
Na podlagi 22. člena Statuta veterinarske zbornice Slovenije, sprejme skupščina Veterinarske 

zbornice Slovenije, dne 6. 5. 2016 

PRAVILNIK O DELU KOMISIJE 

ZA UGOTAVLJANJE PRIROJENIH NAPAK OKOSTJA PRI PSIH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Veterinarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) ustanovi komisijo za ugotavljanje 

prirojenih napak okostja pri psih za pridobitev vzrejnega dovoljenja pri Kinološki zvezi Slovenije. 

Komisijo za posamezno ocenjevanje sestavljajo trije člani iz seznama članov, ki jih je predlagala 

začetna komisija, imenovala pa strokovna komisija zbornice. Naloga komisije je odčitavanje in 

podajanje ocene posnetkov okostja za pridobitev vzrejnega dovoljenja. Slikanja izvajajo 

veterinarske organizacije iz Slovenije, ki so izbrane na podlagi razpisa. 

2. člen 

Ta pravilnik določa postopek v zvezi z ugotavljanjem prirojenih napak okostja pri pasemskih psih 

za pridobitev vzrejnega dovoljenja pri Kinološki zvezi Slovenije, to je ravnanje veterinarskih 

organizacij, ki izvajajo slikanje okostja pasemskih psov, postopek, ki ga opravlja tričlanska 

komisija Veterinarske zbornice Slovenije, Sekcije veterinarjev praktikov, ob ocenjevanju 

ortopedskega stanja pasemskih psov, in postopek, ki ga v nadaljevanju izvede Veterinarska 

zbornica Slovenije. 

II. RAZPIS, IZBIRA, SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI RTG SLIKANJA 

3. člen 

Veterinarska zbornica Slovenije na podlagi dogovora Kinološke zveze Slovenije in Veterinarske 

zbornice Slovenije, objavi enkrat letno razpis za sodelovanje pri veterinarskem ocenjevanju 

vzrejnih živali iz področja ortopedije, na katerega se lahko prijavijo veterinarske organizacije iz 

vse Slovenije za izvajanje slikovne diagnostike okostja pasemskih psov. 

Iz razpisa morajo biti razvidni razpisni pogoji, ki jih mora izpolnjevati veterinarska organizacija za 

izvajanje slikanja, katero dokumentacijo mora v zvezi s tem predložiti (zlasti kopijo dovoljenja za 

opravljanje sevalne dejavnosti, seznam veterinarjev, ki so v sistemu dozimetrije, dokazila o 

opravljenem izobraževanju iz področja ortopedije in rentgenologije), referenčne slike, po potrebi 

lahko dodatne pogoje določi Strokovna komisija Veterinarske zbornice Slovenije. Razpis je 

odprtega tipa, sprejete bodo vse veterinarske organizacije, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Novo 

prispele vloge veterinarskih organizacij oceni tričlanska komisija ob vsakem zasedanju.  

 

4. člen 

Po prejemu prijav bo komisija za ocenjevanje posnetkov izbrala veterinarske ambulante, ki bodo 

izpolnjevale razpisne pogoje. Veterinarska zbornica Slovenije bo nato z izbranimi veterinarskimi 



ambulantami sklenila posamične pogodbe o izvajanju slikanja. Sestavni del pogodbe bodo 

standardni operativni postopki in drugi pogoji slikanja okostja in obveznosti pogodbenih strank v 

zvezi s pošiljanjem slik Veterinarski zbornici, ocenjevanjem slik in nadaljnje administrativne 

postopke v zvezi s posredovanjem ocene stranki, veterinarski organizaciji in Kinološki zvezi, 

obveznost vodenja evidence posnetkov, aktivnosti v zvezi z aktiviranjem komisije za ocenjevanje  

posnetkov ter roke za izvedbo teh opravil. Nadalje se s pogodbo Veterinarska zbornica Slovenije z 

veterinarsko organizacijo dogovori glede obveznosti pošiljanja računov za opravljene storitve 

veterinarski organizaciji, rok plačila, postopek v primeru neustrezne kvalitete posnetkov, 

postopek v zvezi z izvedbo superanalize, trajanje pogodbe. S pogodbo Veterinarska zbornica 

Slovenije in veterinarska organizacija natančno ovrednotita tudi administrativne storitve, ki jih 

Veterinarska zbornica Slovenije oziroma komisija opravlja v postopku izdelave in vpisovanja ocen 

v rodovnik na eni strani in na drugi strani tudi določi ceno izvedene storitve veterinarske 

organizacije, ki je slikanje izvedla.  

