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Zadeva: Zahvala za vaš glas na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, 15. 9. 2021, v 
zadevi Delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 o določitvi meril za 
določitev protimikrobnih sredstev (zdravil), rezerviranih za uporabo v humani medicini 
 
Spoštovani! 
 
V svojem imenu in imenu članstva Veterinarske zbornice Slovenije se vam zahvaljujemo za vaš glas na 
plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, 15. 9. 2021, za katerega smo vas prosili v imenu veterinarske 
stroke. Veseli nas, da ste prisluhnili in podprli veterinarsko stroko v tako ključni zadevi, kot je uveljavitev 
Delegiranega akta o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 o določitvi meril za določitev protimikrobnih sredstev (zdravil), 
rezerviranih za uporabo v humani medicini, ki ga je pripravila Evropska komisija. 
 
Izid glasovanja v evropskem parlamentu daje močno sporočilo, da kot slovenski evropski poslanec podpirate 
strategijo »eno zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov. Člani Veterinarske zbornice Slovenije se še kako 
zavedamo namena strategije »eno zdravje«, ki pomeni zagotavljanje skupnega in celovitega medsektorskega in 
medinstitucionalnega delovanja za zaustavitev oziroma zmanjšanje odpornosti mikroorganizmov proti 
protimikrobnim zdravilom na področju humane in veterinarske medicine, s tem pa tudi na področju kmetijstva in 
okolja ter s tem prispevati k zmanjševanju protimikrobne odpornosti na globalni ravni. 
 
Zahvaljujejo se vam za vaše razumevanje, saj ste s svojim glasom omogočili, da bomo imeli veterinarji v Evropski 
uniji še vedno dostop do protimikrobnih zdravil, nujnih za ohranjanje zdravja in dobrobiti živali. Vse to ima 
ogromen pomen tudi za lastnike rejnih živali, kajti na ta način lahko tudi slovenski veterinarji s svojim strokovnim 
in odgovornim delom ne le pomagamo bolnim in poškodovanim živalim, pač pa skrbimo tudi za ohranjanje 
slovenske samooskrbe z živili živalskega izvora. 
 
Veselimo se prihodnjega sodelovanja z vami, predvsem v postopkih Evropskega parlamenta pri sprejemanju 
dokumentov s področja veterinarske medicine in dobrobiti živali, ki so ključni za uveljavljanje strategije »eno 
zdravje«. Upamo in verjamemo v odprto komunikacijo z vami tudi v prihodnje. 
 

S spoštovanjem, 
 

 

 
 
 

 

 
izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., 

spec. bujatrike, dipl. ECBHM, 
predsednik Veterinarske zbornice Slovenije 

 


