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IN POKLICEV NA PODROČJU
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• NEPREMIČNINSKEGA POSREDOVANJA,
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• ODVETNIŠTVA,
• GEODETSKE DEJAVNOSTI IN
• VETERINARSTVA
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UVOD
V letu 2010 je Vlada RS sprejela Akcijski načrt za izvedbo projekta Enotne kontaktne
točke (v nadaljevanju: EKT). Ciljev projekta EKT je več, med drugim tudi izboljšanje
zakonodaje (odprava nepotrebnih ovir, poenostavitev postopkov, izboljšanje
poslovnega/zakonodajnega okolja in dvig konkurenčnosti gospodarstva), ki se nanaša
na področje reguliranih dejavnosti in poklicev. Zaradi kompleksnosti projekta je bila
izvedena delitev na EKT1 (zagotovili informacije o pogojih ustanavljanja podjetij,
pridobivanja dovoljenj in poslovanja, za domače in tuje podjetnike) in EKT2 (epostopki).
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je v skladu s sklepoma Vlade RS, št. 010001/2012/4, z dne 19. 1. 2012, in št. 01000-4/2012/6, z dne 24. 5. 2012, 28. 6. 2012
ustanovilo medresorsko delovno skupino za prenovo zakonodaje na področju
reguliranih dejavnosti in poklicev (v nadaljevanju: skupina za prenovo poklicev in
dejavnosti – SPPD). Cilj skupine za prenovo reguliranih poklicev in dejavnosti je,
da na podlagi podatkov projekta EKT1 in dodatnih analiz, prouči regulacije
oziroma predpise in pripravi predloge ukrepov za izboljšanje zakonodaje oziroma
prenovo celotnega področja regulacij poklicev in dejavnosti (poenostavitev postopkov,
odprava ovir, deregulacija). Med pomembne cilje prenove uvrščamo tudi ustrezno
implementacijo storitvene in poklicne direktive. Realizirani ukrepi bodo pozitivno vplivali
na razvoj podjetništva in konkurenčnost v RS. Ustrezna realizacija ukrepov bo podlaga
za učinkovito in uspešno izvedbo projekta EKT2.
Medresorska skupina je pri obravnavi II. paketa regulacij proučila 12 zakonov in
28 podzakonskih predpisov in skupaj 113 pogojev, bodisi na področju
reguliranih dejavnosti, oziroma reguliranih poklicev, ter predlagala 44 ukrepov za
izboljšanje na področju:
- detektivske dejavnosti,
- nepremičninskega posredovanja,
- dejavnosti šol vožnje,
- odvetništva,
- geodetske dejavnosti in
- veterinarstva.
Pri prenovi zakonodaje je delovna skupina sledila predvsem naslednjim ciljem:
- vzpostaviti jasne definicije, kdaj gre za regulacijo DEJAVNOSTI in kdaj za
regulacijo POKLICA;
- jasno in natančno definirati POGOJE in DOKAZILA; zakonodaja mora jasno
navajati posamezne pogoje za opravljanje dejavnosti ali poklica ter
dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje teh pogojev;
- jasno, enotno in standardizirano opredeliti POGOJE za opravljanje
dejavnosti/poklica s SEDEŽEM v RS;
- jasno, enotno in standardizirano opredeliti POGOJE za ČEZMEJNO
opravljanje dejavnosti /poklica v RS;
- poenostaviti in standardizirati ali deregulirati (delno ali v celoti) postopke
izdaje različnih dovoljenj;
- izhajati iz načela: »regulacija z razlogom« oziroma kvaliteta pred kvantiteto,
- regulacije samo v primeru zaščite zdravja ljudi ter njihovega premoženja in
okolja.
Predviden rok za realizacijo ukrepov na predmetnih področjih je najkasneje do
31.12.2013.

KAZALO

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Detektivska dejavnost...............................................................................................................4
Pregledani predpisi .................................................................................................................4
Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklica .............................................................4
Predlogi za izboljšanje zakonodaje.........................................................................................5
Nepremičninsko posredovanje ................................................................................................7
Pregledani predpisi .................................................................................................................7
Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklica .............................................................7
Predlogi za izboljšanje zakonodaje.........................................................................................8
Dejavnost šol vožnje.................................................................................................................9
Pregledani predpisi .................................................................................................................9
Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklicev .........................................................10
Predlogi za izboljšanje zakonodaje.......................................................................................11
Odvetništvo..............................................................................................................................15
Pregledani predpisi ...............................................................................................................15
Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklica ...........................................................15
Predlogi za izboljšanje zakonodaje.......................................................................................16
Geodetska dejavnost ..............................................................................................................18
Pregledani predpisi ...............................................................................................................18
Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklicev .........................................................18
Predlogi za izboljšanje zakonodaje .......................................................................................19
Veterinarstvo ...........................................................................................................................20
Pregledana zakonodaja ........................................................................................................20
Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklicev .........................................................20
Pogoji za opravljanje dejavnosti s sedežem v Republiki Sloveniji........................................26

1. Detektivska dejavnost
1.1 Pregledani predpisi
• Zakon o detektivski dejavnosti Ur.l. RS, št. 17/2011
• Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti Ur.l. RS, št. 85/2011
• Cenik certifikata, detektivske izkaznice in tarife strokovnega usposabljanja
in izpopolnjevanja ter detektivskega izpita

1.2 Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklica
Legenda:
Naziv dejavnosti
STRUKTURA POGOJEV

Naziv poklica
Dovoljenje na
dejavnosti
Dovoljenje na
poklicu
podpogoji

Detektivska
dejavnost
Status in
1 registracija
2 Detektiv
Vpis v evidenco
1 detektivov
1 državljanstvo EU
2 ustrezna izobrazba
3 izpit za detektiva
Obvezno
strokovno
usposabljanje in
1 izpopolnjevanje
prepoved varnostnih
4 zadržkov
prepoved
opravljanja nalog
policistov v zadnjih
5 dveh letih
zavarovanje
odgovornosti za
6 škodo

URA POGOJEV

1.3 Predlogi za izboljšanje zakonodaje

Zap.

Ukrep

št.

1.

