
VOLITVE 2020

Predsednik VZbSi

Predsednik SVIRDI

Predsednik SVP VZbSi

Izr. prof. dr. 

Prof. dr.

Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.

Andrej Kirbiš, dr. vet. med.

Miran Ačko, dr. vet. med.

V čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko povabim na volitve v organe Veterinarske zbornice Slovenije. 
Želim in verjamem, da boste v čim večjem številu izkoristili to svojo pravico in dolžnost ter s tem na 
neposreden način, skupaj z nami, soustvarjali prihodnost veterinarske stroke. Za sodelovanje se vam 
zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.         

Pred nami je zelo pomembno obdobje za delovanje VZbSi, volitve ter volilna skupščina. Pomemben del 
VZbSi je seveda tudi sekcija SVIRDI, sekcija, ki združuje kolegice in kolege iz področja izobraževanja, 
raziskovanja in diagnostike. V omenjeni sekciji je tudi kar nekaj članov iz področja farmacije, Slovenske 
vojske in še kdo. Pozivam vas, da se v čim večjem številu udeležite volitev, ter volilne skupščine, saj 
stanovsko združenje, ki nas povezuje in združuje, potrebuje kompetentne ljudi v strukturi vodstva in 
delovnih telesih Zbornice. Kandidati, ki kandidirajo na kandidatni listi volitev iz naše sekcije to vsekakor 
so, vendar brez vaše podpore lahko ostanejo zgolj kandidati. S sloganom »gremo na volitve« vas lepo 
pozdravljam.

Spoštovane kolegice in kolegi,

V začetku marca, tik pred razglasitvijo koronavirusne epidemije, je SVP VZbSi izvedla evidentiranje 
kandidatov za volitve v organe Veterinarske zbornice Slovenije. S tem je SVP Volilni komisiji VZbSi  
predlagala kompetentne kandidate za uvrstitev na volilno listo. Zadnji čas, bi lahko rekli. Ja res je, 
vendar smo s tem prišli šele na pol poti. Za dokončno izvedbo volitev moramo izvesti še volitve 
po pošti in volilno skupščino. Veterinarska zbornica Slovenije ima v statutu predpisan izredno 
kompliciran sistem volitev. K tej nesreči so se pridružili še ukrepi omejevanja zbiranja ljudi, ki zadevo 
še dodatno komplicirajo. Spoštovane kolegice in kolegi, pozivam Vas, da oddate svoje glasovnice 
po pošti in podprete kandidate, ki smo jih izbrali na zboru SVP. Volitve po pošti bodo uspešne samo 
v primeru, da glasovnice odda več kot pol članov Veterinarske zbornice Slovenije. Prosim Vas tudi, 
da se v čim večjem številu udeležite volilne skupščine. SVP VZbSi je v demokratičnem procesu 
evidentiranja kandidatov izbrala številne izkušene kandidate, pa tudi veliko mladih, dela in novosti 
željnih kandidatov. Gremo na volitve in jih podprimo.



Pomočnik dir. za pravne upravne zadeve

Direktorica VZbSi

Mag. 

Blaž Kovač, univ. dipl. prav.

Anita Kermavnar, dr. vet. med.

Spoštovani člani Veterinarske zbornice Slovenije, dragi kolegi,

Po štirih letih je zopet prišel čas volitev v organe VZbSi. Veseli me, da so na kandidatnih listah 
kompetentni, moralni in zavzeti kandidati, za katere verjamem, da bodo delali v dobro Zbornice in 
celotne veterine. Zato je izrednega pomena, da izkoristite svojo volilno pravico, ker le tako lahko 
zagotavljamo demokratično in usklajeno delo organov. S svojim glasom lahko pomembno vplivate 
na prihodnje delo in poslanstvo Veterinarske zbornice Slovenije ter izkažete podporo tistim, za katere 
želite, da bodo predstavljali Zbornico in stroko. Kot direktorica Uprave VZbSi se zavezujem, da bomo 
vsi zaposleni na Upravi storili vse, kar je v naši moči, da bodo volitve potekale gladko in brez zapletov. 
V primeru vprašanj in morebitnih zapletov, pa se obrnite na nas, lahko preko telefona, e-pošte ali 
osebno - z veseljem vam bomo pomagali.

Spoštovani volilni upravičenci, člani Veterinarske zbornice Slovenije,

Pri volitvah v organe VZbSi – kot volitvah v okviru stanovske organizacije – je zagotovljeno uresničevanje 
vseh volilnih načel, ki so stalnica tudi pri večini volitev na državni ravni (svobodna, enaka, neposredna 
volilna pravica, tajno glasovanje). Z volitvami veterinarji podeljujete mandat izvoljenim kandidatom, da v 
naslednjih 4 letih – v sodelovanju z UVHVVR, resornim ministrstvom in drugimi relevantnimi institucijami 
- soodločajo pri najpomembnejših vprašanjih strokovnega in upravnega razvoja veterine. Glede slednjih 
velja za naslednje obdobje še posebej izpostaviti pogajanja o sklenitvi kolektivne pogodbe za dejavnost 
veterinarstva, katerih uspešen zaključek bo opredelil številne pomembne  pravice in obveznosti 
zaposlenih in delodajalcev v veterinarski panogi. Za verodostojno izvedbo volitev bo poskrbela 3- članska 
volilna komisija VZbSi pod vodstvom Ane Kapelj iz Veterinarske ambulante Rep. Izidi volitev bodo znani 
v začetku oktobra, o njih boste obveščeni z objavo na spletni strani in z gradivom za naslednjo (v delu 
volilno) skupščino VZbSi.
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izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.

izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med.

Neca Jerkovič, dr. vet. med.

Savinjska veterinarska postaja d.o.o.

Veterinarska fakulteta

Vet4Pet, veterinarstvo d.o.o.