III.  IZVEDBA SLIKANJA V VETERINARSKI ORGANIZACIJI 

5. člen 

Veterinarska organizacija, ki na podlagi sklenjene pogodbe izvaja slikanja, mora pri tem 

upoštevati »Standardne operativne postopke za ugotavljanje prirojenih napak okostja pri psih za 

pridobitev vzrejnega dovoljenja pri Kinološki zvezi Slovenije«, ki ga sprejme Strokovna komisija 

Veterinarske zbornice Slovenije. 

6. člen 

Veterinarska organizacija mora izdelati digitalne slike, na katerih morajo biti obvezno podatki o 

slikani živali s številko čipa, datum slikanja, podatki morajo biti na zgoščenki v DICOM FORMATU. 

V primeru, da so izdelane klasične slike, jih je potrebno posredovati komisiji na filmih, in morajo 

biti označene s signirno metodo, katere se ne da izbrisati. Veterinarska organizacija mora s 

priporočeno pošto zgoščenke ali filme skupaj z obrazcem »Izjava«, poslati Veterinarski zbornici 

Slovenije in pripisati natančen naslov veterinarske organizacije, ki je izvedla slikanje ter natančen 

naslov lastnika živali ter priložiti Veterinarski zbornici Slovenije v vednost kopijo računa s 

specifikacijo za opravljeno storitev, ki je bil izročen stranki. 

IV.  OPRAVILA KOMISIJE PO PREJEMU SLIK IN NALOGE ZBORNICE 

7. člen 

Odčitavanje posnetkov opravlja tričlanska komisija za ocenjevanje. Ocenjevalce imenuje in 

razrešuje strokovna komisija zbornice na predlog komisije za ugotavljanje prirojenih napak 

okostja pri psih. 

Veterinarska zbornica Slovenije vodi evidenco prejetih posnetkov. Najkasneje v roku enega 

meseca od prejetja zbornica skliče komisijo za ocenjevanje. Po izvedeni ocenitvi tričlanska 

komisija veterinarjev vpiše oceno v rodovnik in pripravi ter podpiše izvid, uprava Zbornice pa 

rodovnik in izvid pošlje s priporočeno pošto lastniku živali v največ osmih delovnih dneh od 

izvedene ocenitve, fotokopijo izvida pa pošlje v vednost tudi veterinarski organizaciji in Kinološki 



zvezi Slovenije v elektronski obliki. V kolikor komisija meni, da posnetki niso primerni, jih lahko 

zavrne in pri tem zaračuna tudi strošek storitve.  

Veterinarska zbornica Slovenije izstavi na podlagi izvida tudi račun za odčitavanje posnetkov in 

podajanje ocene veterinarski organizaciji, ki je izvedla slikanje.  

Veterinarska organizacija po izvedbi slikanja izstavi lastniku živali račun za kompletno storitev, 

vključno s stroški pošiljanja in odčitavanja, pri čemer mora upoštevati SOP-je, na podlagi katerih 

je tudi izdelana kalkulacija v priporočenem ceniku zbornice. Specifikacija storitev mora biti 

priložena računu. 

8. člen 

Veterinar, ki v veterinarski organizaciji izvaja rentgensko slikanje, mora dosledno upoštevati 

sprejete SOP, ki natančno določajo postopke tako glede priprave psa na slikanje, kot tudi način 

izvedbe slikanja oziroma projekcije, ravnanje v primeru opaženih sumljivih patoloških sprememb 

kolkov in podobno. Veterinar lastniku ne sme dajati nikakršnih ocen o stopnjah displazije. Če na 

sklepih opazi hude spremembe in očitno displazijo, je dolžan takšne posnetke poslati zbornici v 

ocenitev komisiji, saj je potrebno tudi take ocene vpisati v rodovnik v izogib škodljivi vzreji. 