Ustreznejša
definicija
regulirane
detektivske
dejavnosti
in
reguliranega
poklica
»detektiv«

Člen/
povezava
3. člen

Komentar/
Obrazložitev ukrepa
Zakonska določila na več mestih ne določajo jasne
razmejitve med opravljanjem detektivske dejavnosti in
pridobitvijo naziva »detektiv«.
Tretji člen določa statusne oblike v katerih se lahko
opravlja detektivska dejavnost in določa pogoje, ki so
vezani izključno na dejavnost.
6. člen opredeljuje, da se detektivi, ki imajo veljavno
licenco za opravljanje detektivske dejavnosti obvezno
združujejo v Detektivsko zbornico.
Menimo, da pridobitev naziva »detektiv« še ne pomeni
opravljanje dejavnosti. Posameznik se lahko v trenutku,
ko pridobi naziv »detektiv« odloči, ali se bo zaposlil v
npr. detektivski agenciji, ali pa bo vstopil na trg kot
samozaposlena oziroma pravna oseba.

2.

3.

Odprava
obveznega
članstva v
detektivski
zbornici

Znižanje
stroškov
postopka vpisa
v evidenco
detektivov

6. člen

Obrazložitev:
Jasno definiranje pogojev za opravljanje dejavnosti
oziroma poklica je še posebej pomembna za vstopanje
na trg RS, s strani detektivskih agencij oziroma
detektivov iz držav članic EU – glede na to so vezani
postopki PRIJAVE opravljanja storitve oziroma postopki
PRIZNAVANJA poklicnih kvalifikacij.
Za pridobitev naziva detektiv oziroma za opravljanje
detektivske dejavnosti že sama zakonodaja predpisuje
številne regulacije – od licence od obveznih strokovnih
izobraževanj, ki so samoplačniške. Namen določb je, da
se ohrani kakovost opravljanje storitev in stalno
izobraževanje detektivov.
Obrazložitev:
Obvezno članstvo ne pripomore k dvigu kvalitete
detektivskih storitev, posledično pa dodatno stroškovno
obremenjuje uporabnika storitev.
Stroški postopka vpisa v imenik znašajo:
• Upravna taksa za vlogo in izdajo odločbe o izdani
licenci
22,66 EUR
• Stroški za pridobitev certifikata o licenci 450,00 EUR
• Stroški izdelave detektivske izkaznice
200,00 EUR
Skupaj: 672,66 EUR
Obrazložitev:
Visoki stroški ob vstopu v dejavnost so za bodočega
ponudnika obremenjujoči in zavirajo hiter vstop na trg.

4.

Znižanje
stroškov
pristopa na izpit
za detektiva

Stroški strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja:
1.402,32 EUR
Stroški detektivskega izpita:
383,00 EUR
Skupaj: 1.785,32 EUR
Za pridobitev naziva detektiv SKUPAJ: 2.457,98 EUR.

5.

6.

Natančno
definiranje
postopka za
priznavanje
poklicne
kvalifikacije

Natančno
definiranje
postopka
prijave
čezmejnega/ob
časnega
opravljanja
storitve.

34. člen

Obrazložitev:
Strošek, ki ga nosi posameznik za pridobitev naziva
detektiv je visok in močno stroškovno obremenjuje
bodočega ponudnika storitev.
Postopek priznavanja v tujini pridobljene poklicne
kvalifikacije mora opraviti vsak posameznik iz katerekoli
države članice EU, ki želi vstopiti na trg EU. Postopek je
določen v drugem odstavku 35. člena.
Ugotavljamo pomanjkljivo določene pogoje in dokazila
za priznanje poklicne kvalifikacije.
Zakon o detektivski dejavnosti se sklicuje na zakon o
priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki ima splošne določbe
glede vodenja postopka.
Obrazložitev:
Potrebno je natančno definirati pogoje in dokazila, s
katerimi se preveri ustreznost izpolnjevanje pogojev.
V 34. členu ni jasno razvidno, katere pogoje mora
izpolnjevati tuja »detektivska agencija« oziroma katere
pogoje mora izpolnjevati tuji »EU detektiv.« Ni ločnice
med opravljanjem dejavnosti in poklicem. Obrazec vloge
ni dostopen.
Obrazložitev:
Potrebno je natančno definirati pogoje in dokazila, s
katerimi se preveri ustreznost izpolnjevanje pogojev za
opravljanje dejavnosti oziroma za opravljanje poklica.
Za lažjo komunikacijo med organom in stranko, zaradi
hitrejšega in uspešnejšega postopka predlagamo
pripravo in uvedbo obraza vloge.

2. Nepremičninsko posredovanje
2.1 Pregledani predpisi

1. Zakon o nepremičninskem posredovanju,
Ur.l. RS, št. 42/2003, Spremembe Ur.l. RS, št. 21/2006 Odl.US: U-I-229/03-18, 47/2006,
50/2006-ZMVN, 72/2006-UPB1, 49/2011

2. Pravilnik o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih
posrednikov Ur.l. RS, št. 14/2004,
3. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Ur.l. RS, št. 81/2000
Spremembe Ur.l. RS, št. 55/2003, 83/2003-UPB1, 118/2006, 1/2007-UPB2,
85/2009
4. Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij Ur.l. RS, št. 37/2010

2.2 Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklica

STRUKTURA POGOJEV

Nepremičninsko
posredovanje
Status in
1 registracija
Nepremičninski
2 posrednik
Vpis v imenik
nepremičninskih
1 posrednikov
1 Nekaznovanost
Ustrezna izobrazba
2 in delovne izkušnje
Certifikat o
pridobljeni
nacionalni poklicni
3 kvalifikaciji
Zavarovanje
3 odgovornosti
Pogodba o
posredovanju z
4 nepremičninami
Objava splošnih
pogojev
poslovanja
nepremičninske
5 družbe

Legenda:
Naziv dejavnosti
Naziv poklica
Dovoljenje na
dejavnosti
Dovoljenje na
poklicu
podpogoji

2.3 Predlogi za izboljšanje zakonodaje
Zap.

Ukrep

št.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ažuriranje
seznama
izvajalcev za
dopolnilno
izobraževanje
nepremičninskih
posrednikov
Konkretizacija
postopka
priznavanje
poklicnih
kvalifikacij za
poklic
nepremičninski
posrednik
Jasna določitev
obveze za
dopolnilno
usposabljanje za
tujce