Sem dosedanji predsednik Veterinarske zbornice Slovenije, praktik bujatrik in izredni 
profesor na Veterinarski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Več kot 20 let dela sem posvetil 
razvoju veterinarske stroke, predvsem bujatrike, ter vzgoji in izobraževanju mladih 
kolegov. Zadnja leta pa se, skupaj s svojimi sodelavci, še posebej posvečam ugledu 
stroke in umestitvi njene vloge v širši družbeni okvir. Ob izvolitvi v ponovni mandat 
predsednika VZbSi nameravam nadaljevati s svojim delom z enako motivacijo in 
podobno brezkompromisno kot do sedaj.

Po zaključku študija sem se zaposlila na Veterinarski fakulteti; najprej kot asistentka 
na Inštitutu za bolezni in zdravstveno varstvo prašičev, kasneje pa na Inštitutu za 
varno hrano, krmo in okolje. Svoje poslanstvo sem našla v delu s študenti, strokovno 
pa z delom na področju prehrane živali in varnosti krme. Zadnjih sedem let sem kot 
prodekanja za izobraževanje odgovorna za potek študijskega procesa na Veterinarski 
fakulteti, postala pa sem tudi članica Sekcije veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju 
in industriji pri Evropskem združenju veterinarjev. Kako bodoče diplomante kar 
najboljše pripraviti za trg dela ob upoštevanju zahtev za regulirane poklice in 
nacionalne ter evropske akreditacije je eden od osrednjih izzivov v prihodnosti. Pravi 
odgovor nanj lahko najdemo samo z upoštevanjem in povezovanjem mnenj vseh 
različnih področij, na katerih so lahko zaposleni veterinarji. Skupaj z vami si želim 
sodelovati pri iskanju rešitev in dobrih idej ter postavljanju smernic veterinarskega 
poklica v prihodnosti.

Zaposlena sem na kliniki za male živali Vet4Pet v Radomljah, kjer vodim kirurgijo 
mehkih tkiv. Redno se izobražujem pri priznanih tujih ustanovah ter se udeležujem 
številnih izobraževanj doma in v tujini, v preteklih letih sem tako navezala stike s 
številnimi uglednimi tujimi strokovnjaki. Ukvarjam se z vzrejo velikih švicarskih 
planšarskih psov, letos se je pri nas skotilo že 17. leglo vrhunskih mladičev te 
pasme. Želim si veterino, ki bo delala v dobro živali in njihovih lastnikov- za kar pa je 
potrebno neprestano usposabljanje veterinarjev. Cilj je, da tudi v našo malo državico 
pripeljemo še več znanja, ki bi bilo dosegljivo vsem.  Želim, da bi Zbornica aktivno 
sodelovala pri tem. Prav tako, da bi bila veterinarjem bolj dostopna, kar pomeni, da 
bi bilo potrebno določene postopke poenostaviti, pripraviti smernice, vključiti še več 
mladih- ki bi prinesli nove poglede in ideje. Svojo vlogo vidim tudi v povezovanju 
veterine s Kinološko zvezo Slovenije, saj nas tudi na tem področju čaka precej dela, 
predvsem v smislu izobraževanja lastnikov psov in mačk ter odgovornemu lastništvu. 
Želim, da si veterina povrne ugled v družbi, ki si ga zasluži. Poleg tega pa, da se 
izboljša delovno okolje, povezanost in nasploh »well-being« veterinarjev. Zbornica 
ima pri tem lahko odločilno vlogo.



Zoran Juričič, dr. vet. med.

Andreja Kastelic Hrček, dr. vet. med.

mag. Marjan Tacer, dr. vet. med.

Tomo Wankmüller, dr. vet. med.

Veterinarska bolnica Maribor, d. o. o.

Vet4Pet, veterinarstvo d.o.o.

KRANJSKI VETERINARSKI CENTER, veterinarske storitve in trgovina, d.o.o. 

Šaleška veterina d.o.o.

V svojem mandatu se bom zavzemal za pošteno, strokovno in kvalitetno delo 
upravnega odbora. Zastopal bom interese veterinarjev praktikov in njihovo 
povezovanje ter boljše razumevanje s kolegi drugih sekcij. Želim si ohranitev 
in izboljšanje položaja veterinarske stroke v družbi ter strokovno sodelovanje z 
veterinarskimi organizacijami zunaj meja. Kolegi, ki me poznajo vedo, da lahko v 
vsakem trenutku računajo na mojo strokovno in človeško pomoč.

Sem veterinarka za male živali, trenutno zaposlena na kliniki Vet4Pet. Poleg 
kliničnega dela se pol- profesionalno ukvarjam tudi z digitalnim marketingom. 
Zadnji dve leti sem urednica digitalnih vsebin za Evropsko Združenje veterinarjev za 
male živali – FECAVA. Veliko prostega časa posvetim tudi delu v dobro slovenske 
veterinarske skupnosti: sem ustanoviteljica in urednica dveh Facebook skupin za 
veterinarje malih živali, Veterinarji za male živali - druženje, pomoč in debate in 
Podiplomsko izobraževanje veterinarjev za male živali. Sem pobudnica dveh PKP 
projektov, kjer smo skupaj z mentorji iz Veterinarske fakultete in študenti naredili 
dve knjižici za lastnike psov in mačk: Zdrav kot pes in mačka in Lačen kot pes in 
mačka ter številnih drugih projektov. Za kandidaturo v VzBSi sem se odločila, ker 
mi je mar za veterino v Sloveniji in bi rada pomagala ustvarjati optimalno okolje za 
strokovni napredek in dobrobit vseh kolegov veterinarjev.

