko razpolaga samo s tistimi prihodki,
ki so vplačani v njen proračun do konca proračunskega leta.
Proračun se sprejema za eno leto in velja za leto, za katero je
sprejet.
Proračun mora biti uravnotežen.

39. člen

Pokrajina Spodnje Podravje se ne sme zadolžiti doma ali v tujini.

Pokrajinski svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme statut
pokrajine, v 60 dneh po sprejemu statuta pa sprejme poslovnik o
svojem delu.

33. člen

40. člen

Za izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna, urejanja
izvrševanja proračuna, vodenje poslovnih knjig in izdelovanje
letnih poročil se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
proračun lokalnih skupnosti.

Pokrajinski svet najkasneje v šestih mesecih po konstituiranju
sprejme proračun Pokrajine Spodnje Podravje.

32. člen

2. Postopek za spremembo območja in imena
Pokrajine Spodnje Podravje.

34. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito rabo proračunskih sredstev opravlja Računsko sodišče
Republike Slovenije.

14. november2000

41. člen
Območje Pokrajine Spodnje Podravje in ime Pokrajine Spodnje
Podravje se lahko spremenita samo z zakonom na podlagi
odločitve občinskih svetov občin Spodnjega Podravja.
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Občina ne more izstopiti iz Pokrajine Spodnje Podravje pred
koncem proračunskega leta oz. obdobja, določenega z zakonom
o proračunskih načelih in ne prej, dokler ni izvršena premoženjska
in kadrovska delitvena bilanca med občino in Pokrajino Spodnje
Podravje.

42. člen
Občina lahko izstopi iz Pokrajine Spodnje Podravje samo, če to ni
v škodo drugih občin Spodnjega Podravja.
Sklep o izstopu občine iz Pokrajine Spodnje Podravja lahko
sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino svojih članov.

VII. poglavje

O takem sklepu občinski svet obvesti pokrajinski svet in občinske
svete ostalih občin Spodnjega Podravja ter zahteva njihovo mnenje.
Če pokrajinski svet in občinski sveti ostalih občin Spodnjega
Podravja nasprotujejo izstopu občine iz Pokrajine Spodnje
Podravje, ker bi to bilo v škodo drugih občin Spodnjega Podravja,
mora občinski svet ponovno odločati o vprašanju izstopa občine
iz Pokrajine Spodnje Podravje.

PREDHODNA IN KONČNA DOLOČBA

43. člen

Materialne, kadrovske in prostorske pogoje za začetek delovanja
pokrajinskega sveta zagotavlja občina iz katere je predsednik
pokrajinskega sveta.

Šteje se, da je izstop občine iz Pokrajine Spodnje Podravje v
škodo drugim občinam Spodnjega Podravja, če bi onemogočil ali
bistveno otežil izvajanje temeljnih nalog Pokrajine Spodnje Podravje
iz 13. člena tega zakona.

45. člen
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44. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

Predlog zakona temelji na zamisli, da se z zakonom uredijo zgolj
najnujnejše zadeve povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in
delovanje Pokrajine Spodnje Podravje.

sveta se izvoli izmed članov pokrajinskega sveta. Funkcija članov
pokrajinskega sveta naj bi bila praviloma nepoklicna. Predlaga se
naslednje pristojnosti pokrajinskega sveta: sprejemanja statuta
Pokrajine Spodnje Podravje, sprejemanje proračuna in zaključnega
računa proračuna Pokrajine Spodnje Podravje, sprejemanje
planov razvoja in delovanja pokrajine, dajanje soglasij k prenosu
nalog iz državne pristojnosti na Pokrajino Spodnje Podravje,
sprejema in usklajuje predpise pomembne za pokrajino, imenuje
direktorja pokrajinske uprave in določi sistemizacijo delovnih mest
v upravi in odločanje o drugih zadevah, ki jih določa zakon ali
statut Pokrajine Spodnje Podravje. Predlog ureja tudi primere
razrešitve predsednika pokrajinskega sveta ter opredeljuje vlogo
in naloge nadzornega odbora.

S tem zakonom se tako ustanovi pokrajina Spodnje Podravje na
območjih občin Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci,
Markovci, Podlehnik, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in
območju Mestne občine Ptuj, na podlagi odločitev občinskih svetov
občin Spodnjega Podravja, sprejetih z dvotretjinsko večino vseh
članov. Pokrajina Spodnje Podravje je teritorialna skupnost, ki ima
položaj pravne osebe in ima svoj statut, ki je njen temeljni splošni
pravni akt. V statutu bo Pokrajina Spodnje Podravje avtonomno
reševala vprašanja kot so npr. vprašanja organizacije pokrajine,
vprašanja načinov in oblik sodelovanja prebivalcev pri skupnih
odločitvah, vprašanje razmerij med pokrajino in občinami
Spodnjega Podravja ter drugimi pokrajinami ipd. Pokrajina Spodnje
Podravje bo kot širša samoupravna skupnost delovala v okviru
državne suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v skladu
s ustavo in zakoni. Predlog ureja tudi sodelovanje Pokrajine
Spodnje Podravje z drugimi pokrajinami ter pokrajinami v drugih
državah, ki poteka v okviru ustave, zakonov in statuta pokrajine.

Predlagano je, da se sredstva za financiranje Pokrajine Spodnje
Podravje zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in
sredstev občin Spodnjega Podravja ob pogojih, ki jih predpisuje
veljavna zakonodaja. Pokrajini Spodnje Podravje pripada del
prihodkov iz naslova dohodnine, ki se določa za posamezno
proračunsko leto s proračunskim zakonom države. Predlog tudi
določa, da občine Spodnjega Podravja zagotovijo Pokrajini Spodnje
Podravje tista sredstva, ki so potrebna za opravljanje nalog, ki jih
prenesejo nanjo. Pokrajina Spodnje Podravje se ne sme
zadolževati, nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter
gospodarno in učinkovito rabo proračunskih sredstev pa bo
opravljalo Računsko sodišče RS.

Pristojnosti Pokrajine Spodnje Podravje predlog zakona opredeljuje
kot izvirne pristojnosti, ki se določijo s statutom, kot prenesene
naloge občin Spodnjega Podravja in kot prenesene državne
pristojnosti v izvajanje Pokrajini Spodnje Podravje. Predlog pa
dopušča tudi prenos upravnih nalog z države na Pokrajino
Spodnje Podravje.

Predlog zakona v postopku konstituiranja Pokrajine Spodnje
Podravje ureja izvolitev in konstituiranje njenih organov ter sprejem
statuta in drugih za delovanje pokrajine potrebnih aktov. Urejen je
tudi postopek za morebitno spremembo območja in imena
Pokrajine Spodnje Podravje.