Določitev
dokazil oziroma
pogojev pri
priznavanju
poklicnih
kvalifikacij

Določitev
dokazil in
pogojev pri
občasnem
opravljanju
poklica - vloga

Natančno
definiranje
postopka prijave
čezmejnega/
občasnega

Člen/
povezava

Komentar/
Obrazložitev ukrepa
Seznam, ki je objavljen na spletni strani MZIP ni ažuriran.
Obrazložitev:
Seznam objavljen na spletnem mestu mora biti ažuriran, saj je
seznam namenjen širšemu krogu uporabnikov, ki lahko izberejo
med različnimi izvajalci, ki izvajajo ta usposabljanja. Predvsem
pa je pomemben tudi stroškovni vidik, saj so cene teh
usposabljanj med izvajalci različne.
Vloga, ki se nanaša na postopek priznavanja poklicnih
kvalifikacij je splošna in ne zajema konkretnih pogojev in
dokazil, ki jih mora predložiti nepremičninski posrednik.
Obrazložitev:
Predlagamo pripravo vloge, ki se bo konkretizirala na postopek
in na pogoje, ki so vezani na opravljanje poklica nepremičninski
posrednik.
Nepremičninski posredniki se morajo vsakih pet let dopolnilno
izobraževati, da lahko obdržijo licenco. V zakonu ni navedeno,
kako je z dopolnilnim usposabljanjem za nepremičninske
posrednike, ki na naš trg vstopajo iz EU, preko čezmejnega
opravljanja storitev.
Obrazložitev:
Zakon mora natančno definirati obveze in dolžnosti, ki jih morajo
izpolnjevati vsi ponudniki. Predlagamo, da se v zvezi z
dopolnilnim usposabljanjem tujcev to izrecno navede tudi v
zakonu.
Predlagamo, da v zakonu in podzakonskih aktih natančno
identificiramo oz. določimo pogoje za pridobitev odločbe o
priznavanju poklicne kvalifikacije in natančno definiramo
postopek. (pravno sredstvo, implementacija pozitivnega
molka,…).
Obrazložitev:
Potrebno je natančno definirati korake postopka.
Predlagamo, da v zakonu in podzakonskih aktih natančno
določimo pogoje za pridobitev odločbe za čezmejno opravljanje
poklica. Potrebno je natančno definirati postopek.
Obrazložitev:
Predlagamo pripravo obrazca vloge, ki bo konkretiziral postopek
in pogoje, ki so vezani na občasno opravljanje poklica
nepremičninski posrednik.
Potrebno je natančno definirati pogoje in dokazila, s katerimi se
preveri ustreznost izpolnjevanje pogojev za opravljanje
dejavnosti oziroma za opravljanje poklica.
Obrazložitev:

7.

opravljanja
storitve.

Za lažjo komunikacijo med organom in stranko, zaradi
hitrejšega in uspešnejšega postopka predlagamo pripravo
vloge.

Deregulacija
poklica
»nepremičninski
posrednik«

Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na
projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP)
«Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« - Deregulacija poklicev – med
javnim interesom in konkurenčnostjo¹ vidika konkurenčnosti kot
največjo „oviro” navaja zahtevo po certifikatu. V primerjavi z drugimi
pogoji, ki so bolj formalni (kot na primer vpis v register, potrdilo o
nekaznovanosti in podobno), zahteva po certifikatu pomeni, da mora
posameznik opraviti točno določen izpit oziroma si pridobiti točno
določen certifikat. Argument zdrži, če je postopek preverjanja znanja
za pridobitev certifikata na ustrezno visoki in zahtevni ravni. Povedano
z drugimi besedami, certifikat nima večjega pomena, če ga lahko
pridobi skorajda vsak brez večjega truda oziroma če je delo
nepremičninskih posrednikov v takem sistemu kakovostno
nezadostno. S tega vidika se lahko ta poklic regulira bodisi s
predpisano ustrezno izobrazbo bodisi brez pogoja izobrazbe, vendar z
zahtevnim strokovnim izpitom (prek katerega se bo uresničila ustrezna
selekcija z vidika kakovosti).
Pravtako se postavlja vprašanje, ali ne bi bilo bolje tega poklica
regulirati samo na ravni dejavnosti. Predvsem z vidika izobraževanja bi
v tem primeru za nosilca dejavnosti predpisali obvezno vsakoletno
dodatno izobraževanje in usposabljanje. Odkar članstvo v GZS ni več
obvezno, predvsem mali nosilci dejavnosti (na primer samostojni
podjetniki) tega ne počnejo (se ne izobražujejo redno), kar seveda
vpliva na kakovost njihovega dela (storitve). Glede na to, da pri
prodaji nepremičnin ne obstaja zakonska obveza, da mora pri tem
poslu sodelovati posrednik, se postavlja vprašanje, ali regulacijo
tega poklica sploh potrebujemo. Z vidika sedanje slovenske
regulacije bi lahko kot element javnega interesa označili vpis v register
ter zahtevo po NPK. Vendar po drugi strani nekateri dogodki ter tudi
1
izkušnje uporabnikov kažejo na velikokrat neustrezno znanje
nepremičninskih posrednikov. To potrjuje tudi možnost, ki jo imamo po
zakonodaji, da lahko nakup in/ali prodajo nepremičnine opravimo tudi
brez nepremičninskega posrednika.
Vir: Deregulacija poklicev med javnim interesom in konkurenčnostjo,
Valentina Franca…[et al], -1. natis – Ljubljana, Planet GV, 2012
Obrazložitev:
Po zgoraj navedeni obrazložitvi bi bila deregulacija oziroma odprava
pogojev za opravljanje poklica smiselna in priporočljiva.

3. Dejavnost šol vožnje
3.1 Pregledani predpisi
• Zakon o voznikih, Ur.l. RS, št. 109/2010,
• Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje, Ur.l. RS, št. 44/2011,
• Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo
šole vožnje, Ur.l. RS, št. 44/2011,
• Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja
predpisov in strokovnega vodjo šole, Ur.l. RS, št. 46/2007,
1

Treba je poudariti, da tukaj ne gre za empirično preverljive podatke, temveč za lastne
izkušnje in izkušnje okolice, zato teh trditev ni mogoče posploševati.

• Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu
usposabljanja izvajalcev programa, Ur.l. RS, št. 48/2011.

3.2 Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklicev
Legenda:
Naziv dejavnosti
Naziv poklica
Dovoljenje na
dejavnosti
Dovoljenje na
poklicu

STRUKTURA POGOJEV

podpogoji

Šole vožnje
Vpis v register šol
1 vožnje
Status in
1 registracija
2 Učilnica
Neprometna
3 površina
Ustrezno
opremljena
4 motorna vozila
5 Učitelj vožnje
Dovoljenje za
1 učitelja vožnje
1 ustrezna starost
ustrezna
2 izobrazba
opravljeno
usposabljanje za
3 učitelja vožnje
vozniško
4 dovoljenje
5 nekaznovanost
6 Učitelj predpisov
Dovoljenje za
učitelja
1 predpisov
1 izobrazba
opravljeno
usposabljanje za
2 učitelja predpisov
vozniško
3 dovoljenje
Strokovni vodja
7 šole
Dovoljenje za
strokovnega
1 vodjo šole
1 izobrazba

2 delovne izkušnje
3 Učitelj vožnje
usposabljanje za
strokovnega
4 vodjo šole

3.3 Predlogi za izboljšanje zakonodaje
Zap.

Ukrep

št.