Kandidiram za dodatnega člana UO VZbSi:
• nominiran s strani Odbora Gorenjske SVP VZbSi
• na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral 1990 in magistriral 1995
• zaposlen v veterinarski organizaciji KRANJSKI VETERINARSKI CENTER, 

veterinarske storitve in trgovina, d.o.o. v Kranju kot ambulantni veterinar
• 30-letne delovne izkušnje na različnih področjih veterinarske medicine in 

prakse
• poznavalec aktualnih tem veterinarske stroke v širšem evropskem prostoru  
• podpiram sodelovanje in dialog v stroki ter prizadevanja za uveljavitev 

mednarodno primerljivih standardov na vseh področjih našega delovanja, 
vestno in odgovorno delo v veterinarski praksi, strokovnost in etičnost 
poklicnega ravnanja ter dvig ugleda veterinarskega poklica v družbi na splošno

• želim si, da bi veterinarji bolj spoštovali sebe, svoje kolege in svojo poklicno 
organizacijo

Izkušnje štejejo – v teh letih se jih je nabralo kar nekaj, tako delovnih, strokovnih, 
vodstvenih in s področja medčloveških odnosov. V službi sem na Šaleški veterini 
d.o.o., kot zdravnik za živali (mala in velika praksa) in direktor. Spoštujem 
drugačnost pogledov in mnenj in zagovarjam pravice vseh, četudi mislijo drugače. 
Prepričan sem, da lahko s svojim načinom pripomorem, da bo Zbornica postala 
boljša in da bo vsak član čutil, da je to tudi njegova Zbornica.
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prof. dr. Tadej Malovrh, dr. vet. med.

Vasilij Cociancich, dr. vet. med.

Marijan Lušicky, dr. vet. med.

Veterinarska fakulteta

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut

upokojenec

Zagovarjam strokovno in transparentno delo v veterinarski medicini. Prav zato sem 
se odločil, da sprejmem kandidaturo v razsodišču I. stopnje, kjer kot predsednik 
ocenjujem, da smo do sedaj na tem področju dobro delali. Ker svoje nazore 
zagovarjam še naprej, sem se sedaj odločil, da kandidiram za mesto tožilca 
Veterinarske zbornice Slovenije. Veterinarska medicina mora delovati na visokem 
strokovnem nivoju, prav tako pa mora imeti organe, ki nadzorujejo in sankcionirajo 
zavestno nestrokovno delo in prevare. Menim, da s svojimi izkušnjami na 
pedagoškem področju, na področju delovanja razsodišča I. stopnje ali kot v vlogi 
tožilca lahko doprinesem delček k temu standardu.

Na Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete sem zaposlen od leta 
2010, kjer se ukvarjam s patologijo domačih, predvsem gospodarskih živali. Opravljanje 
tovrstnega dela zahteva objektivnost, nepristranskost in strokovno presojo. Menim, 
da sem v tem času pridobil dovolj znanja in izkušenj, ki bi jih lahko uporabil pri delu 
kot član razsodišča I. stopnje. Veselila bi me priložnost, če boste v meni prepoznali 
ustreznega člana, ki bo v korist Veterinarski zbornici Slovenije.

Veterinarska zbornica Slovenije skrbi za zastopanje članov v poklicnem in 
družbenem prostoru, regulira socialne in ekonomske interese svojih članov. Skrbi 
za ugled svojih članov, institucije in stanovske interese, skrbi za izobraževanje, 
pa tudi nadzira delo članov Zbornice. To opravljajo samostojni organi Zbornice: 
tožilec, namestnik tožilca, razsodišče I. in II. stopnje. Nespoštovanje zakonodaje 
in drugih zborničnih predpisov mora biti sankcionirano. Ne samo zaradi pravil, 
ampak v dobro vseh drugih članic (članov), ki spoštujejo in ne kršijo zapovedanih 
pravil in predpisov ter delajo strokovno, vzdržujejo pozitivne medsebojne odnose, 
so vzgled s svojim strokovnim delom s pacienti in odgovorni do javnega zdravja 
in družbe. Zagovarjam reševanje kršitev in drugih problemov znotraj stanovske 
organizacije na strokoven in kolegialen način.  

mag. Jure Pipp, dr. vet. med.
Vetpromet, zastopanje d.o.o.

Sem kandidat za člana upravnega odbora Veterinarske zbornice Slovenije, na predlog 
SVIRDI. V preteklem mandatu sem se kot član nadzornega odbora VZbSi zavzemal 
za transparentno in učinkovito delovanje naše Zbornice. Upravni odbor je organ 
odločanja v Zbornici. Zavedam se odgovornosti, ki jo obvezujoči posvetovalni organ 
predsednika Zbornice ima in ki mi jo je s kandidaturo zaupala Sekcija veterinarjev v 
izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji. Ob izvolitvi se bom tudi v bodoče 
zavzemal za Zbornico, ki bo zastopala interese in ščitila pravice vseh veterinarjev v 
Sloveniji in širše.

UPRAVNI ODBOR3



asist. Majda Golob, dr. vet. med.

asist. dr. Petra Kramarič, dr. vet. med.

Rok Krajnik, dr. vet. med.

Veterinarska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo

specialistka medicine konj, Veterinarska fakulteta, Ambulanta za konje KRVŽ

Zvitorepka, veterinarska ambulanta za male živali d.o.o.

Zaposlena sem na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete, 
kjer poleg pedagoškega dela opravljam tudi delo strokovnjaka v bakteriološkem, 
mikološkem in serološkem laboratoriju. Kot raziskovalka sodelujem v različnih 
raziskovalnih projektih, sem tudi vodja kakovosti na enoti in notranja presojevalka v 
sistemu vodenja za VF glede na standard ISO/IEC 17025. Poleg tega sem članica v 
različnih strokovnih združenjih: skupine EFSA za poročanje odpornosti bakterij proti 
protimikrobnim zdravilom za Slovenijo, Slovenskega mikrobiološkega društva, UO 
sekcije SVIRDI, Komisije za preudarno rabo protimikrobnih in protiparazitarnih zdravil 
v veterinarski medicini ter Komisije za zdravila pri Veterinarski zbornici Slovenije. 
Kot aktivna članica Veterinarske Zbornice Slovenije se zavzemam za kakovostno in 
strokovno delo ter za dobro medsebojno sodelovanje veterinarjev na vseh področjih 
veterinarske medicine.