Organi Pokrajine Spodnje Podravje so: pokrajinski svet, predsednik
pokrajinskega sveta in nadzorni odbor. Pokrajinski svet je
opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru
pravic in dolžnosti pokrajine ter je sestavljen iz predstavnikov
občin Spodnjega Podravja. Predlog določa število članov
pokrajinskega sveta iz posamezne občine Spodnjega Podravja
na osnovi števila prebivalcev občine. Predsednik pokrajinskega

14. november2000

V prehodni določbi je rešeno vprašanje zagotovitve materialnih,
kadrovskih in prostorskih pogojev za začetek delovanja
pokrajinskega sveta in pokrajinske uprave.
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Predlog zakona o

MATERIALNI

DOLŽNOSTI

(ZMatD)

- EPA 1352 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 820-07/2000-1
Ljubljana, 20.10.2000
Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 19. oktobra 2000
določila besedilo:

-

- PREDLOGA ZAKONA O MATERIALNI DOLŽNOSTI,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Janez Janša, minister za obrambo
Bojan Pograjc, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo,
Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.
doc. dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA

varstvu ter delovanju organov za notranje zadeve. Za materialno
dolžnost se šteje tudi začasna uporaba zemljišča ali objektov, na
katerih se izvaja mobilizacija vojske ali vojaške vaje. Materialna
dolžnost se izvršuje v vojnem ali izrednem stanju, če tako odloči
Državni zbor, v miru pa le zaradi pregledov in vaj (9. člen zakona
o obrambi).

I. UVOD
1. Ocena stanja
Materialna dolžnost, kot eno od dolžnosti, ki jo imajo pri obrambi
države, zagotavljanju varnosti ter zaščite, reševanja in pomoči
ob naravnih in drugih nesrečah urejajo zakon o obrambi (Ur. list
RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 odi - US in 33/2000 odl-US),
zakon o policiji (Ur. list, RS, št. 49/98), zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 64/94) ter zakon o
izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. I. RS, št. 22/2000). Podrobneje
izvajanje materialne dolžnosti ureja uredba o izvajanju materialne
dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Ur.
list RS, št. 35/97).

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 15. členu
določa, da morajo državljani pri varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami med drugim dajati tudi materialna sredstva, kot
materialno dolžnost. Uresničuje se po 25. členu zakona z dajanjem
vozil, strojev, opreme in drugih materialnih sredstev, zemljišč,
objektov, naprav in energetskih virov Civilni zaščiti in so potrebna
za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
torej tudi v vojnem in izrednem stanju. Za materialno dolžnost se
šteje tudi namestitev sredstev in naprav za opazovanje,
obveščanje in alarmiranje na poslovnih in drugih stavbah, izjemoma
tudi na stanovanjskih objektih. Materialna dolžnost se naloži tudi
pravnim osebam.

Temeljni namen materialne dolžnosti je, da se za obrambne
potrebe, potrebe policije ter sil za zaščito, reševanje in pomoč
zagotovijo potrebna materialna sredstva, zemljišče in objekti, ki
jih sicer ni mogoče zagotoviti v zadostnem obsegu v miru. Priprave
za izvajanje materialne dolžnosti se izvajajo že v miru.

Zakon o policiji v 113. členu določa, da se za potrebe policije
razporedijo tudi sredstva in oprema na podlagi materialne dolžnosti.

6. člen zakona o obrambi določa, da imajo državljani v skladu z
ustavo materialno dolžnost, ki jo uresničujejo z dajanjem vozil,
strojev, objektov in drugih sredstev za vojsko, državne organe in
druge obrambne potrebe. Materialna dolžnost se lahko po 11.
členu zakona naloži tudi pravnim osebam, razen za sredstva in
opremo, ki so namenjena zaščiti in reševanju, zdravstvenemu
14. november2000

Z uredbo o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe,
zaščite, reševanja in pomoči so natančneje določene vrste
sredstev in opreme za katero se lahko uvede materialno dolžnost,
evidenca sredstev iz popisa, postopek razporejanja, izročitve in
prevzema sredstev iz popisa, nadomestila za uporabo sredstev
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in postopek za ugotavljanje škode in izplačilo odškodnine. Uredba
določa tudi tarifo nadomestil za uporabo sredstev iz popisa.

pripada nadomestilo in odškodnina. Sredstva se lahko na podlagi
materialne dolžnosti vpokliče na manevre in druge vaje v miru.
Zoper razporeditev materialnih sredstev imajo lastniki možnost
ugovora.

Pri izvajanju zakona o obrambi, zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter zakona o policiji na področju materialne
dolžnosti niso nastajale večje težave, razen v primeru nekaterih
večjih vojaških vaj, ko je bilo vpoklicano veliko število sredstev iz
popisa na teritorialno omejenem območju. Na podlagi materialne
dolžnosti so v vojno sestavo Slovenske vojske razporejena zlasti
terenska in tovorna vozila različne nosilnosti, specialna vozila in
priklopniki. V Civilno zaščito so razporejeni zlasti različni gradbeni
in podobni stroji, v policijo pa terenska vozila. V nekaterih primerih
je potrebno materialno dolžnost uveljavljati tudi za namestitev
siren za alarmiranje v sistemu opazovanja, obveščanja in
alarmiranja. Redno se materialna dolžnost uveljavlja tudi pri
organizaciji in izvajanju večjih vojaških vaj. Pri številčnejših vpoklicih
nekateri državljani nasprotujejo zlasti vpoklicu osebnih vozil,
gospodarske družbe, katerih vozila so razporejena za različne
potrebe pa zaradi zmanjšane možnosti za opravljanje
gospodarske dejavnosti.

3. Razlogi za sprejem zakona
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na pobudo Bojana Avbarja
iz Novega mesta z odločbo št. U-l-313/98 z dne, 16.03.2000 (Ur.
list RS, št. 33/2000) odločilo, da je četrti odstavek 11. člena zakona
o obrambi, drugi in tretji odstavek 25. člena ter tretji odstavek 30.
člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe,
zaščite, reševanja in pomoči v neskladju z ustavo. Ustavno
sodišče je naložilo zakonodajalcu, da mora navedeno
protiustavnost odpraviti v devetih mesecih, Vlada Republike
Slovenije pa v roku enega leta po objavi navedene odločbe
Ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navedeno odločitev je Ustavno sodišče oprlo predvsem na
dejstvo, da mora zakonodajalec z zakonom in ne z izvršilnim
predpisom urediti izvajanje materialne dolžnosti, pri čemer pa ne
nasprotuje po naravi stvari materialni dolžnosti za potrebe
obrambe, varnosti, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah. Ustavno sodišče tudi ugotavlja, da je po naravi
stvari ukrep materialne dolžnosti za potrebe obrambe, varnosti
ter zaščite, reševanja in pomoči tudi v miru primerno sredstvo za
dosego ustavno nujnega cilja. Potrebno pa bi bilo z zakonom
natančno urediti pogoje in temeljne kriterije za izvajanje materialne
dolžnosti vključno s kriteriji za določitev nadomestil in način
ugotavljanja ter izplačevanja odškodnin pri uveljavljanju materialne
dolžnosti. Prav tako bi bilo potrebno z zakonom določiti pogoje in
temeljne kriterije ter omejitve pod katerimi se lahko izvaja materialna
dolžnost. Obstoječa zakonodaja ne na področju obrambe in ne
na področju zaščite, reševanja in pomoči ne določa ustreznih
meril in kriterijev za izvajanje materialne dolžnosti ampak to
prepušča izvršilnemu predpisu.