1.

2.

Poenostavitev
postopkov in
pridobivanje
podatkov iz
uradnih
evidenc

Poenostavitev
postopkov in
dvojno
preverjanje
pogojev in
dokazil
za pridobitev
naziva
Učitelja
vožnje,
Učitelja
predpisov in
Strokovnega
vodje šol

Člen/
povezava

Komentar/
Obrazložitev ukrepa
Za opravljanje dejavnosti šole vožnje se mora ponudnik vpisati v
Register šol vožnje, za kar mora predložiti vrsto dokazil.
Obrazložitev:
Za lažji in hitrejši postopek, predvsem pa za razbremenitev strank
v postopku, je potrebno dosledno uresničevati načelo
pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc (139. čl. ZUP).
Šola vožnje mora za svoje delovanje zagotoviti ustrezen kader.
Učitelji vožnje, predpisov in strokovni vodja šole pa morajo za
pridobitev dovoljenja izpolnjevati pogoje in opraviti ustrezno
usposabljanje.
Pogoji za pridobitev dovoljenja se preverjajo že v trenutku
pristopa na usposabljanje, ki jih izvajajo različni pooblaščeni
izvajalci, ponovno pa se izpolnjevanje pogojev preveri pri
pridobivanju dovoljenja, ki ga izda Upravna enota.
Pomanjkljivost trenutne ureditve je, da ni predpisanih ustreznih
evidenc iz katerih bi bilo mogoče slediti procesu usposabljanja.
Zakon bi moral predpisani obliko in vsebino evidenc, predvsem,
ko gre za vodenje procesa izdaje ustreznih spričeval oziroma
potrdil in arhiviranje.
Obrazložitev:
Predlagamo, da se preverjanje pogojev ne podvaja in se temeljito
preuči postopek pridobitve v cilju poenostavitve postopka.

3.

Definiranje
vseh
reguliranih
dejavnosti in
poklicev po
ZVoz

Ugotavljamo, da je regulacija, ki jo zakonodajalec poimenuje
kadrovski pogoj, ustreza vsem definicijam reguliranega poklica.
Skladno z ugotovitvijo v zakonu tako tudi ni opredeljenih
postopkov za priznavanje poklicnih kvalifikacij in čezmejno
opravljanje storitev. (npr. trener varne vožnje, vodja skupinskih
delavnic…)
Zakon o voznikih določa še vrsto dejavnosti za katere Agencija za
varnost v prometu podeljuje javno pooblastilo oziroma dovoljenje
za opravljanje dejavnosti. Te dejavnosti so:
1. Izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov
začetnikov, (33 izvajalcev)
2. Izvajanje dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (43
izvajalcev)

3. Izvajanje rehabilitacijskih programov
4. Izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje,
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol (10 izvajalcev)
5. Usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov
V zvezi z navedenim dejavnostmi je bilo pri popisu ugotovljeno,
da gre za tržne dejavnosti, ki jih je potrebno vnesti na seznam
reguliranih dejavnosti.

4.

Znižanje
stroškov za
usposabljanje
izvajalcev
programa
vadbe varne
vožnje za
voznike
začetnike

42. in 43.
člen ZVoz

Obrazložitev:
Potrebno je jasno določiti seznam vseh reguliranih dejavnosti in
poklicev ter urediti zakonske določbe, v povezavi s storitveno in
poklicno direktivo.
42. člen določa, da se morajo kandidati za izvajalce programa
vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic udeležiti ustreznega
usposabljanja in opraviti izpit.
Medtem ko 43. člen ZVoz zelo eksplicitno navaja pogoje in način
usposabljanja.
2

Cena usposabljanja na osebo : 2.160,00 EUR (z vključenim
DDV). V ceno je vključeno:
- teoretično in praktično usposabljanje,
- gradivo,
- pri kategoriji A je vključena vožnja z TRIAL motorji,
- pri celodnevnem programu je vključeno kosilo.
V ceni niso vključeni stroški izpita. Doplačilo za usposabljanje
iz obeh kategorij (A in B) znaša 1.320,00 EUR (z vključenim
DDV).
Obrazložitev:
Visoki stroški za pridobitev ustreznih kvalifikacij obremenjuje nove
ponudnike na trgu ob začetku dejavnosti.

5.

Razjasnitev
kriterijev za
izobraževanja
in dodatna
usposabljanja

46. člen ZVoz določa pogoje za izvajalce izobraževanj in dodatnih
usposabljanj za učitelje vožnje, predpisov in strokovnih vodij šol,
poleg tega pa določa tudi obveznost letnega obnavljanja in
dopolnjevanja svojega znanja.
Zakon ne opredeljuje kdo in kje se zbirajo podatki o opravljenih
izobraževanjih, sankcije v primeru neudeležbe usposabljanj, kako
se vrši nadzor…

6.

7.
2

Jasna
opredelitev
postopka za
čezmejno
opravljanje
dejavnosti šol
Konkretizacija

27. čl.,
4. odstavek

Obrazložitev:
Pogoji in obveznosti morajo biti iz zakona jasno razvidne.
Čezmejno opravljanje dejavnosti šol vožnje ne določa korakov
postopka (kdo vodi postopek, kam se vloži vloga, obrazec vloge
ter priloge, stroški, nadzor,); in morebitnih dodatnih pogojev.
Obrazložitev:
Potrebno je jasno in natančno definirati korake postopka.
Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in

http://cvv.amzs.si/?podrocje=49 – gre za ponudba enega od izvajalcev

postopka za
pridobitev
dovoljenja za
učitelja vožnje,
predpisov,
strokovnega
vodjo šole

8.

9.

strokovnega vodjo šole določa postopek za pridobitev dovoljenja.
Predlagamo, da se v postopku prenove opredeli tudi naslednje
pomanjkljivosti:
• Katere so priloge k vlogi, v kakšni obliki se jih
prilaga (original, kopija,..);
• Kam se vloži pritožba;
• Potrdilo iz kazenske evidence (katero);
• Stroški postopka niso navedeni;
• Za lažje poslovanje s strankami izdelati obrazec
vloge.
Obrazložitev:
Postopek izdaje dovoljenja mora biti jasen in enostaven.
Informacije o izdanih dovoljenj učiteljev vožnje, učiteljev
predpisov in strokovnih vodij šol niso javno dostopne.