Zaposlena sem na Veterinarski fakulteti, Kliniki za konje, sem tudi sodna izvedenka 
za področje Zdravstvenega varstva kopitarjev. Kandidiram na mesto člana 
razsodišča I. stopnje. Menim, da lahko v razsodišču zaradi znanja in izkušenj, ki 
sem jih v zadnjih 20 letih pridobila pri kliničnem in pedagoškem delu na področju 
zdravljenja kopitarjev, prispevam k relevantni presoji posameznih primerov. Moja 
vizija delovanja razsodišča je, da se v vsakem postopku, ki steče na predlog tožilca 
Zbornice, presoja skladno s Kodeksom veterinarske etike in ob upoštevanju pravil 
veterinarske stroke in aktov Zbornice. Predlagala bom, da razsodišče I. stopnje 
ob koncu svojega mandata na podlagi pridobljenih izkušenj izdela priporočila za 
spremembo aktov in strokovnih standardov. 

Sem direktor in so-ustanovitelj Zvitorepka, veterinarske ambulante za male živali d.o.o. 
iz Celja. Skozi kariero spremljam veterinarsko stroko in njeno pot. Želim, da bi preko 
Veterinarske zbornice Slovenije postala stroka bolj povezana, močnejša. Veterina si 
mora predvsem dvigniti (samo)podobo kot eni temeljnih strok družbe in s tem izboljšati 
položaj veterinarjev v tej družbi.

Jože Drobnič, dr. vet. med.
Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.

Veterinar sem že 34 let in v tem času sem doživel in preživel vse spremembe, ki so 
se zgodile v slovenski veterini. Član razsodišča sem bil v tudi v prejšnjem sklicu in 
na željo Odbora Ljubljana kandidiram tudi na novih volitvah. Neurejeni medsebojni 
odnosi v stroki in Zbornici, zaradi katerih razsodišče največkrat zaseda, mečejo slabo 
luč na vse nas. Cilj razsodišča mora biti skrb za ugled slovenske veterine, njeno 
strokovnost in etiko tako v sami Zbornici kot tudi navzven.  Zato tudi kandidiram za 
člana razsodišča I. stopnje.

RAZSODIŠČE I. STOPNJE5



Ivan Ledinek, dr. vet. med.

prof. dr. Olga Zorman Rojs, dr. vet. med.

Marko Novak, dr. vet. med.

VP Slovenj Gradec veterinarska postaja d.o.o.

EBVS© European Specialist in Poultry Veterinary Science, Veterinarska fakulteta

Klinika Loka d.o.o.

Po preoblikovanju Koroškega veterinarskega zavoda sem od leta 1998 zaposlen na 
VP Slovenj Gradec veterinarska postaja d.o.o.. Na predlog regijskega odbora sem 
sprejel kandidaturo za člana razsodišča I. stopnje Veterinarske Zbornice Slovenije. 
Kandidiram z namenom, da z dolgoletnimi izkušnjami pripomorem k odgovornemu 
in zakonitemu obravnavanju vseh nastalih problemov, kar bo hkrati doprineslo tudi k 
ugledu in spoštovanju veterinarske stroke v širši javnosti.

Veterinar mora pri svojem delu upoštevati in se ravnati po načelih strokovnosti, 
temelječih na znanstvenih dosežkih in etičnih načelih ter ob tem upoštevati zakonske 
zahteve in okvirje. Ohranjanje in krepitev teh principov  je ena od najpomembnejših 
nalog naše Zbornice, saj na ta način utrjujemo ugled naše stroke v druži, katere 
pomembni del smo.   Kadar pride do domnevnih kršitev, je potrebno z veliko mero 
strokovnosti, modrosti in etičnosti presoditi, ali je kršitev bila storjena ali ne.  Zavedam 
se, da je delo senatorjev razsodišča zelo odgovorno, saj ima lahko vsaka odločitev 
pomembne posledice, tako za posameznika in njegov ugled, kot tudi stroko. Prav 
zaradi tega morajo biti   postopki razsodišča transparentni, odločitve pa dobro 
pretehtane, neodvisne in v korist veterinarske stroke.

Kandidiram za člana razsodišča I. stopnje Veterinarske Zbornice Slovenije. Za mano so 
mandati v Strokovni komisiji in častnem razsodišču Zbornice. Verjamem, da smo vsi 
skupaj na istem čolnu in bi morali veslati v isto smer. Želim sodelovati pri spodbujanju 
moralnega in strokovnega dela veterinarske medicine v Sloveniji. Naša dolžnost je, da 
nam je mar in da se sleherni angažira pri ohranjanju ugleda našega ceha.

znan. sod. dr. Branko Krt, dr. vet. med.
Veterinarska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo

Zaposlen sem na Veterinarski fakulteti UL, in sicer na Inštitutu za mikrobiologijo in 
parazitologijo, ki je tudi del Nacionalnega veterinarskega inštituta. Že več kot 30 let 
se ukvarjam z diagnostiko kužnih bolezni. Imam pa tudi nekaj vodstvenih izkušenj, 
saj sem bil skoraj 14 let predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo ter 5 
let namestnik predstojnice Nacionalnega veterinarskega inštituta, 7 let pa sem vodil 
Upravni odbor Veterinarske fakultete. Članstvo v Razsodišču I. stopnje vidim kot 
priložnost za svoj prispevek k urejanju medsebojnih odnosov v stroki in k utrjevanju 
njenega ugleda v družbi.
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RAZSODIŠČE II. STOPNJE6

Simon Božič, dr. vet. med.

Edvard Kruder, dr. vet. med.

mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.

mag. Marko Mali, dr. vet. med.

izr. prof. dr. Janko Mrkun

Veterinarska bolnica Maribor d.o.o.

Veterinarski center d.o.o. Celje

PET VET specialistična klinika za male živali d.o.o.

Veterinarska klinika za male živali Lesce d.o.o.

specialist bujatrike, Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali

V Veterinarski bolnici Maribor d.o.o. opravljam delo veterinarja v mali praksi. Ukvarjam 
se predvsem z internistiko in zdravljenjem eksotičnih živali. Na delovnem mestu se 
stalno izobražujem in trudim biti na tekočem z novimi smernicami v veterini. Rad bi se 
aktivno vključil v delovanje Veterinarske Zbornice Slovenije.

