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1. Ustavno sodišče je na seji dne 28.6.2001 odločalo o predlogu Veterinarske zbornice Slovenije za 

zadržanje izvrševanja 51. in 52. člena, pete in sedme alinee tretjega odstavka 58. člena, tretjega in 

sedmega odstavka 59. člena ter 67. in 82. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001, 

ZVet-1), ki jih sicer zbornica kot pobudnica izpodbija v tej zadevi. 

 

2. Sodišče je z večino glasov sklenilo, da se predlog za začasno zadržanje zavrne. Nosilni razlog je 

vsebovan v 4. točki obrazložitve sklepa, ki se glasi: "Pobudnica konkretnih škodljivih posledic, ki bi 

opravičevale zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb ZVet-1, ni dovolj izkazala, zato je Ustavno 

sodišče njen predlog zavrnilo."  

 

3. Pobudnica je tudi po moji oceni glede na dosedanjo ustavnosodno prakso premalo izkazala 

možnost nastanka konkretnih škodljivih posledic, ki bi utemeljevala začasno zadržanje izpodbijanih 

določb. Kljub temu sem glasoval za začasno zadržanje. Menim namreč, da Ustavno sodišče pri 

odločanju o začasnem zadržanju (ne le v tem konkretnem primeru, temveč naslpoh) ne bi smelo 

prezreti očitnih škodljivih posledic, pa čeprav jih predlagatelj začasnega zadržanja ne navaja izrecno. 

In prav za takšen primer gre v obravnavani zadevi. Z vidika zagotovljenosti ustavnosodnega varstva 

ne vidim hujše posledice za pobudnico od te, da zaradi nezadržanja izvrševanja izpodbijanih določb 

ZVet-1 med postopkom pred Ustavnim sodiščem preneha. In prav to se bo zgodilo. Drugi odstavek 

101. člena ZVet-1 pobudnici (Veterinarski zbornici Slovenije) nalaga, da se v treh mesecih po 

uveljavitvi ZVet-1preoblikuje v zbornico po določbah, katerih zadržanje predlaga. Če tega ne bo 

storila, mora po tretjem odstavku 101. člena ZVet-1 Veterinarska uprava RS izvesti postopek 

ustanovitve nove Veterinarske zbornice, z dnem njene ustanovitve pa sedanja Veterinarska zbornica 

(to je pobudnica) preneha. 

 

4. Ker ne gre za prednostno zadevo, pa tudi če bi šlo, Ustavno sodišče pred iztekom tega roka o 

zadevi ne bo odločilo. Po mojem mnenju, bo zato Ustavno sodišče lahko po izteku roka ali po 

ustanovitvi nove zbornice pobudo sedanje Veterinarske zbornice Slovenije samo zavrglo. Pobudnice 

namreč ne bo več, zato se njen pravni položaj tudi ob morebitni zanjo ugodni odločitvi Ustavnega 

sodišča ne bi mogel spremeniti, ker niti morebitna razveljavitev niti morebitna ugotovitev neustavnosti 

izpodbijanih določb ne more imeti učinka za nazaj tako, da bi "oživila" pobudnico. Spremenil bi se 

lahko le pravni položaj novoustanovljene zbornice, za spremembo njenega pravnega položaja pa 

(takrat) neobstoječa zbornica ne bo imela pravnega interesa. 

 

5. Za sprejem začasnega zadržanja sem torej glasoval zaradi tega specifičnega položaja pobudnice, 

ki je z zavrnitvijo zadržanja izgubila tudi možnost ustavnosodnega varstva.  

 

 

dr. Janez Čebulj 

 

 

 