Javna objava
oziroma
vzpostavitev
registra za
regulirane
poklice
Odprava
neskladnosti
zakona in
pravilnika

34. člen
ZVoz in
6. člen
Pravilnika
o
dovoljenjih
za učitelja
vožnje,
učitelja
predpisov
in
strokovneg
a vodjo
šole

Obrazložitev:
Registri so namenjeni širšemu krogu uporabnikov, med drugim
tudi potrošnikom ali uporabnikom storitev, ki želijo preveriti stanje
veljavnosti različnih dovoljenj in podeljenih pristojnosti.
Neskladnost 34. člena ZVoz in 6. člena Pravilnika (dokazilo o
delovnih izkušnjah)
34. člen predmetnega zakona določa, da lahko dovoljenje za
strokovnega vodjo šole dobi oseba, ki ima najmanj tri leta
delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje; Pravilnik pa
ne določa s katerim dokazilom se v postopku pridobitve
dovoljenja, ta pogoj izkazuje.
Obrazložitev:
V praksi se ta pogoj ne preverja, kar ni skladno s postopkom
predvidenem v zakonu.

10.

Uskladitev
zakonodaje –
neskladnost
pravilnika z
zakonom

Obrazložitev:
Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole, Ur.l. RS, št. 46/2007,
ni usklajen z Zakonom o voznikih, ki je bil sprejet in objavljen v
Ur. l. RS, št. 109/2010.

11.

Jasno
definiranje
postopka
priznavanja
poklicnih
kvalifikacij in
postopkov za
čezmejno
opravljanje
storitev
Deregulacija
poklica
»strokovni

34. člen ZVoz določa, da lahko EU državljani pridobijo dovoljenje
na podlagi ENAKOVREDNIH DOKAZIL. Dovoljenje mora pridobiti
tudi oseba, ki želi storitve opravljati čezmejno.

12.

Obrazložitev:
Zvoz 34. člen ne konkretnih pogojev in korakov poteka postopka
(npr.: kdo vodi, kam se vloži vloga, obrazec vloge ter priloge,
stroški, nadzor,…)

ZVoz – določa, da mora ponudnik oziroma Šole vožnje za
opravljanje dejavnosti zagotoviti tri strokovne osebe s
pridobljenim dovoljenjem, med njimi je tudi »strokovni vodja

vodja šole
vožnje«

13.

14.

šole«. Glede na zakonske določbe menimo, da odprava
regulacije za ta poklic ne posega v javno varnost, javno zdravje
oziroma javni interes in ga je potrebno ukiniti.
V praksi se največkrat dogaja, da posamezna šola vožnje
zagotovi osebo, ki ima pridobljena vsa tri dovoljenja in tako izpolni
pogoj po ustrezni kadrovski usposobljenosti.
Predlagamo črtanje tretjega odstavka 29. člena zakona in s tem
ukinitev oziroma deregulacijo poklica strokovnega vodjo v šoli
vožnje. Po opravljenih analizah v skupini za deregulacijo poklicev
in dejavnosti gre pri strokovnem vodji šole za nepotrebno
podvajanje z nalogami, ki so že razdeljene med direktorja
oziroma vodjo šole, učitelja vožnje ter učitelja predpisov tako, da
ni nikakršne potrebe oziroma razloga, da še dodatno zahtevamo
tudi strokovnega vodjo šole.
Obrazložitev:
V primeru, ko ne gre za poseganje v kakovost storitve in ko se ne
posega v javni interes je deregulacija smiselna oziroma potrebna.
Po Zvoz mora posameznik za pridobitev naziv »učitelj vožnje
imeti V. st. izobrazbe, učitelj predpisov pa VII. st. oziroma prvo
stopnjo po visokošolskem študijskem programu.

Znižanje
izobrazbenih
kriterijev za
pridobitev
naziva učitelj
vožnje, učitelj
predpisov

Odprava
določbe o
določeni
starosti za
učitelja vožnje

34. čl.

Obrazložitev:
Predlagamo znižanje izobrazbenih kriterijev za dostop do
navedenih poklicnih kvalifikacij. Predlagamo ustrezno znižanje
zahteve po izobrazi za učitelja vožnje in sicer iz V. stopnje na IV.
stopnjo izobrazbe iz razloga, ker na trenutno veljaven način,
učitelji vožnje ne morejo postati kandidati, ki bi lahko bili zelo
odlični učitelji vožnje glede na svoje poklicne izkušnje in sicer so
to avtomehaniki in vozniki, pa zaradi trenutnih zahteve zakona to
ne morejo postati.
Zvoz določa ustrezno starost, ki jo mora izpolnjevati bodoči učitelj
vožnje.
Obrazložitev:
Predlagamo ustrezno spremembo prvega odstavka, 34. člena, in
sicer predlagamo črtanje prve točke iz razloga nepotrebnosti
omejevanja potrebne starosti za učitelja vožnje na 24 let. Tej
zahtevi se približamo tudi brez tako zapisanega pogoja, saj učitelj
vožnje ne more postati nekdo, ki nima najmanj 5 let vozniškega
dovoljenja za posamezno kategorijo tako, da zahteva iz prve
točke, prvega odstavka predmetnega člena nima nikakršne
dodane vrednosti.

4. Odvetništvo
4.1 Pregledani predpisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o odvetništvu,
Zakon o odvetniški tarifi,
Zakon o pravniškem državnem izpitu,
Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav,
Pravilnik o vrsti in primerih nošenja službenega oblačila odvetnika,
Pravilnik o merilih in postopku za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in
opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica,
Pravilnik o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife
in Kodeks odvetniške poklicne etike,
Statut Odvetniške zbornice Slovenije,
Kodeks odvetniške poklicne etike,
Direktiva 98/5ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16.02.1998 za olajšanje
trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je
bila kvalifikacija pridobljena.