Sem veterinar s 36 let delovnih izkušenj na področju male in velike prakse na Veterini 
Celje. Kandidiram, ker želim okrepiti moč Veterinarske zbornice Slovenije in zagotoviti 
sodelovanje le- te pri pripravi veterinarske zakonodaje. Zavzemam se za večje 
medsebojno sodelovanje veterinarjev. 

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani sem diplomirala leta 1989. Po diplomi sem bila 5 
let zaposlena kot stažist raziskovalec na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske 
fakultete v Ljubljani, kjer sem opravila magisterij s področja veterinarske stomatologije. 
Sem soustanoviteljica, direktorica in strokovni vodja klinike za male živali PET VET v 
Ljubljani, kjer sem zaposlena od leta 1995. Verjamem v povezovanje in zaupam svojim 
kolegom, čeprav se ne strinjamo vedno.                                                                                 

Prav v tem obdobju vstopam v triintrideseto (33.) leto neprekinjenega dela na področju 
zdravstvenega varstva malih živali, od tega sem več kot dvajset let zaposlen v zasebni 
veterinarski praksi. Osnovno vodilo pri mojem delu je zagotavljanje znosne kvalitete 
življenja malih hišnih živali, pri čemer je ključnega pomena sodelovanje vseh treh 
vpletenih: veterinarja, živali (pacienta) in njegovega lastnika! Ob tem se zelo dobro 
zavedam stopnje svoje strokovne usposobljenosti, zato primere, ki presegajo meje 
mojega znanja, brez slabe vesti in v zadovoljstvo lastnikov prepustim v obravnavo 
kolegom, ki stvari obvladajo bolje kot jaz. Ob tem stojim za svojim trdnim stališčem, 
da ima ugodno počutje živali absolutno prednost pred kapitalom.  

Zaposlen na Veterinarski fakulteti, Kliniki za reprodukcijo in velike živali. Kandidiram 
na mesto člana razsodišča 2. stopnje. Menim, da lahko v razsodišču zaradi znanja 
in izkušenj, ki sem jih v zadnjih 30 letih pridobil pri kliničnem in pedagoškem delu, 
predvsem na področju razmnoževanja živali s porodništvom, prispevam k relevantni 
presoji posameznih primerov. Moja vizija delovanja razsodišča je, da se v vsakem 
postopku, ki steče na predlog tožilca Zbornice oziroma po pritožbi na izrečen ukrep 
razsodišča 1. stopnje, presoja skladno s Kodeksom veterinarske etike, statutom  ali z 
drugimi  pravnimi akti zbornice,  veterinarske stroke ob upoštevanju drugih relevantnih 
pravnih aktov, ki veljajo na področju Republike Slovenije. 
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Ivan Amon, dr. vet. med.

Milan Hren, dr. vet. med.

dr. Zlata Čop, dr. vet. med.

spec. bujatrike, Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o.

specialist medicine konj, Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica d.o.o.

Veterinarska klinika za male živali Lesce d.o.o.

Zaposlen sem na Veterinarski postaji Šmarje pri Jelšah d.o.o. kot terenski veterinar. 
Imam 15 let delovnih izkušenj, predvsem z delom v  veliki praksi- rejne živali. Od 
leta 2012 sem predsednik komisije za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo pri 
Veterinarski zbornici Slovenije in od leta 2016 predsednik Slovenskega bujatričnega 
društva. Leta 2018 sem uspešno zaključil študijski program izpopolnjevanja s področja 
bujatrike. To je področje, s katerim se vsa leta največ ukvarjam in na katerem se tudi 
stalno izobražujem in izpopolnjujem. Na ta način želim po svojih najboljših močeh 
koristiti stroki, kolegom in družbi, v kateri se nahajam. Veterino jemljem kot moje 
in naše poslanstvo in le s skupnim sodelovanjem ter medsebojnim razumevanjem 
bomo kot stroka lahko preživeli v teh nemirnih in negotovih časih. Kot član strokovne 
komisije se bom zavzemal za strokovno in enakopravno obravnavo vseh primerov, ki 
jih bo potrebno obravnavati. Na nas in na vas, kolegi, pa je, da bo strokovna komisija 
imela čim manj dela. Držimo se strokovnih in moralno-etičnih načel. Ko smo v dilemi, 
se vsakič odločimo v korist in po načelih stroke, ki nas ne bo nikoli pustila na cedilu.

Rojen sem v Mariboru. Po zaključenem študiju veterine v Ljubljani leta 1998 sem 
se kot iskalec zaposlitve preko javnih del zaposlil v Veterinarski ambulanti MZ Vet v 
Pesnici pri Mariboru. Od leta 2003 sem zaposlen v Veterinarski bolnici Slov. Bistrica, 
kjer kot specialist medicine konj in FEI veterinar skrbim predvsem za zdravje konj po 
več kot 10-letnem intermitentnem izobraževanju na različnih klinikah po Evropi. Na 
svoji poti sem kot veterinar primarne veterine naletel na številne ovire. Med največje 
štejem pomanjkanje določenih zdravil za posamezne živalske vrste, še posebej za 
konje zaradi majhnosti slovenskega trga. Zato sem leta 2009 ustanovil Komisijo za 
zdravstveno varstvo in reprodukcijo kopitarjev, katera je v sodelovanju z različnimi 
farmacevtskimi partnerji uspešno pripeljala na slovenski trg določena zdravila, ki so 
bila nujno potrebna za strokovno zdravljenje konj. Član Strokovne komisije sem osem 
let, zadnja štiri leta predsednik. Delo vsakega posameznega člana je zelo odgovorno 
tako glede strokovne presoje posameznih obravnavanih primerov kot profesionalno 
etičnih odnosov do kolegov, ki bivamo na sorazmerno majhnem slovenskem prostoru. 
Zdi se mi, da lahko s prehojeno potjo in izkušnjami pomagam predvsem mlajšim 
kolegicam in kolegom, da se morda odmakne kakšno poleno iz njihove poti, na kateri 
so začeli, oziroma gradijo svojo strokovno prihodnost.