2. Ureditev materialne dolžnosti v nekaterih drugih
državah
Materialno dolžnost pozna večina držav, ki vojaško organizacijo
popolnjujejo tudi z rezervno sestavo. To dolžnost uporabljajo tudi
za druge potrebe, zlasti v vojnem stanju, vključno s potrebami
civilnega prebivalstva. Priprave za njeno izvajanje opravljajo že v
miru.
V Avstriji se za potrebe zvezne vojske lahko razporedijo motorna
vozila in priklopniki vseh vrst, zračna in vodna plovila vseh vrst
ter gradbeni stroji. Zavezanci so državljani in gospodarske družbe.
Urejen je postopek razporeditve, v katerem je potrebno ugotoviti,
da ne obstajajo določeni zadržki za razporeditev sredstev. Tako
ni mogoče razporejati sredstev, ki so potrebna za delovanje
državne in lokalne uprave, gasilske službe, Civilne zaščite,
reševalne in sanitetne službe ter podjetij, ki so javnega pomena
(oskrba z energijo, telekomunikacija, promet, zdravstvo in
podobno). Podatke o sredstvih vodijo pristojni organi za vpoklic.
Prevzem sredstev v vojsko se izvrši zapisniško. Lastniki sredstev
imajo pravico do odškodnine in nadomestil v času uporabe
sredstev iz popisa pri uporabnikih. Oviranje ali izmikanje materialni
dolžnosti je sankcionirano z denarno ali zaporno kaznijo.

Glede na navedeno je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje
zakona o obrambi in zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami z ustavnimi določbami. Zakonodajalcu in Vladi
Republike Slovenije je tudi določilo rok, v katerem morata
ugotovljeno ustavno neskladje odpraviti.
V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča, je zato potrebno s
posebnim zakonom urediti materialno dolžnost, ki temelji na
zakonu o obrambi, zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter zakonu o policiji in le v okviru odločbe Ustavnega
sodišča prepustiti urejanje izvajanja materialne dolžnosti izvršilnim
predpisom. Obstaja tudi možnost, da se predlaga sprememba in
dopolnitev zakona o obrambi ter zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vendar ta rešitev ni racionalna in
ekonomična.

Materialno dolžnost v Švici izvajajo kantoni, občine in zasebniki.
Za potrebe obrambe države je vsak dolžan dati vojaškim oblastem
in vojski premično in nepremično lastnino. Priprave se izvajajo že
v miru. Lastnikom sredstvom pripada odškodnina v času, ko se
sredstva uporabljajo na podlagi materialne dolžnosti. Razporeja
se lahko tudi objekte. Omejitve pa so zlasti pri transportnih podjetjih
ter osebah, ki so že razporejena v vojsko. Za materialno dolžnost
se šteje tudi uporaba privatnih zemljišč za izvajanje vojaških vaj.

3. Cilji in načela zakona

V Nemčiji materialno dolžnost ureja zvezni zakon in nalaga
obveznost državljanom, gospodarskim družbam in drugim
organizacijam. Materialno dolžnost izvajajo pravne in fizične osebe.
Zračna in vodna plovila se lahko vpokliče, tudi če so izven države.
V postopku razporejanja je potrebno tehtati interese skupnosti in
posameznika ter upoštevati tudi Interese gospodarstva ter varstva
kulturnih dobrin. Razporeditev sredstev na podlagi materialne
dolžnosti mora omogočiti lastnikom teh sredstev opravljanje lastne
dejavnosti v najnujnejšem obsegu. Zagotovljeno mora biti tudi
delovanje tistih podjetij, ki so pomembna za oskrbo prebivalstva
in zadovoljevanje javnih potreb. Ni mogoče razporejati za vojaške
potrebe tistih sredstev, ki so že razporejena za potrebe civilnega
prebivalstva. Lastnikom v času Izvajanja materialne dolžnosti
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Temeljni cilj zakona je urediti materialno dolžnost za potrebe
obrambe, varnosti, zaščite, reševanja in pomoči v skladu z
ustavnimi določbami in obenem zagotoviti kar največje varstvo
državljanov in drugih zavezancev za materialno dolžnost.
Materialno dolžnost je mogoče uveljaviti le v najnujnejše potrebnem
obsegu in le v vojnem ali izrednem stanju oziroma ob naravnih in
drugih nesrečah, v miru pa le zaradi pregledov in vaj.
Zakon temelji na naslednjih načelih:
- materialna dolžnost se lahko določi le za določena sredstva,
nepremičnine in objekte, ki jih ni mogoče zagotoviti v
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zadostnem obsegu za potrebe obrambe, varnosti, zaščite,
reševanja in pomoči;
materialna dolžnost se lahko določi tudi za namestitev
sredstev za opazovanje, obveščanje in alarmiranje in začasno
uporabo zemljišč ali objektov za izvajanje mobilizacije,
vojaških vaj ali izvajanje zaščitnih ukrepov ob naravnih in
drugih nesrečah;
materialne dolžnosti ni mogoče uveljaviti za sredstva in
opremo, ki je namenjena za delovanje oziroma uresničevanje
javnih potreb oziroma za objekte, ki so pod posebnim
varstvom po mednarodnem vojnem in humanitarnem pravu;
zakon mora urediti tudi podlage za določanje potrebnih
sredstev iz popisa in njihovo razporejanje;
zavezancem mora biti znano, kateri podatki se vodijo o
sredstvih iz popisa;
sredstva iz popisa se razporedijo na podlagi materialne
dolžnosti po opravljenem postopku, v katerem se ugotavlja
tudi morebitne zadržke ali omejitve;
imetnik sredstva, ki je razporejeno na podlagi materialne
dolžnosti, ob vpoklicu sredstva lahko ugovarja zaradi v zakonu
določenih razlogov. V postopku mora biti upoštevan njegov in
tudi javni interes;
ustrezneje je potrebno urediti z zakonom postopek prevzema
sredstev iz popisa in tudi vračanja, nadomestila za čas
uporabe, povračila stroškov in odškodnin;
z zakonom mora biti urejeno tudi ocenjevanje škode zaradi
uničenja, pogrešitve ali poškodbe sredstva iz popisa v času
uporabe pri uporabniku, kateremu je sredstvo razporejeno.