4.2 Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklica

STRUKTURA POGOJEV

Odvetniška
dejavnost
1 Status in registracija
2 Odvetnik
Vpis v imenik
1 odvetnikov
1 državljanstvo EU
ustrezna izobrazba in
2 delovne izkušnje
3 pravniški državni izpit
4 odvetniški izpit
5 ustrezna oprema in prostori
zaupanja vreden za
opravljanje poklica
6 odvetnik
7 poslovna sposobnost
Zavarovanje
odgovornosti za
2 škodo
Obvezno članstvo
3 v zbornici

Legenda:
Naziv dejavnosti
Naziv poklica
Dovoljenje na
dejavnosti
Dovoljenje na
poklicu
podpogoji

4.3 Predlogi za izboljšanje zakonodaje

Zap.

Ukrep

št.

1.

2.

3.

4.

Poenostavitev
postopkov in
pridobivanje
podatkov iz uradnih
evidenc

Poenostavitev
postopkov in
dvojno preverjanje
pogojev in dokazil
za pridobitev naziva
odvetniški
pripravnik,
odvetniški kandidat
in odvetnik

Preglednost
stroškov in javna
objava višine
stroškov

Uskladitev imenika
tujih odvetnikov

Člen
/
pove
zava

Komentar/
Obrazložitev ukrepa

Za opravljanje odvetniške dejavnosti se mora ponudnik vpisati v
imenik odvetnikov, za kar mora predložiti vrsto dokazil.
Obrazložitev:
Za lažji in hitrejši postopek, predvsem pa za razbremenitev
strank v postopku, je potrebno dosledno uresničevati načelo
pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc (139. čl. ZUP).
Odgovor OZS (z dne 1.2.2013)
OZS bi morala pridobiti ustrezne kompetence za pridobivanje
podatkov iz uradnih evidenc.
Pogoji za pridobitev dovoljenja se preverjajo večkrat.
Obrazložitev:
Predlagamo, da se preverjanje pogojev ne podvaja.
Odgovor OZS (z dne 1.2.2013)
Preverjanje pogojev se ne podvaja, vsi pogoji pri vsakem so
navedeni zaradi tega, ker se lahko posameznik vpiše v
posamezni imenik, tudi če prej ni bil predhodno vpisan v prejšnji
imenik. Za vpis v imenik odvetnikov ni nujno, da je bila oseba
predhodno vpisana v imenik kandidatov in pripravnikov.
Statut OZS določa različne višine prispevkov različnim
področnim odborom OZS.
Obrazložitev:
Predlagamo, da se stroški poenotijo za vse odvetnike in objavijo
na spletnih straneh OZS.
Odgovor OZS (z dne 1.2.2013)
Prispevki območnih zborov odvetnikov so stvar interne odločitve
oz. avtonomije posameznega območnega zbora oziroma
odvetnikov, ki so člani tega območnega zbora (44-46.čl. OZS)
Na spletni strani je dostopen samo imenik domačih odvetnikov.
Imenik odvetnikov, ki prihajajo iz tujine ni dostopen, kar jih
postavlja v neenakopraven položaj in zavaja uporabnike storitev.
Obrazložitev:
Predlagamo, da OZS vzpostavi imenik tujih odvetnikov na svoji
spletni strani.

5.

Jasno definiranje
postopka
priznavanja
poklicnih kvalifikacij
in

34. a. b. c. in d. člen (ZOdv-NPB2) določajo opravljanje storitev
odvetniškega poklica tujih odvetnikov v RS.
Ob pregledu predpisov se je pojavilo vprašanje ali ne gre za
diskriminacijo tujih odvetnikov, ki opravljajo dejavnost po

postopkov za
čezmejno
opravljanje storitev

34. a in 34. b v kombinaciji s 34. č členom?
Odgovor OZS (z dne 1.2.2013) in MPJU – Direktorat za
zakonodajo s področja pravosodja.
ZOdv določa, da tuji odvetniki po 34. b in c. členu pridobijo
enake pravice kot tuji odvetniki po 34. a, samo na podlagi
delovne dobe, brez opravljenih izpitov.
Največja razlika med odvetniki po 34.a členu in 34.č členu je v
tem, da odvetniki po 34.a členu opravljajo storitve pod nazivom
»odvetnik« in takoj, ko so izpolnjeni pogoji za vpis v imenik, kar
pomeni, da lahko na sodišču samostojno zastopa. Odvetnik po
34.č členu pa mora najprej 3 leta dejansko in stalno opravljati
poklic v RS pod svojim matičnim nazivom, omejen pa je tudi pri
zastopanju na sodišču (vedno v sodelovanju s slovenskim
odvetnikom). Nekateri tuji odvetniki se namreč hitro vključijo v
svoj poklic v državi gostiteljici, med drugim z opravljanjem
preizkusa usposobljenosti, drugi odvetniki s popolno kvalifikacijo
pa morajo imeti možnost doseči takšno vključitev po določenem
obdobju (tri leta) poklicnega delovanja v državi članici gostiteljici
pod poklicnimi nazivi iz svoje matične države.

6.

7.

8.

9.

Razlikovanje temelji na možnostih, ki jih omogočata Direktiva
77/249/EGS in Direktiva 98/5/ES, ne smemo pa zanemariti tudi
Direktive 2005/36/ES, ki določa, da država gostiteljica lahko za
regulirane poklice predpiše prilagoditveno obdobje do treh let ali
preizkus poklicne usposobljenosti (14/1/c člen Direktive
2005/36/ES), zato menimo, da v tem primeru ne gre za
diskriminacijo med tujimi odvetniki.
Iz zakona in pripadajočih podzakonskih aktov niso razvidni
natančni koraki in čas za posamezne korake za vpis v imenik pri
OZS.

Opredelitev korakov
postopka vpisa v
imenik odvetnikov

Med upravičence je
potrebno vključiti
tudi države
pogodbenice (EGP
in Švicarska
konfederacija)
Odprava pogoja
dejanske
vzajemnosti
Odprava pogoja
prostora in opreme
za odvetnike, ki
dejavnost opravljajo
trajno izven RS

34. a

34. f

Odgovor OZS (z dne 1.2.2013)
Uporablja se določbe ZUP.
PREDLOG MDDSZ:
34. a člen navaja upravičence, ki se lahko vpišejo v imenik tujih
odvetnikov v Sloveniji. Določba navaja samo odvetnike iz drugih
držav EU, ne pa ostalih držav pogodbenic (EGP in Švicarska
konfederacija).
PREDLOG MDDSZ:
Potrebno je odpraviti pogoj dejanske vzajemnosti.
ZOdv v 8. točki 25. člena določa, da mora imeti odvetnik
ustrezno opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za
opravljanje odvetniškega poklica.
Obrazložitev:
Predlagamo, da se pogoj odpravi za odvetnike, ki dejavnost
opravljajo trajno izven RS.