V vseh letih dela v Strokovni komisiji so po mojem mnenju njene prednostne naloge 
skrb za dvig strokovnosti, znanja v veterinarski medicini. Motiti se je človeško in na 
napakah se učimo. Strokovna komisija naj bi nas opozarjala na storjene napake, 
pomanjkljivosti in pomagala, da jih odpravimo, postanemo boljši. Na žalost vse 
bolj pomembna naloga Strokovne komisije je tudi varovanje kolegov pred pogosto 
neupravičenimi napadi nezadovoljnih strank, preko prijav na vse možne inšpekcije, 
preko medijev, forumov in s pomočjo odvetniških pisarn.

doc. dr. Jožica Ježek, dr. vet. med.
Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali

Zaposlena sem na Veterinarski fakulteti na Kliniki za reprodukcijo in velike živali. Pri 
svojem strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu se ukvarjam z zdravstveno 
problematiko goveda in drobnice. Kandidiram za članico Strokovne komisije 
Veterinarske zbornice Slovenije. Pri delu v Strokovni komisiji želim s svojim znanjem in 
izkušnjami sodelovati pri aktivnostih v pristojnosti Strokovne komisije. Zavzemala se 
bom za čim boljše sodelovanje med različnimi področji veterine in med veterinarji, ker 
menim, da bo to pozitivno vplivalo na pomen in ugled veterinarske stroke v Sloveniji.



dr. Tina Roškar, dr. vet. med.

Maja Stopar, dr. vet. med.

dr. Metka Šimundić, dr. vet. med.

Moj vet, klinika za male živali, d.o.o.

Vetpromet, zastopanje d.o.o.

spec. med. psov in mačk, Melisa Veterina d.o.o.,Veterinarske storitve, 
Tadej Zemljič s. p., Moj vet, klinika za male živali, d.o.o.

Od leta 2012 sem soustanoviteljica in direktorica klinike Moj Vet v Ljubljani. 
Zadnja leta se posvečam predvsem interni medicini in slikovni diagnostiki družnih 
živali.  Menim, da se izobraževanje z veterinarski medicini nikoli ne zaključi.   Na 
podlagi najnovejših   svetovnih smernic in dognanj si želim, da bi tudi v naših 
krogih oblikovali enotne smernice nekaterih zdravljenj, cepljenj in najpogostejših 
operativnih postopkov. Kot članica Strokovne komisije se bom zavzemala za 
posodobitev kriterijev verifikacije veterinarskih organizacij, ki bodo bolj združljivi 
s trenutnim trgom. Ker so izobraženi kadri naše največje bogastvo, si želim, da 
bi Strokovna komisija sodelovala tudi v razpravah o pripravništvu in programu 
specializacije mladih kolegov. Predvsem pa Strokovne komisije ne vidim zgolj kot 
poligon za reševanje vse bolj številnih pritožb strank zoper kolege veterinarje - 
čeprav se zavedam, da je to velik del njenega dela. Želim si poenotenja stroke na 
vseh področjih in nivojih, kar nam bo dalo večji ugled v družbi.

Kot veterinar že 15 let delam na področju veterinarskih zdravil, kjer sem med drugim 
odgovorna za regulativo zdravil. V tem času sem pridobila poglobljeno znanje iz 
specifičnih področij, kot so farmakologija, farmakodinamika  in farmakokinetika, 
imunologija ter farmakovigilanca. Strokovna komisija pri svojem delu potrebuje tudi 
izkušnje področij, ki niso čisto veterinarska v ožjem pomenu besede. Menim tudi, 
da je prav Strokovna komisija tisti organ, ki lahko Zbornico podpira pri zastopanju 
interesov veterinarske stroke tudi na področju veterinarskih zdravil -  tako v 
komunikaciji z JAZMP, UVHVVR, kot tudi z drugimi javnostmi v Sloveniji in širše. 
Prav zaradi problematike veterinarskih zdravil, s katero se soočamo v Sloveniji, je 
bila ustanovljena tudi posebna Komisija za zdravila pri VZbSi, katere predsednica 
sem. V bodoče si bom prizadevala, da bi se pri izobraževanju v okviru Zbornice 
dotaknili tudi širšega področja veterinarskih zdravil in preskrbe z njimi, saj le-to 
veterinarjem v praksi ni tako blizu kot druge teme, še kako pa vpliva na vsakdanje 
delo in je ena od veterinarskih dejavnosti, za katero si moramo skupaj prizadevati, 
da ostane v rokah veterinarjev in ne drugih strok.

Na PRVA-K, kliniki za male živali d.o.o. v Ljubljani, sem se zaposlila leta 1997 
in skozi čas nabirala ter poglabljala tako klinično kot teoretično znanje v tujini 
in doma, predvsem iz interne medicine, ultrazvočne diagnostike in kardiologije. 
Leta 2008 sem pridobila naziv specialist medicine psov in mačk in leta 2017 naziv 
doktor znanosti. Na kliniki sem bila vključena tudi v izobraževanje študentov 
veterinarske medicine in veterinarjev. Objavila sem številne prispevke. Letos sem 
se pridružila podjetju Melisa d.o.o. kot strokovni vodja, klinično delo opravljam na 
kliniki Moj Vet v Ljubljani in vodim tečaje ultrazvočne diagnostike na veterinarskih 
ustanovah. Moje videnje dela Strokovne komisije je razen podajanja strokovnih 
ocen v posameznih perečih primerih, predvsem v bolj intenzivnem izobraževanju 
veterinarjev. S številnejšimi predavanji, delavnicami in s podajanjem najnovejših 
smernic v veterinarski medicini glede diagnostike, klinične slike ter zdravljenja 
pogostejših bolezni, menim, da bi olajšali delo veterinarjem in izboljšali kakovost 
dela. Nove smernice glede cepljenja psov in mačk so že v zaključni fazi.
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prof. dr. Peter Hostnik, dr. vet. med.

Slavko Hren, dr. vet. med.

Marjan Kastelic, dr. vet. med.

Andrej Ledinek, dr. vet. med.