Vpoklic sredstev iz popisa mora biti pravočasen. Imetnik lahko
pri vpoklicu zaprosi iz z zakonom določenih razlogov za odložitev
vpoklica. Zaprosilo za odložitev vpoklica v vojnem in izrednem
stanju ali ob naravni oziroma drugi nesreči ne zadrži izvršitve
vpoklica.
Imetnik sredstva iz popisa ima pravico do nadomestila za uporabo
sredstev iz popisa, povračila stroškov, dostave in prevzema
sredstva ter odškodnine, če je prišlo do uničenja, pogrešitve ali
poškodbe sredstva.
Z uveljavitvijo zakona o materialni dolžnosti se bodo razveljavile
določbe zakona o obrambi, zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter uredbe o izvajanju materialne dolžnosti za
potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči, za katere je
Ustavno sodišče ocenilo, da so v neskladju z ustavo.
5. Ocena finančnih in drugih posledic zakona
Uveljavitev zakona ne bo zahtevala dodatnih finančnih sredstev
iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnostih ter
ohranja dosedanji obseg in način izvajanja materialne dolžnosti.
Pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo bodo v
roku enega leta po uveljavitvi zakona obnovile in z zakonom
uskladile razporeditev sredstev iz popisa za potrebe obrambe,
varnosti, zaščite, reševanja in pomoči. Te aktivnosti bodo izvršene
kot sestavni del rednega dela Ministrstva za obrambo.

4. Temeljne rešitve v zakonu
Z zakonom bo zmanjšano število in vrsta sredstev, nepremičnin
in objektov, za katere se lahko uveljavi materialna dolžnost.
Materialne dolžnosti ne bo mogoče uveljaviti za osebna motorna
vozila, razen pri enotni kurirski službi Ministrstva za obrambo.

II. BESEDILO ČLENOV

Materialne dolžnosti ne bo mogoče naložiti za sredstvo in opremo
namenjeno obrambnim potrebam, za zdravstveno varstvo, za
delovanje policije in državnih organov ter organov lokalnih
skupnostih in sil za zaščito, reševanje in pomoč. Niti ne bo mogoče
materialne dolžnosti določiti za objekte, ki so pod posebnim
varstvom po mednarodnem vojnem ali humanitarnem pravu.

1.člen

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta zakon določa vrste sredstev in opreme ter nepremičnin, za
katere se lahko naloži materialno dolžnost za potrebe obrambe,
varnosti, zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljnjem besedilu:
sredstva iz popisa), vodenje evidence, postopek razporejanja in
prevzema sredstev iz popisa, način določanja nadomestila za
uporabo ter način ugotavljanja škode in izplačevanja odškodnin
na sredstvih iz popisa.

Materialna dolžnost za uporabo zemljišč in objektov za izvedbo
mobilizacije, vojaških vaj ali potreb zaščite, reševanja in pomoči
za primer naravne in druge nesreče se bo izvajalo tako kot doslej.
Zakon bo določil zadržke, zaradi katerih ni mogoče določenega
sredstva razporediti na podlagi materialne dolžnosti.

2. člen
Državljani, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije so
dolžne dajati za potrebe Slovenske vojske, enot za zveze, enotne
kurirske službe Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu:
enotna kurirska služba), policije, ministrstev, vladnih služb in
upravnih enot (v nadaljnjem besedilu: državni organi), organov
lokalnih skupnostih, Banke Slovenije, gospodarskih družb,
zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je po odločitvi
Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
posebnega pomena za obrambo, ter štabov, enot in služb Civilne
zaščite, naslednja sredstva iz popisa:

Materialna dolžnost se v skladu z zakonom o obrambi in zakonom
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izvaja v vojnem ali
izrednem stanju, ob naravnih in drugih nesrečah, v miru pa le
zaradi pregleda in vaj. Materialna dolžnost se bo izjemoma izvajala
tudi v primerih, določenih z zakonom o policiji.
Sredstva iz popisa, ki se razporedijo, se določa na podlagi
materialnih formacij ter organizacij za delovanje v vojni.
O sredstvih iz popisa se vodi evidenca, vsakdo ima pravico do
vpogleda v podatke, ki se o njem vodijo v evidenci.

1. motorna vozila:
- motorna kolesa,
kombinirana vozila,
- osebne avtomobile (samo terenske avtomobile),
- avtobuse,
tovorna vozila,
priklopna vozila,

S sredstvi iz popisa se popolnjuje manjkajoče število sredstev, ki
jih uporabnik potrebuje po materialni formaciji ali organizaciji za
delovanje v vojni oziroma ob naravni ali drugi nesreči, pa jih ne
more zagotoviti iz lastnih sredstev. Sredstva iz popisa razporeja
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, za tiste uporabnike,
ki se organizirajo na območju, ki je v njegovi teritorialni pristojnosti.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

tovorna specialna vozila,
vlečna vozila,
delovna vozila;
delovne stroje in sredstva:
viličarje različnih vrst in zmogljivosti,
gradbene in inžinirske stroje;
plovila:
ladje, čolne in druga plovila morskega in rečnega prometa s
pripadajočo opremo in orodjem;
zrakoplove vseh vrst;
vire električne energije (stacionarne in prenosne električne
agregate) ter kemične vire toka (akumulatorji različnih vrst);
opremo v avtopralnicah, prenosne rezervoarje in posode za
vodo ter druga sredstva in opremo, ki se lahko uporabi za
radiološko, kemijsko, biološko dekontaminacijo;
motorne in električne žage, rezalke, traktorske priključke in
druga sredstva ter opremo za tehnično reševanje.

5. člen
Sredstva iz popisa iz 2. člena tega zakona se določijo na podlagi:

-

materialnih formacij Slovenske vojske, enot za zveze, štabov,
enot in služb Civilne zaščite ter meril za njihovo opremljanje,
organizacij za delovanje v vojnem stanju za policijo, državne
organe in organe lokalnih skupnostih, Banke Slovenije ter
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
kriterijev in meril za organiziranje enotne kurirske službe.

Zemljišče in objekte na katerih se izvaja mobilizacija, se določa z
mobilizacijskimi dokumenti. Zemljišča, na katerih se izvaja vaje,
se določa z letnimi načrti usposabljanja ter elaborati za vaje.
Zemljišča in objekte potrebne za izvajanje zaščitnih ukrepov ob
naravnih in drugih nesrečah oziroma v vojnem ali izrednem stanju,
se določa v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma glede na
posledice in razmere nastale na območju, ki gaje zajela naravna
ali druga nesreča oziroma so nastale v vojnem ali izrednem stanju.

Za materialno dolžnost se, ne glede na prejšnji odstavek, šteje
tudi uporaba osebnih vozil, ki jih uporabijo pri opravljanju kurirskih
nalog vojaški obvezniki, razporejeni v enotno kurirsko službo.
Razporeditev v enotno kurirsko službo se šteje tudi za
razporeditev osebnega vozila na podlagi materialne dolžnosti, če
je razporejeni lastnik takega vozila.

Objekte za namestitev sredstev in opreme za opazovanje in
obveščanje ter alarmiranje se določa z načrti za opazovanje ali
spremljanje dogodkov in pojavov, ki lahko povzročijo nesrečo, in
z načrti za alarmiranje, ki temeljijo zlasti na meritvah slišnosti
siren ter značilnostih vrste nevarnosti, na katero alarmiranje
opozarja (splošne nevarnosti, nesreče z nevarnimi snovmi,
rušenje visokih pregrad in podobno).