5. Geodetska dejavnost
5.1.

Pregledani predpisi
• Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ,
• Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije,
• Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev,
• Zakon o geodetski dejavnosti.

5.2.

Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklicev

STRUKTURA POGOJEV

Geodetska
dejavnost
1 Status in registracija
Zavarovanje
odgovornosti za
2 škodo
3 Odgovorni geodet
Vpis v imenik
pooblaščenih
1 inženirjev
Ustrezna izobrazba in
1 delovne izkušnje
Strokovni izpit iz
2 geodetske stroke
Zavarovanje
3 odgovornosti za škodo
Obvezno članstvo
2 v zbornici
4 Geodet
Geodetska
izkaznica in vpis
v imenik
1 geodetov
1 Ustrezna izobrazba
Strokovni izpit za
izvajanje geodetskih
2 storitev

Legenda:
Naziv dejavnosti
Naziv poklica
Dovoljenje na dejavnosti
Dovoljenje na poklicu
podpogoji

5.3. Predlogi za izboljšanje zakonodaje

Zap.

Ukrep

št.

1.

2.

Jasno definiranje
namena
»Seznama
projektivnih
podjetij«

Deregulacija
poklica geodet z
geodetsko
izkaznico

Člen/
povezava
3. člen

Komentar/
Obrazložitev ukrepa
Zakon navaja, da se geodetsko podjetje LAHKO vpiše v seznam
geodetskih podjetij pri IZS. V praksi pa se seznam podjetij uporablja tudi za
namen preverjanja izpolnjevanja pogojev geodetskih podjetij, saj se v
imenik lahko vpišejo le ob pogoju izpolnjevanja pogojev.
Stroški vpisa znašajo 100 EUR, ter letna pristojbina za vodenje v imeniku
znaša 72 EUR.
Ob navedbi »lahko« ni jasno ali gre za obvezen oziroma neobvezen pogoj,
ki velja za geodetska podjetja.
Obrazložitev:
Menimo, da je potrebno določbe, ki so lahko dvoumne iz zakonodaje
odpraviti. Zakon mora jasno določiti obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki.
Zakon določa pogoje za opravljanje poklica odgovorni geodet ter poklic
geodet z geodetsko izkaznico. Vsak poklic ima svoje pogoje, za vsak poklic
je potrebno opraviti samostojen strokovni izpit, prav tako se geodet oziroma
odgovorni geodet vpisujeta v različne imenike.
Obrazložitev:
Deregulirati poklic geodet z geodetsko izkaznico; odgovornost za
opravljeno delo že po veljavni zakonodaji nosi odgovorni geodet.

6. Veterinarstvo
6.1 Pregledana zakonodaja
• Zakon o veterinarstvu (ZVet-1),
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o
postopku njihove verifikacije,
• Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti
• Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
• Pravilnik o postopku verifikacije v veterinarskih organizacijah in vodenju registra
veterinarskih organizacij
• Pravilnik o izvajanju in preverjanju stalnega strokovnega izpopolnjevanja in
preizkusu strokovne usposobljenosti veterinarjev
• Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju veterinarjev in o preizkusu strokovne
usposobljenosti
• Pravilnik o opravljanju državnega izpita za doktorje veterinarske medicine
• Zakon o gospodarskih družbah
• Pravilnik o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe
• Uredba o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih
veterinarjev
• Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije
• Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
• Pravilnik o prenosu posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji
• Statut Veterinarske zbornice

6.2 Struktura pogojev za opravljanje dejavnosti / poklicev

STRUKTURA POGOJEV

Dejavnosti
veterinarske
ambulate A (SD)
Verifikacija
veterinarskih
1 organizacij (DD/P)
Status in registracija
1 (DPD)
Splošni pogoji objekt
2 (DPD)
Splošni pogoji
3 prostori (DPD)
Splošni pogoji
4 oprema (DPD)
posebni pogoji za
5 ambulatno A (DPD)

Legenda:
Naziv dejavnosti
Naziv poklica
Dovoljenje na
dejavnosti
Dovoljenje na poklicu
podpogoji

Veterinar z
opravljenim
usposabljanjem in
preizkusom znanja
6 (SP)
Vpis v register licenc
1 za veterinarje (DD/P)
1 Ustrezna izobrazba
opravljen državni
2 izpit (DPD)
član Veterinarske
3 zbornice (DPD)

Dejavnosti
veterinarske
ambulate B (SD)
Verifikacija
veterinarskih
1 organizacij (DD/P)
Status in registracija
1 (DPD)
Splošni pogoji objekt
2 (DPD)
Splošni pogoji
3 prostori (DPD)
Splošni pogoji
4 oprema (DPD)
Posebni pogoji za
5 ambulanto B (DPD)
6 Veterinar
Vpis v register licenc
1 za veterinarje (DD/P)

1 Ustrezna izobrazba
opravljen državni
2 izpit (DPD)
član Veterinarske
3 zbornice (DPD)
veterinarski
7 pomočnik (DPD)
Ustrezna izobrazba ali
opravljeno
1 usposabljanje
2 Koncesija (DP/D)

Dejavnosti
veterinarske
ambulate C (SD)
Verifikacija
veterinarskih
1 organizacij (DD/P)
Status in registracija
1 (DPD)

Splošni pogoji objekt
2 (DPD)
Splošni pogoji
3 prostori (DPD)
Splošni pogoji
4 oprema (DPD)
Posebni pogoji za
5 ambulatno C (DPD)
6 Veterinar

Vpis v register licenc
1 za veterinarje (DD/P)

1 Ustrezna izobrazba
opravljen državni
2 izpit (DPD)
član Veterinarske
3 zbornice (DPD)
veterinarski
7 pomočnik (DPD)
Ustrezna izobrazba ali
opravljeno
usposabljanje

1
Odgovorni vodja:
8 veterinar (DPD)
2 Koncesija (DP/D)

Dejavnosti
veterinarske
bolnice (SD)

Verifikacija
veterinarskih
1 organizacij (DD/P)
Status in registracija
1 (DPD)
Splošni pogoji objekt
2 (DPD)
Splošni pogoji
3 prostori (DPD)
Splošni pogoji
4 oprema (DPD)
Posebni pogoji za
5 ambulatno C (DPD)
Posebni pogoji za
6 bolnico (DPD)
6 Veterinar

Vpis v register licenc
1 za veterinarje (DD/P)