Veterinarska fakulteta, Laboratorij za virologijo

Veterinarska postaja Konjice d.o.o.

spec. med. ptic, malih sesalcev in plazilcev, Veterinarska ambulanta BUBA d.o.o.

VP Slovenj Gradec veterinarska postaja d.o.o.

Po 36 letih dela v veterinarski stroki in po enem mandatu podpredsednika 
Veterinarske zbornice Slovenije sem prepričan, da imam zelo pozitivno mnenje o 
pomenu veterinarske stroke za Slovenijo, imam pa tudi dober vpogled v delovanje te 
stroke in Veterinarske zbornice  Slovenije v različnih obdobjih. Na tokratnih volitvah 
kandidiram za člana nadzornega odbora Veterinarske zbornice Slovenije. Obljubim, 
da bom z mikroskopsko natančnostjo spremljal in nadzoroval materialno in finančno 
poslovanje Zbornice in zborničnih skladov, saj se zavedam, da vodstvo upravlja z 
denarjem, ki ga prispeva vsak član tega združenja.

Rojen sem v Celju, stanujoč v vinorodnih Škalcah v Slovenskih Konjicah. Zaposlen 
sem na Veterinarski postaji Konjice d.o.o., kjer opravljam funkcijo direktorja. Sem 
predsednik Veterinarskega društva Celje. Sem član SZVMŽ, kjer opravljam funkcijo 
člana častnega razsodišča. Od nastanka Veterinarske zbornice Slovenije sem 
član le- te in jo v celoti podpiram. Zagovarjam močno Zbornico vseh doktorjev 
veterinarke medicine, ki je močan in verodostojen pogajalec do države in do 
uporabnikov naših storitev. V celoti je treba ščititi interese veterinarjev in stroke. 
Izredno pomembna mi je dobra povezanost med člani Zbornice in njenim vodstvom. 
Zakonito in pregledno poslovanje je osnova zaupanja članstva. Moj življenjski moto 
je SODELOVATI, POVEZOVATI in REŠEVATI PROBLEME.

Zaposlen sem v Veterinarski ambulanti BUBA d.o.o. v Grosupljem, od ustanovitve 
v letu 1998, katero od tedaj tudi vodim. V tem času je ambulanta iz nič zrasla med 
največje ambulante v Sloveniji, saj zaposlujemo 18 odličnih sodelavcev. Ob tem sem 
že preko 10 let zaposlen tudi v Živalskem vrtu Ljubljana, kjer sem bil nekaj let tudi 
vodja veterinarske službe. S svojimi izkušnjami, nabranimi v teh letih pri vodenju 
podjetja in organiziranju veterinarskega dela, bi rad pomagal pri še boljšem delu 
Veterinarske zbornice Slovenije, ki mora biti mesto interesa vseh veterinarjev v 
Sloveniji. Za nadzorni odbor Zbornice kandidiram, ker stavim na zaupanje, ki pa se 
ga lahko potrdi edino z nadzorom.

Veterinarsko fakulteto sem uspešno zaključil leta 1995 in se takoj zaposlil na VP 
Slovenj Gradec, ki je veterinarska postaja z dolgoletno tradicijo male in velike prakse. 
Od vsega začetka opravljam delo terenskega veterinarja. Poslovanje podjetja 
spremljam tudi kot solastnik. To mi omogoča, da sem vedno na tekočem z aktualno 
problematiko. V praksi svojo posebno pozornost namenjam reprodukciji in zdravju 
konj, na tem področju se aktivno in redno izobražujem tudi v tujini. Sem aktiven 
član SVP ter član komisije za zdravstveno varstvo kopitarjev in komisije za DDD. 
V delovanje VZbSi sem aktivno vključen že 2 mandata kot predsednik nadzornega 
odbora SVP. Ker se vedno zavzemam za korekten in pošten odnos  ter s svojim 
delom želim doprinesti dobremu delovanju veterinarskih praks v Sloveniji, kot tudi 
k delovanju naše krovne organizacije, letos ponovno kandidiram, na pobudo svojih 
širših kolegov, katerih zaupanje me spremlja že vsa leta mojega dela in za katerega 
sem jim hvaležen.
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Ana Kapelj, dr. vet. med.

Metka Kropec, dr. vet. med.

Alenka Kropivšek, dr. vet. med.

Marko Oman, dr. vet. med.

Veterinarska ambulanta Rep, Iztok Rep s.p.

Veterinarski center Kropec, d.o.o.

Melisa veterina d.o.o.

Javni zavod živalski vrt Ljubljana, Zavetišče Ljubljana

Zaposlena sem v Veterinarski ambulanti Rep v Mokronogu. Delam v ambulanti za 
male živali. Pri svojem delu rada iščem tehtne rešitve in spremembe na boljše.

Kot kandidatko za članico Volilne komisije VZbSi me je predlagal Odbor Celje. 
Kandidaturo sem sprejela, saj menim, da se moramo aktivno vključevati v delo 
Zbornice in zastopati interese članov. Imam 12 let delovnih izkušenj v mali praksi, 
redno se udeležujem izobraževanj doma in v tujini. Z možem vodiva Veterinarski 
center Kropec v Rogaški Slatini. Že od samega začetka kariere se redno 
udeležujem tudi sestankov VZbSi in SVP, saj menim, da je naša dolžnost, da 
pomagamo soustvarjati Zbornico, ki bo Zbornica vseh in za vse. Veterina nam je 
vsem način življenja, zato je pomembno tudi kakšno krovno organizacijo imamo 
in kakšni ljudje jo vodijo. Če bom izvoljena za članico Volilne komisije, bom svoje 
delo vestno in korektno opravljala ter poskusila k aktivnemu članstvu povabiti 
čim več članov.