Za materialno dolžnost se šteje tudi začasna uporaba zemljišč ali
objektov na katerih se izvaja mobilizacija Slovenske vojske,
državnih organov in organov lokalnih skupnostih, vojaške vaje,
vaje sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma tistih, ki so potrebni
za izvajanje zaščitnih ukrepov ob naravni ali drugi nesreči oziroma
v vojnem ali izrednem stanju.

2. EVIDENCA SREDSTEV IZ POPISA

Za materialno dolžnost se šteje v skladu s tem zakonom tudi
namestitev sredstev za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
na poslovnih in drugih stavbah, izjemoma pa tudi na stanovanjskih
stavbah, če teh sredstev ali naprav ni mogoče zaradi tehničnih
razlogov namestiti na drugih objektih oziroma na drugih lokacijah.

6. člen
Evidenco sredstev iz popisa vodi uprava za obrambo Ministrstva
za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za
obrambne zadeve) po kraju stalnega prebivališča ali sedeža
lastnika oziroma tistega, ki ima sredstva v uporabi (v nadaljnjem
besedilu: imetnik). Evidenca nepremičnin se vodi po njihovi legi,
ne glede na prebivališče ali sedež imetnika.

Izjemoma se potrebna materialna sredstva iz popisa v skladu s
tem zakonom razporedijo tudi gospodarskim družbam, zavodom
in drugim organizacijam, s katerimi je sklenjena pogodba za
opravljanja proizvodnje ali storitev v vojni, če manjkajočih sredstev
ni mogoče zagotoviti na drug način.

7. člen
3. člen

Evidenca sredstev iz popisa iz prejšnjega člena obsega poleg
podatkov, določenih z zakonom o obrambi oziroma zakonom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, še podatke o enotni
matični številki občana oziroma matični številki imetnika in podatke:

Materialne dolžnosti ni mogoče naložiti za sredstva in opremo
namenjeno obrambnim potrebam, za zdravstveno varstvo,
delovanje policije, delovanje Uprave Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij, delovanje državnih organov,
organov lokalnih skupnostih, sil za zaščito, reševanje in pomoč
ter dejavnostim, ki jih opravljajo humanitarne organizacije.
Materialne dolžnosti ni mogoče določiti za sredstva iz popisa, če
obstajajo zadržki, določeni s tem zakonom.

1. o objektih:
- naslov objekta,
- parcelno številko,
katastrsko občino,
število poslovnih prostorov ali stanovanjskih enot,
površino v m2,
- del objekta, za katerega velja materialna dolžnost,
namen uporabe;
2. o zemljiščih:
parcelno številko,
katastrsko občino,
velikost (površina),
- katastrsko kulturo in katastrski razred,
- namen uporabe;
3. o drugih sredstvih:
registersko številko,

Za vojaške potrebe na podlagi materialne dolžnosti ni mogoče
določiti objektov, ki so pod posebnim varstvom po mednarodnem
vojnem oziroma humanitarnem pravu.
4. člen
Materialna dolžnost se izvaja v skladu z zakonom v izrednem ali
v vojnem stanju, ob ogrožanju notranje varnosti oziroma ob
naravni ali drugi nesreči, v miru pa le zaradi pregledov in vaj.
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•
-

vrsto,
tip,
znamko,
leto izdelave,
zmogljivost,
nosilnost,
druge oznake sredstva (številka šasije, številka motorja in
drugo),
stanje sredstev.

11. člen
Predloge za razporeditev sredstev iz popisa posredujejo
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve:
-

Za vsako sredstvo iz popisa se v evidenci vodi tudi podatke o
uporabniku, ki mu je sredstvo dodeljeno v uporabo na podlagi
materialne dolžnosti.

-

8. člen

Popolnitev enot za zveze in enotne kurirske službe s sredstvi iz
popisa določi neposredno upravni organ, pristojen za obrambne
zadeve.

Če upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne more pridobiti
podatkov o lastnikih oziroma osebah, ki imajo sredstvo v uporabi
ali o sredstvih iz popisa iz obstoječih zbirk podatkov oziroma, če
ti podatki ne zadoščajo, jih lahko zahteva od imetnikov sredstev
iz popisa. Ti so mu dolžni dati na vpogled potrebne podatke in
listine in mu omogočiti pregled sredstev zaradi popisa.

12. člen
Pri razporejanju upravni organ, pristojen za obrambne zadeve,
razporedi tisto sredstvo iz popisa, ki:
ima lastnosti, ki najbolj ustrezajo potrebam uporabnika,
- je najmanj oddaljeno od mesta izročitve,
ima najustreznejšo opremo,
je novejše izdelave.

Vsakdo ima pravico do vpogleda v podatke, ki jih v skladu s tem
zakonom o njem oziroma njegovem sredstvu iz popisa, vodi
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
Minister za obrambo podrobneje predpiše način vodenja evidence
sredstev iz popisa.

Za zemljišča in objekte, na katerih se izvaja mobilizacija, se določijo
tista zemljišča in objekti, ki najbolj ustrezajo kriterijem za izbiro
mobilizacijskih zbirališč. Pri določanju zemljišč, na katerih se
izvajajo vaje, se upošteva načrte uporabe oziroma načrte zaščite
in reševanja in določi tista zemljišča, uporaba katerih bo najmanj
omejila prebivalstvo, gospodarske in druge dejavnosti ter na
katerih bo zaradi vaj, povzročena najmanjša škoda.

9. člen
Imetniki sredstev, za katere velja materialna dolžnost, so dolžni v
zakonskem roku upravnemu organu, pristojnemu za obrambne
zadeve, sporočiti in izkazati podatke o odtujitvi, uničenju ali začasni
neuporabnosti razporejenih sredstev.

13. člen

V primeru odtujitve sredstva se, razen pri motornih vozilih,
materialna dolžnost praviloma prenese na novega imetnika.
Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, mora v tem primeru
preveriti ali so izpolnjeni pogoji za določitev materialne dolžnosti
tudi pri novem imetniku.

Sredstva iz popisa, upravni organ, pristojen za obrambne zadeve,
ne sme razporediti, če bi z razporeditvijo sredstva:
onemogočil imetniku opravljanje življenjskih funkcij, kot so
prevoz invalidnih in bolnih oseb ter podobno,
onemogočil lastniku opravljanje pridobitne dejavnosti v obsegu,
ki še zagotavlja njegovo preživljanje,
- preprečil najnujnejše opravljanje obvezne gospodarske javne
službe,
- preprečil opravljanje minimalne gospodarske dejavnosti,
povzročil bistveno poslabšanje bivalnih pogojev stanovalcev.

3. POSTOPEK RAZPOREJANJA, VPOKLICA,
IZROČITVE IN PREVZEMA SREDSTEV IZ POPISA
10. člen

Omejitve iz prejšnjega odstavka ugotavlja upravni organ, pristojen
za obrambne zadeve, v postopku razporejanja.

