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(2) Pristojbine iz prejšnjega odstavka se zaračuna letno. 
Proizvajalci, ki proizvedejo več kot 12.000 ton vseh proizvodov 
iz prejšnjega odstavka, plačajo dodatno pristojbino v višini 75 
eurov za vsakih nadaljnjih začetih 10.000 ton. Proizvajalci, ki 
opravljajo več kot eno dejavnost iz prejšnjega odstavka, pla-
čajo pristojbino le za tisto dejavnost, za katero je predpisana 
najvišja pristojbina.

(3) Odobrena kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo kr-
mne mešanice za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva 
z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov iz 3. po-
glavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES ali ki proizvajajo medi-
cirano krmo iz odobrenih mediciranih predmešanic za potrebe 
lastnega kmetijskega gospodarstva, plačajo pristojbino v višini 
35 eurov letno. Če kmetijsko gospodarstvo izkaže, da gre za 
kmetijsko gospodarstvo iz 27.(5)(d) člena Uredbe 882/2004/ES, 
se pristojbina iz tega odstavka zmanjša na 20 eurov letno.

(4) Kadar je pošiljka krme namenjena v drugo državo 
članico EU ali v tretjo državo in mora biti izvedeno certificiranje, 
se za veterinarski pregled krme na mestu izvora v Republiki 
Sloveniji plača pristojbina v višini 30 eurov.

15. člen
Za izvajanje letnega načrta monitoringa reziduov se plača 

pristojbina:
a) za jajca za proizvodnjo jajčnih izdelkov v višini 4,20 eura 

na tono sprejetih jajc, ki jo plača nosilec dejavnosti proizvodnje 
jajčnih izdelkov za mesečno količino proizvodnje;

b) za med v višini 6,55 eura na tono, ki jo plača nosilec 
dejavnosti zbiranja medu z namenom dajanja v promet.

16. člen
(1) Za izvajanje Uredbe 1857/2006/ES se plačuje pristoj-

bina za rejne živali, registrirane kopitarje in pse.
(2) Imetnik rejnih živali oziroma registriranih kopitarjev 

plača VHS pristojbino ob izdaji veterinarskega spričevala za 
trgovanje z drugo državo članico EU ali za izvoz v tretjo dr-
žavo.

(3) VHS pristojbina za rejno žival ali registriranega ko-
pitarja znaša 1,35 eurov na glavo velike živine (v nadaljnjem 
besedilu: GVŽ). Za preračun GVŽ se uporablja sistem prera-
čunavanja GVŽ, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

(4) VHS pristojbina za psa se plača ob vakcinaciji proti 
steklini in znaša 0,41 eura. Pristojbina se ne plača za pse v 
zavetiščih.

III. PLAČILO IN IZTERJAVA

17. člen
(1) Pristojbine iz tega pravilnika se nakazujejo v proračun 

Republike Slovenije in sicer na račun št. 01100-1003192075 
– veterinarske pristojbine, model 11 23124-7111118-2008.

(2) V računu iz prejšnjega odstavka se zadnja številka 
spreminja glede na leto nakazila.

(3) Pri obratih, ki jih v skladu z oceno tveganja uradni ve-
terinar ne nadzoruje vsak mesec, se pristojbine po tem pravil-
niku zaračunajo ob nadzoru za obdobje od zadnjega nadzora.

18. člen
(1) Uradni veterinar po opravljenih storitvah, za katere 

se zaračunavajo pristojbine, sestavi zapisnik o na področju 
veterinarstva. Izračun vsebuje: šifro in količino storitve, na-
slov stranke, ki je zavezanec za plačilo pristojbine ter številko 
odobritve oziroma registracije obrata oziroma gospodarstva 
oziroma evidenčno številko trgovca, kjer je bila opravljena ve-
terinarska storitev. Izračun je prikazan v Prilogi 2, ki je sestavni 
del tega pravilnika.

(2) Podatke iz izračuna vnese uradni veterinar, ki je opra-
vil pregled oziroma nadzor, v evidenco Centralnega informacij-
skega sistema VURS.

(3) Po vnosu podatkov iz prejšnjega odstavka direktor 
Območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije 
oziroma Mejne veterinarske postaje Veterinarske uprave Re-
publike Slovenije odloči o pristojbinah iz tega pravilnika, razen 
za pse, z odločbo o odmeri pristojbin (v nadaljnjem besedilu: 
odločba).

(4) Zavezanec je dolžan pristojbino plačati v 30 dneh od 
vročitve odločbe.

(5) Če zavezanec v predpisanem roku pristojbine ne pla-
ča oziroma ne vloži pritožbe, glavni urad VURS pošlje izvršljivo 
odločbo s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu davčnemu orga-
nu v izterjavo.

(6) VURS in Davčna uprava Republike Slovenije lahko 
skleneta dogovor, s katerim določita medsebojni elektronski na-
čin posredovanja podatkov za izterjavo neplačanih pristojbin.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Do 1. januarja 2010 se za izračun lahko uporabljajo samo-

kopirni obrazci, ki vsebujejo podatke iz Priloge 2.

20 člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 
140/06, 11/07 in 36/07).

21. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2008.

Št. 007-90/2007
Ljubljana, dne 25. januarja 2008
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Iztok Jarc l.r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga 1

Preračun GVŽ

žival GVŽ

odraslo govedo 1,0

mlado govedo in teleta 0.6

odrasli kopitarji 1

žrebeta 0,5

drobnica vseh kategorij 0,15

prašiči nad 25 kg 0,34

prašiči pod 25 kg 0,13

jarkice in kokoši nesnice, race, gosi, 
kunci 0,004

pitovni piščanci 0,0025

purani in noji 0,02

gojena velika divjad 0.6

gojena pernata divjad, divji kunci in 
zajci 0,004