1 Ustrezna izobrazba
opravljen državni
2 izpit (DPD)
član Veterinarske
3 zbornice (DPD)
veterinarski
8 pomočnik (DPD)
Ustrezna izobrazba ali
opravljeno
usposabljanje

1
Odgovorni vodja:
9 veterinar (DPD)
2 Koncesija (DP/D)

Dejavnosti
veterinarske
klinike (SD)

Verifikacija
veterinarskih
1 organizacij (DD/P)
Status in registracija
1 (DPD)
Splošni pogoji objekt
2 (DPD)
Splošni pogoji
3 prostori (DPD)
Splošni pogoji
4 oprema (DPD)
Posebni pogoji za
5 ambulatno C (DPD)
Posebni pogoji za
6 bolnico (DPD)
6 Veterinar

Vpis v register licenc
1 za veterinarje (DD/P)
1 Ustrezna izobrazba
opravljen državni
2 izpit (DPD)
član Veterinarske
3 zbornice (DPD)
veterinarski
8 pomočnik (DPD)

1
Odgovorni vodja:
9 veterinar (DPD)
2 Koncesija (DD/P)

Ustrezna izobrazba ali
opravljeno
usposabljanje

Dejavnosti
veterinarske
ambulante v
osemenjevalnem
središču (SD)
Verifikacija
veterinarskih
1 organizacij (DD/P)
Status in registracija
1 (DPD)
Splošni pogoji objekt
2 (DPD)
Splošni pogoji
3 prostori (DPD)
Splošni pogoji
4 oprema (DPD)
Posebni pogoji
veterinarsko
ambulanto v
osemenjevalnem
6 središču (DPD)
6 Veterinar

Vpis v register licenc
1 za veterinarje (DD/P)
1 Ustrezna izobrazba
opravljen državni
2 izpit (DPD)
član Veterinarske
3 zbornice (DPD)
veterinarski
8 pomočnik (DPD)

1
Odgovorni vodja:
9 veterinar (DPD)
2 Koncesija (DP/D)

Dejavnosti
veterinarske
lekarniške
postaje (SD)

Verifikacija
veterinarskih
1 organizacij (DD/P)
Dejavnost
veterinarske
1 ambulante B
Dejavnost
veterinarske
1 ambulante C

Ustrezna izobrazba ali
opravljeno
usposabljanje

Dejavnost
1 veterinarske bolnice
Dejavnost
1 veterinarske klinike
Posebni pogoji za
veterinarsko
lekarniško postajo
2 (DPD)
Odgovorna oseba 3 veterinar (DPD)

Dejavnost
veterinarske
ambulante v
vzrejališču
mladih
plemenskih
bikov (SD)

Verifikacija
veterinarskih
1 organizacij (DD/P)
Status in registracija
1 (DPD)
Splošni pogoji objekt
2 (DPD)
Splošni pogoji
3 prostori (DPD)
Splošni pogoji
4 oprema (DPD)
Posebni pogoji za
veterinarsko
ambulanto v
vzrejališču mladih
plemenskih bikov
5 (DPD)
6 Veterinar

Vpis v register licenc
1 za veterinarje (DD/P)
1 Ustrezna izobrazba
opravljen državni
2 izpit (DPD)
član Veterinarske
3 zbornice (DPD)
3 leta strokovne
prakse na področju
7 veterinarstva (DPD)
veterinarski
8 pomočnik (DPD)

Izvajanje
dezinfekcije,
dezinsekcije in
deratizacije po
zakonu o
veterinarstvu
(SD)
Koncesija za
opravljanje
dejavnosti DDD
(DP/D)
Posebni pogoji za
1 DDD (DPD)
2 Veterinar (SP)
Veterinarski
3 pomočnik (DPD)
Opravljeno
usposabljanje za
4 DDD

-

Prisotnost zdravnika
oz. veterinarja
5 (DPD)

6.3 Pogoji za opravljanje dejavnosti s sedežem v Republiki Sloveniji

Zap.

Ukrep

št.

1.

2.

3.

4.

Člen/
povezava

Komentar/
Obrazložitev ukrepa

Poenostavitev
postopkov in
pridobivanje
podatkov iz
uradnih
evidenc
Javna objava
oziroma
vzpostavitev
registra
veterinarjev z
licenco
Poenostavitev
postopkov in
dvojno
preverjanje
pogojev in
dokazil
za pridobitev
naziva
veterinar

Obrazložitev:
Predlagamo, da za lažje poslovanje s strankami organ pripravi
vlogo.

Priprava vloge
– za vpis v

Obrazložitev:
Predlagamo, da za lažje poslovanje s strankami organ pripravi

Obrazložitev:
Predlagamo objavo veterinarjev z veljavno licenco na način, ki je v
skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.

Veterinar mora za pridobitev licence priložiti vlogo in k vlogi
priloge o zaključenem izobraževanju, strokovnem izpitu.
Priloge so nepotrebne, saj pogoj o izobraževanju preverijo že pred
opravljanjem državnega izpita, pogoj o uspešnem opravljenem
strokovnem izpitu pa organ lahko preveri sam.
Obrazložitev:
Predlagamo, da se preverjanje pogojev ne podvaja in se temeljito
preuči postopek pridobitve v cilju poenostavitve postopka.

5.

6.

register licenc
za veterinarje
Jasna
opredelitev
postopka za
čezmejno
opravljanje
dejavnosti
veterinarske
ambulante B
Optimizacija
postopkov in
odprava
časovne
razlike med
izdano
verifikacijo in
podeljeno
koncesijo

obrazec.
Čezmejno opravljanje dejavnosti veterinarske ambulante B,
klinike, bolnice, ne določa korakov postopka (kdo vodi postopek,
kam se vloži vloga, obrazec vloge ter priloge, stroški, nadzor); in
morebitnih dodatnih pogojev.
Obrazložitev:
Potrebna je jasna opredelitev korakov postopka.
Problematično je vprašanje povezave postopkov pridobivanja
verifikacije ob kateri mora ponudnik izpolnjevati številne pogoje,
med drugim mora že ob verifikaciji skleniti pogodbo o zaposlitvi,
dejansko pa dela še ne more opravljati, ker še nima pridobljene
koncesije. Veterinarska ambulanta ne more opravljati večine
veterinarskih dejavnosti na trgu pred podelitvijo splošne koncesije
(zdravljenje živali, kirurški posegi, cepljenja…), kljub opravljenem
postopku verifikacije.
Obrazložitev:
Nepovezanost postopkov
ponudnika, ki vstopa na trg.

predstavlja

težavno

obremenitev