S sredstvi iz popisa se popolnjuje manjkajoče število sredstev, ki
jih uporabnik potrebuje po materialni formaciji ali organizaciji za
delovanje v vojnem ali izrednem stanju oziroma ob naravni ali
drugi nesreči in jih ne more zagotoviti iz lastnih sredstev.

O razporeditvi sredstev iz popisa izda upravni organ, pristojen
za obrambne zadeve, lastniku sredstva pisno obvestilo, v katerem
navede tudi uporabnika, kateremu bo sredstvo, v primeru potrebe,
dano v uporabo. V pisnem obvestilu je potrebno praviloma navesti
tudi kraj, na katerem se sredstvo iz popisa izroči predvidenemu
uporabniku.

Sredstva iz popisa razporeja upravni organ, pristojen za
obrambne zadeve, za Slovensko vojsko, enote za zveze, enotno
kurirsko službo, policijo, državne organe in organe lokalnih
skupnostih, Banko Slovenije, gospodarske družbe, zavode in
druge organizacije ter za štabe, enote in službe Civilne zaščite, ki
se organizirajo na območju, ki je v njegovi teritorialni pristojnosti.

14. člen

Prednost pri razporejanju sredstev iz popisa imajo Slovenska
vojska, policija ter štabi, enote in službe Civilne zaščite.
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pristojni vojaški organi na podlagi načrtov popolnitve vojnih
enot Slovenske vojske in načrtov mobilizacije,
vodje priprav civilne obrambe na podlagi načrtov organizacije
za izvajanje nalog v vojni določenih v obrambnih načrtih ali
obrambnih dokumentih,
pristojni organi policije na podlagi načrtov organizacije in
popolnitve za delovanje policije v izrednem in v vojnem stanju,
organi, pristojni za organizacijo štabov, enot in služb Civilne
zaščite.

Vpoklic sredstev iz popisa izvaja upravni organ, pristojen za
obrambne zadeve, na zahtevo uporabnika oziroma tedaj, ko je v
skladu z zakonom uveljavljena materialna dolžnost. Vpoklic
sredstev iz popisa za potrebe policije izvaja Ministrstvo za notranje
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19. člen

zadeve na smiselno enak način, kot je predpisan za vpoklic za
potrebe Slovenske vojske. V vpoklicu se imetniku sredstva določi
kraj in čas izročitve ter uporabnika, kateremu je imetnik sredstva
dolžan sredstvo izročiti v uporabo.

Po prejemu vpoklica so imetniki dolžni izročiti zahtevano sredstvo
v stanju primernem za uporabo pri uporabniku, določenem v
vpoklicu. Sredstvo lahko uporabniku izroči tudi oseba, ki jo
pooblasti imetnik.

Vpoklic sredstev zaradi pregledov in vaj se izvaja le izjemoma in
sicer tedaj, če vaj ni mogoče izvesti z razpoložljivimi sredstvi in
na podlagi letnih načrtov usposabljanja Slovenske vojske, policije
ali Civilne zaščite.

Če se vpoklicano sredstvo ne nahaja pri imetniku oziroma je
oddaljeno tako, da ga ni mogoče pravočasno izročiti uporabniku,
je dolžan imetnik izročiti uporabniku nadomestno sredstvo, če ga
ima oziroma o tem nemudoma obvestiti upravni organ, pristojen
za obrambne zadeve.

Vpoklic sredstev zaradi pregleda in vaj mora biti imetniku poslan
najmanj 30 dni pred dnem, ko mora izročiti sredstvo iz popisa.
Vpoklic sredstev zaradi preverjanja mobilizacijske pripravljenosti
ali mobilizacije, ob naravni ali drugi nesreči, ob razglasitvi vojnega
ali izrednega stanja oziroma uveljavitvi materialne dolžnosti v
skladu z zakonom, ni vezan na rok. Vpoklic sredstev zaradi
pregledov praviloma traja en dan, vpoklic zaradi vaj pa največ 30
dni letno.

20. člen
Za prevzem sredstev iz popisa uporabnik imenuje komisijo
oziroma pooblasti določeno osebo za prevzem sredstev ob času,
na kraju in na način, določen v vpoklicu.

Z razglasitvijo vojnega ali izrednega stanja je prepovedan odvoz
oziroma drugačen način odhoda sredstev iz popisa iz države.

Ob prevzemu sredstev se ugotavlja, ali so ta v uporabnem stanju
in če imajo potrebno opremo, orodje, pribor in tehnično
dokumentacijo. Sredstva, ki niso v uporabnem stanju, se vrnejo
imetniku. Uporabnik v tem primeru zahteva od upravnega organa,
pristojnega za obrambne zadeve, da mu zagotovi druga primerna
sredstva iz popisa.

15. člen
Imetnik sredstva iz popisa, ki je prejel vpoklic iz prejšnjega člena,
zaradi pregleda in vaj, lahko v roku osmih dni pri organu, ki ga je
vpoklical, zaprosi za odložitev vpoklica:
1. če bi bilo zaradi izročitve sredstva onemogočeno njegovo
preživljanje oziroma preživljanje družinskih članov;
2. če bi zaradi izročitve sredstva zašel v težak položaj;
3. če bi mu nastala velika gospodarska oziroma gmotna škoda.

Uporabnik o prevzetem sredstvu iz popisa izda imetniku zapisnik
o prevzemu, ki vsebuje tudi opis stanja sredstva ob prevzemu.
Ob vrnitvi sredstva se na zapisniku vpiše stanje sredstva ob
vrnitvi.

Imetnik sredstva iz popisa lahko v roku iz prejšnjega odstavka
zaprosi za odložitev vpoklica tudi, če je do vpoklica prišlo zaradi
naravne ali druge nesreče oziroma v vojnem ali izrednem stanju.
Zaprosilo za odložitev vpoklica v teh primerih ne zadrži izvršitve
vpoklica.

4. NADOMESTILO ZA UPORABO SREDSTEV IZ
POPISA
21. člen
Za uporabo sredstev iz popisa pripada imetniku nadomestilo
določeno po tarifi nadomestil za uporabo sredstev iz popisa. Tarifo
nadomestil določi vlada.

16. člen
Vpoklic vojaških obveznikov razporejenih v enotno kurirsko
službo se šteje tudi za vpoklic njihovih osebnih vozil.

Tarifa iz prejšnjega odstavka se določi z upoštevanjem delovne
prostornine, zmogljivosti ali namena sredstva in njegove
povprečne vrednosti. Pri zrakoplovih in vodnih plovilih ter
namensko opremljenih prostorih (avtopralnice, akumulatorske
postaje in podobno) se upošteva njihovo knjižno vrednost. Pri
drugih nepremičninah se upošteva zlasti vrsta, kultura in pri
objektih lega glede na poseljenost prostora.

17. člen
Za namestitev sredstev in naprav za opazovanje, obveščanje in
alarmiranje se razporedijo le določeni deli objektov, ki so nujno
potrebni za njihovo delovanje. Obvestilo imetniku o razporeditvi
dela objektov se šteje za vpoklic.