Poklicno pot sem že kmalu po končanem študiju veterine našla izven primarne 
veterine in na tem področju sem tudi skozi vsa leta rastla in se izpopolnjevala. 
Pridobila sem veliko dodatnih znanj iz prodaje, marketinga, optimiziranja zalog, 
komunikacije s kupci, poznavanja zdravil in prehranskih dodatkov. Letos je šesto 
leto, odkar sem se odločila za samostojno pot (Melisa veterina d.o.o., lastnik in 
direktor) in s to odločitvijo sem, upam, vsaj malo pripomogla k razgibanosti v 
prodajnem programu prehranskih dopolnil, diagnostike in ostalega v veterini pri 
nas.

Ob zaposlitvah v farmacevtskih družbah in predvsem v zavetišču Ljubljana 
(vodja) sem pridobil pomembne izkušnje na področju komunikacije, organizacije, 
administracije in strategije. Projekt novega zavetišča, katerega ideja je zorela 8 let 
in katerega ocenjena vrednost investicije znaša kar 6,7 mio EUR, je potrdil pomen 
vizije našega poslanstva. S trdno voljo, vztrajnostjo, optimizmom in povezovanjem 
je marsikaj mogoče. Nalogo člana volilne komisije sem že opravljal in za izziv v 
prihodnje postavljam izboljšanje volilne udeležbe, motivacijo članov k soodločanju. 
Vsak glas namreč šteje.

asist. dr. Jana Brankovič, dr. vet. med.
Veterinarska fakulteta, Inštitut za predklinične vede, Enota za anatomijo, histologijo, embriologijo 

in citologijo

Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani opravljam pedagoško dejavnost na 
dodiplomskem študiju Veterinarstvo:

• Anatomija domačih živali;

• Biologija celice.



Zala Rihar, dr. vet. med.
SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Kljub temu, da me pot ni vodila v prakso, pa me izredno veseli, da lahko širok krog 
kolegov in partnerja veterinarja seznanjam z novostmi in razpoložljivostjo zdravil 
na trgu. Tako ohranjam stik s tako lepim poklicem – poklicem veterinarja. Svoje 
delo v SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (strokovna sodelavka veterine) opravljam z 
največjim entuziazmom in predanostjo ter upam, da sem s tem pripomogla k večji 
ozaveščenosti na tem področju.
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KOMISIJA ZA IMENOVANJE ČASTNIH ČLANOV 
IN BLEIWEISOVO PRIZNANJE10

prof. dr. Robert Frangež, dr. vet. med.

mag. Franc Križanec, dr. vet. med.

prof. dr. Gregor Majdič, dr. vet. med.

Veterinarska fakulteta, Inštitut za predklinične vede

KRI&ZA, živinozdravniška ambulanta, d.o.o., Cirkovce

Veterinarska fakulteta , Inštitut za predklinične vede  

Zaposlen sem na Inštitutu za predklinične vede Veterinarske fakultete, Univerze 
v Ljubljani. Na predlog SVIRDI in zaradi mojega udejstvovanja na pedagoškem/
strokovnem področju in področju znanstvenih raziskav in dosedanjih izkušenj kot 
člana Komisije za imenovanje častnih članov in Bleiweisovo  priznanje, ponovno 
kandidiram za člana te komisije Zbornice.

Veterinarsko fakulteto sem zaključil leta 1995. Po končanem pripravništvu sem z 
veterinarskima kolegoma ustanovil prvo zasebno veterinarsko ambulanto za velike 
živali v Sloveniji, kjer sem še vedno zaposlen. Magisterij iz področja reprodukcije 
govedi sem zaključil leta 2000. Član Veterinarske Zbornice Slovenije sem vse 
od njene ustanovitve in v njej tudi aktivno sodelujem. Sodeloval sem pri delu 
Strokovne komisije, v komisiji za reprodukcijo, sedaj pa sodelujem pri verifikacijah 
novih veterinarskih organizacij in pri rednih strokovnih nadzorih. Za kandidaturo v 
komisiji za imenovanje častnih članov in Bleiweisowo priznanje sem se odločil, ker 
menim, da bom znal pravično oceniti ljudi, ki bodo predlagani za to imenovanje in 
priznanje.  

Menim, da mora biti vsaka stroka povezana in se boriti za svoje mesto v družbi. 
Povezanost stroke pa se kaže tudi v tem, da znamo pohvaliti tiste, ki se še posebej 
izkažejo pri svojem delu, in prav temu so namenjena Bleiweisova priznanja. 
Prizadeval si bom, da bo komisija delovala strokovno in neodvisno, in vedno izbrala 
za nagrajence tiste, ki si to res zaslužijo.  



Božidar Sok, dr. vet. med.
Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o.

Zaposlen sem v Veterinarski postaji Šmarje pri Jelšah d.o.o., PE Kozje, od koder 
izviram in tu tudi živim. Za študij veterine se ni bilo težko odločiti, saj je oče bil 
veterinar v Kozjem in je vse dišalo samo po veterini. Biti veterinar je poslanstvo, ki 
zahteva celega človeka, predanega delu z živalmi, odgovornega do zdravja živali 
in ljudi. Zadovoljstvo pri delu pa je, ko in če, to prepoznajo tudi pacienti in lastniki.         

KOMISIJA ZA IMENOVANJE ČASTNIH ČLANOV 
IN BLEIWEISOVO PRIZNANJE10

mag. Iztok Rep, dr. vet. med.
Veterinarska ambulanta Rep, Iztok Rep s.p.

Svojo kandidaturo za Komisijo za imenovanje častnih članov oz. podeljevanje 
Bleiweisovih priznanj sprejemam resno in odgovorno! Zavedam se, da je med nami 
veliko dobrih in uspešnih veterinarjev. Številni kolegi iz različnih področij veterinarstva 
imajo velike zasluge za razvoj stroke in njeno popularizacijo v slovenskem prostoru in 
v tujini. In med njimi bomo skušali v komisiji izbrati najzaslužnejše! Hvala za zaupanje!

Vljudno vabljeni na volitve, ki potekajo od 12. 09. do 25. 09. 2020.

Morebitne težave pri izpolnjevanju in pošiljanju volilnega materiala lahko 
rešujete tudi s pomočjo Uprave VZbSi (tel.: 01 563 26 70, e- naslov: 
zbornica@vzb.si).

VOLITVE 2020
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