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S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Veterinarske zbornice Slovenije, ki jo zastopa 

Magdalena Vrabič, odvetnica v Šentjurju, na seji dne 28. junija 2001 

 

s k l e n i l o: 

 

Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje 51. in 52. člena, pete in sedme alinee tretjega 

odstavka 58. člena, tretjega in sedmega odstavka 59. člena ter 67., 82. in 101. člena Zakona o 

veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pobudnica vlaga pobudo za oceno ustavnosti v izreku navedenih določb Zakona o veterinarstvu - v 

nadaljevanju ZVet- 1). Določbe 51. in 52. člena, pete alinee tretjega odstavka 58. člena in 67. člena 

ZVet-1 naj bi bile v nasprotju s 74. členom Ustave. V nasprotju z določbo 121. člena Ustave naj bi bili 

določbi sedme alinee tretjega odstavka 58. člena in tretjega odstavka 59. člena ZVet-1. Določba 

sedmega odstavka 59. člena ZVet-1 pa naj bi bila v nasprotju s 153., 154. in 155. členom Ustave. V 

nasprotju s 155. členom Ustave naj bi bila tudi določba 101. člena ZVet-1, 82. člen ZVet-1 pa naj bi bil 

v nasprotju s 127. členom Ustave. 

 

2. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih 

določb ZVet-1, saj naj bi ji sicer nastala velika materialna in tudi nematerialna škoda. 

 

3. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) 

sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega 

akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko 

popravljive škodljive posledice. 

 

4. Pobudnica konkretnih škodljivih posledic, ki bi upravičevale zadržanje izvrševanja izpodbijanih 

določb ZVet-1, ni dovolj izkazala, zato je Ustavno sodišče njen predlog zavrnilo. 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen 

ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, 

dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je 

glasoval sodnik Čebulj, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k 

Franc Testen 

 

 

 