Imetnik ima pravico tudi do povračila stroškov zaradi izročitve
oziroma prevzema sredstva iz popisa in do povračila drugih
dejanskih stroškov (porabljena električna energija, telefonski
impulzi, komunalne dajatve in drugo), nastalih v času uporabe
zemljišča ali objekta, če jih ni poravnal uporabnik.

18. člen
V primeru enkratne uporabe zemljišč in objektov, na katerih se
izvaja mobilizacija ali vaje Slovenske vojske, enot za zveze
oziroma vaje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravni organ,
pristojen za obrambne zadeve, izvrši vpoklic brez predhodnega
postopka razporejanja. V vpoklicu zaradi vaj pa se mora določiti
čas in namen uporabe ter druge pomembnejše okoliščine. Če se
vaje izvajajo na zemljiščih, ki so v lasti ali uporabi večjega števila
imetnikov, je o tem potrebno obvestiti tudi lokalno skupnost. Vpoklic
zaradi vaj se mora izvršiti in o tem obvestiti lokalno skupnost
najmanj 30 dni pred dnevom vaje.
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22. člen
Postopek za odmero nadomestila za dostavo, uporabo in vrnitev
sredstev iz popisa izvede v petnajstih dneh pristojni organ iz 14.
člena tega zakona na zahtevo imetnika sredstva, ki jo mora vložiti
najkasneje v tridesetih dneh od vrnitve sredstva.
Obrazec za zahtevek iz prejšnjega odstavka je sestavni del tarife
nadomestil za uporabo sredstev iz popisa.
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odškodnina odmeri kot za uničeno sredstvo, pri čemer se upošteva
še preostala vrednost sredstva, ki je bilo imetniku vrnjeno.

23. člen
Nadomestilo za uporabo sredstva iz popisa pripada imetniku od
dneva izročitve do dneva vrnitve sredstva.

Če je bilo sredstvo pred vrnitvijo popravljeno, pripada imetniku
odškodnina v višini zmanjšane vrednosti sredstva.

V čas uporabe se všteva tudi čas, ki je potreben za dostavo
sredstva do kraja izročitve, in čas, ki je potreben za njegovo
vrnitev do kraja, od koder je bilo dostavljeno.

28. člen
Postopek za odmero odškodnine za uničena ali pogrešana
sredstva uvede uporabnik po uradni dolžnosti, za poškodovana
sredstva pa na zahtevo imetnika, ki mora zahtevo vložiti takoj ob
vrnitvi oziroma najkasneje v treh dneh po vrnitvi sredstva, če
poškodb ni bilo mogoče ugotoviti že ob vrnitvi sredstva. Zahteva
se vloži pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve.

Če je bilo sredstvo v uporabi 8 ali več ur, se izplača celodnevno
nadomestilo, če je bilo v uporabi manj kot 8 ur, pa polovica
dnevnega nadomestila.
Nadomestilo za uporabo sredstva se izplača najkasneje v 45
dneh od prejema zahtevka za izplačilo.

Imetnik ima pravico do povračila prevoznih stroškov in do dnevnic
za potovanje potrebnega števila oseb v zvezi z izročitvijo in
vrnitvijo sredstva.

Višino škode ugotavlja komisija, ki jo imenuje uporabnik. V
Slovenski vojski se komisija ustanovi v skladu s pravili službe.
Poročilo o ocenjeni škodi se pošlje imetniku sredstva in upravnemu
organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki je sredstvo
razporedil. Na podlagi poročila upravni organ, pristojen za
obrambne zadeve, izda odločbo o izplačilu odškodnine.

Povračilo prevoznih stroškov v zvezi z izročitvijo se izplača
imetniku po cenah za prevoz z javnimi prometnimi sredstvi.

Če je sredstvo iz popisa zavarovano, oceno škode ugotavlja
pristojna zavarovalniška družba, ki izplača tudi odškodnino.

24. člen

Dnevnica za potovanje se izplača za čas, ki je potreben za dostavo
in izročitev sredstva in za vrnitev oseb do sedeža oziroma stalnega
prebivališča imetnika sredstva, oziroma za čas, ki je potreben za
prihod po sredstvo in za vrnitev do sedeža oziroma stalnega
prebivališča.

29. člen
Odškodnine, nadomestila in povračila stroškov po tem zakonu
za sredstva iz popisa, ki so bila dana v uporabo Slovenski vojski,
enotam za zveze, enotni kurirski službi, državnim in regijskim
štabom, enotam in službam Civilne zaščite, bremenijo Ministrstvo
za obrambo oziroma Ministrstvo za notranje zadeve, če so bila
sredstva razporejena v policijo.

Dnevnice za potovanje in povračilo stroškov iz tega člena, se
obračunajo in izplačajo po predpisih o povračilih stroškov v zvezi
z izvrševanjem vojaške dolžnosti in opravljanju drugih nalog
obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči.

Odškodnine, nadomestila in povračila stroškov po tem zakonu
za sredstva iz popisa, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku,
bremenijo uporabnika, h kateremu so sredstva razporejena in ki
je zahteval njihov vpoklic.

25. člen
Pri vrnitvi sredstva dobi imetnik enako količino pogonskega goriva
in maziva, kot ga je bilo ob prevzemu. Če imetnik ne dobi goriva in
maziva, se mu za to količino izplača nadomestilo po tržnih cenah.
Imetniku se za sredstvo, ki je bilo dostavljeno oziroma vrnjeno z
lastnim pogonom, izplača kilometrina v skladu s predpisi, za
sredstvo, ki je bilo pripeljano, pa se mu vrnejo stroški prevoza.

6. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen

26. člen

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če prepreči namestitev ali odstrani
sredstva ali naprave za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
na poslovnih ali drugih stavbah (četrti odstavek 2. člena).

Imetnik nima pravice do denarnih oziroma materialnih povračil po
tem zakonu, če sredstvo ni bilo prevzeto, ker je bilo pokvarjeno
oziroma neuporabno, o čemer pa imetnik ni pravočasno obvestil
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba, pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

5. UGOTAVLJANJE ŠKODE IN IZPLAČILO
ODŠKODNINE
27. člen

7. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

Imetnik ima pravico do odškodnine, če se izročeno sredstvo
poškoduje, uniči ali pogreši. Odškodnina za uničeno ali pogrešano
sredstvo se odmeri po tržni vrednosti, ki jo je imelo ob izročitvi.

31. člen

Za poškodovano sredstvo pripada imetniku odškodnina, ki je
enaka razliki med tržno vrednostjo ob izročitvi in ob vrnitvi. Pri
tem se upošteva zmanjšanje vrednosti nastalo z redno rabo
sredstva. Če poškodovanega sredstva ni mogoče popraviti, se

14. november2000

Razporeditev sredstev iz popisa za potrebe obrambe, varnosti,
zaščite, reševanja in pomoči uskladijo pristojni organi s tem
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
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32. člen

nadomestila za uporabo sredstev iz popisa in obrazca zahtevka
za odmero nadomestila za uporabo, ki ju je potrebno s tem
zakonom uskladiti v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.