9. člen 

Lastnik lahko v primeru nestrinjanja z oceno v 15 dneh od prejema ocene poda pritožbo na 

Veterinarsko zbornico Slovenije. Veterinarska zbornica Slovenije določi stalno tričlansko komisijo 

za reševanje pritožbenih postopkov. Komisija, ki rešuje pritožbe, poda ponovno oceno istih 

posnetkov ali pa zahteva ponovno slikanje pod strokovnim nadzorom. V kolikor se stranka ne 

strinja tudi z oceno pritožbene komisije, lahko v roku 15 dni zahteva ponovno oceno posnetkov 

na Veterinarski univerzi na Dunaju. V tem primeru nosi vse stroške stranka. Ocena pritožbene 

komisije je dokončna. Stroške ponovnega ocenjevanja RTG slik, ki ga opravi pritožbena komisija 

na Veterinarski zbornici Slovenije, nosi lastnik živali v primeru, da je ponovna ocena enaka ali 

slabša. V kolikor je ocena boljša, nosita stroške Veterinarska zbornica Slovenije in veterinarska 

organizacija za svoje storitve.  

10. člen 

Komisija upošteva pri ocenjevanju stopnjo displazije po Klasifikaciji mednarodne kinološke zveze 

(FCI) in mednarodne skupine za komolce (IEWG), ocene kolkov pa se označujejo s črkami (A, B, C, 

D, E), ocene komolcev s številkami (0, 1, 2, 3), ocena ramena s številkami (0, 1). Kinološka zveza 

Slovenije odoloči, kateri psi bodo dobili vzrejno dovoljenje. 

III.POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI VETERINARSKE ORGANIZACIJE ZA IZVEDBO RTG 

SLIKANJA 

11. člen 

Veterinarske organizacije, ki bodo izvajale rentgensko slikanje, morajo imeti dovoljenje za 

opravljanje sevalne dejavnosti in uporabo rentgenskega aparata od Ministrstva za zdravje, 

Uprava RS za varstvo pred sevanji. Po pridobitvi dovoljenja pa morajo za veterinarje, ki delajo z 

rentgenskim aparatom, vsaka tri leta pridobiti zdravniško spričevalo za delo z RTG aparatom, 



enkrat letno morajo pridobiti poročilo o pregledu prostora in RTG aparata s strani ZVD ali 

Instituta Josef Stefan, vsakih pet let pa pridobiti potrdilo o usposabljanju in preverjanju 

usposobljenosti iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za izpostavljene delavce, vključeni morajo 

biti v sistem redne dozimetrije. 

Vsa zgoraj navedena dovoljenja oziroma potrdila mora veterinarska organizacija na podlagi 

sklenjene pogodbe za opravljanje RTG slikanj redno predložiti Veterinarski zbornici Slovenije in s 

tem dokazati, da ves čas izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti. Veterinarska organizacija 

je dolžna predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev v roku enega meseca od prejema. V kolikor 

veterinarska organizacija vsako leto ne predloži dokazil Veterinarski zbornici Slovenije, ali če ne 

izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti RTG slikanja, je to lahko razlog, da Veterinarska 

zbornica Slovenije odstopi od pogodbe. Razlog za odstop od pogodbe je tudi, če veterinarska 

organizacija ne predloži vsako leto dokazil o izpolnjevanju pogojev. 

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj naštetih (t.i. krivdnih) razlogov, veterinarska organizacija 

ne more ponovno kandidirati na razpisu in s tem tudi ne more skleniti nove pogodbe za izvajanje 

slikanja dve leti.  

12. člen 

Pravilnik sprejme in potrdi v okviru svojih pristojnosti Skupščina Veterinarske zbornice Slovenije 

in prične veljati z dnem objave na spletni strani Veterinarske zbornice Slovenije. 

 

Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije 
doc. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med. 

 

Pravilnik je objavljen na spletni strani zbornice 12. maja 2016 