2 uveljavitvijo tega zakona preneha veljati četrti odstavek 11.
člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97,
13/98 - odi. US in 33/2000 - odi. US), drugi in tretji odstavek 25.
člena, tretji odstavek 30. člena in 4. točka 121. člena zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94 in 33/2000 - odi. US) ter uredba o izvajanju materialne
dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči
(Uradni list RS, št. 35/97 in 33/2000 - odi. US) razen tarife za

33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

Zakon določa vrsto, sredstev in opreme ter nepremičnin, za katere
se lahko uveljavit materialne dolžnost za potrebe obrambe,
varnosti, zaščite, reševanja in pomoči (1. člen). Obseg te dolžnosti
se ne spreminja glede na obstoječo ureditev.

razporeditvi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve,
upošteva in razporedi tisto sredstvo, ki najbolj ustreza potrebam
uporabnika oziroma je najbližji kraju izročitve. Pri določanju zemljišč
in objektov, pa se upošteva kriterije za izvajanje mobilizacije
oziroma, če gre za vaje, se izbere zemljišča, na katerih bo nastala
najmanjša škoda (12. člen).

V 2. členu so določene vrste sredstev in nepremičnin oziroma
drugih dolžnosti, ki se štejejo za materialno dolžnost. Glede na
dosedanjo ureditev je zmanjšan obseg sredstev glede na vrste.

Vpoklic sredstev iz popisa se lahko izvaja le, ko je z zakonom
dovoljena uveljavitev materialne dolžnosti (14. člen). Imetnik
sredstva lahko zaprosi za odložitev v primerih, ki jih določa zakon
(15. člen). Tudi vpoklic za zemljišča in objekte zaradi vaj mora biti
imetnikom poslan najmanj 30 dni pred pred dnevom vaje (18.
člen).

Materialne dolžnosti (3. člen) ni mogoče določiti za sredstva
namenjena obrambi, zdravstvu, policiji, delovanju državnih
organov in organov lokalnih skupnostih ter sil za zaščito, reševanje
in pomoč. Pri razporejanju objektov je potrebno upoštevati
posebno varstvo po mednarodnem vojnem ali humanitarnem
pravu.

Sredstvo iz popisa se po vpoklicu praviloma prevzame komisijsko
in z zapisnikom (20. člen), pri čemer se ugotovi stanje sredstva.
Stanje sredstva se ugotovi tudi ob vrnitvi sredstva.

Materialna dolžnost (4. člen) se izvaja v skladu z zakonom o
obrambi in zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
v vojnem ali izrednem stanju ter ob naravnih in drugih nesrečah,
v miru pa le zaradi pregledov in vaj. Materialna dolžnost se izvaja
tudi v primerih, ki jih določa zakon o policiji.

Imetniki sredstev iz popisa imajo pravico do povračila nadomestila
za uporabo sredstev, do povračila stroškov zaradi izročitve in
prevzema sredstev ter drugih dejanskih stroškov (21. člen).
Določeni so osnovni kriteriji za določitev tarife nadomestil. Prav
tako imajo imetniki sredstev pravico do odškodnin, če je bilo
sredstvo uničeno, pogrešano ali poškodovano (27. člen). Zakon
določa tudi osnovne pogoje za uveljavitev povračil in nadomestil
(23. do 26. člen).

Število in vrsta sredstev, ki se razporeja na podlagi materialne
dolžnosti se določa z materialnimi formacijami, merili za
opremljanje, organizacijami za delovanje v vojni, načrti
usposabljanja in dejanskimi razmerami nastalimi ob naravnih in
drugih nesrečah (5. člen).

Zakon uveljavlja načelo, da stroške nadomestil, povračil in
odškodnin krije tisti, ki je zahtevo vpoklic sredstev iz popisa (29.
člen). V času vpoklica uporabnik v celoti nosi odgovornost za
škodo, ki nastane tretjim.

Evidenca sredstev iz popisa je enotna, in jo vodijo uprave za
obrambo Ministrstva za obrambo za vse potrebe določene v
zakonu. Velja teritorialni princip. Za vpogled v evidence ni omejitev.
V primeru odtujitve sredstva iz popisa se materialna dolžnost
praviloma prenaša na novega imetnika, če so izpolnjeni zakonski
pogoji. To pa ne velja za vozila (6. do 7. člen).

Razporeditev sredstev iz popisa je z zakonom potrebno uskladiti
v enem letu. Z njegovo uveljavitvijo pa se razveljavljajo določbe
zakona o obrambi in zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki jih je Ustavno sodišče ocenilo za protiustavne.
Razveljavlja se tudi uredba o izvajanju materialne dolžnosti za
potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči. Tarifni del te
uredbe je z zakonom potrebno uskladiti v treh mesecih.

Razporeditev sredstev na podlagi materialne dolžnosti lahko
predlagajo samo pooblaščeni organi (11. člen), pri čemer upravni
organ, pristojen za obrambne zadeve, sredstva ne sme
razporediti, če obstaja zakonski zadržek (13. člen). Pri
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKE SKUPNOSTI

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto).

1. Naslov predloga akta:
Predlog zakona o materialni dolžnosti EVA 2000-1911 -0023.

/

2. Skladnost predloga akta z določbami evropskega sporazuma
o pridružitvi.

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino.
/

a Navedba določb evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se
nanašajo na predloženo gradivo s sporazumom ni predvideno
usklajevanje predmetnega področja:

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik.

b. v kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

NE

/

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza

c. razlogi za neizpolnitev obveznosti:

NE
8. Povezave z državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev.

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES.
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
/

PrWlwftrtužba
FranbJavornik
DRŽAVNI PODSEKRETAR

b) ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:

.Janez Janša, l.r.
MINISTER

/
c) razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost.
/

14. november2000
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

ZA

ZA

SPREMEMBO

ZAČETEK

USTAVE

POSTOPKA

REPUBLIKE

SLOVENIJE
- EPA 708 - II

Ustave Republike Slovenije (črtanje 143. člena Ustave, ki se
nanaša na pokrajine), ki ga je februarja 1999 vložilo 33 poslank
in poslanec.

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
CIRIL PUCKO
poslanec

Ciril Pucko, l.r.

Spodaj podpisani poslanec Državnega zbora Izjavlja, da
sopodpisuje Predlog za začetek postopka za spremembo

14. november2000

Ljubljana, 20. oktober 2000
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

ZA

ZA

SPREMEMBO

ZAČETEK

USTAVE

POSTOPKA

REPUBLIKE

SLOVENIJE
- EPA 708 - II

Spodaj podpisani poslanec Državnega zbora izjavlja, da
sopodpisuje Predlog za začetek postopka za spremembo
Ustave Republike Slovenije (črtanje 143. člena Ustave, ki se

14. november2000

nanaša na pokrajine), ki ga je februarja 1999 vložilo 33 poslank
in poslancev:
^
y_X-/^
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src.
NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:.
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

