
2572. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah 
na področju veterinarstva

Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zako-
na o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) 
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah  

na področju veterinarstva

1. člen
V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva (Ura-

dni list RS, št. 10/08) se v 10. členu za petim odstavkom doda 
šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za pošiljko 
čebeljih matic s spremljevalnimi čebelami plača pristojbina v 
višini 11 eurov.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑90/2009
Ljubljana, dne 17. junija 2009
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dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2573. Odločba o izbiri Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih 
društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije

Na podlagi 87.e Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS‑E in 77/08 – ZDZdr), Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS‑1, 126/07 in 65/08, 
v nadaljnjem besedilu ZUP) ob smiselni uporabi Zakona o 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) in na 
podlagi obrazložene pobude, ki jo je na Ministrstvo za zdravje 
posredovala Zbornica zdravstvene in babiške nege Sloveni-
je – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije, Vidovdanska cesta 9, 1000 
Ljubljana ter sklepa Ministrstva za zdravje št. 014‑3/2009‑1 z 
dne 14. 1. 2009 o začetku postopka podelitve javnega poo-
blastila in oddaje storitev iz javnega pooblastila izdaja minister 
za zdravje naslednjo

O D L O Č B O

1. Kot najugodnejši ponudnik, ki je podal pravilno ponud-
bo, se izbere Zbornica zdravstvene in babiške nege Slove-
nije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije, Vidovdanska cesta 9, 1000 
Ljubljana.

2. Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdra-
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Priloga 4 
VELIKOST PASJE UTE 
 
 
Velikost psa – plečna višina v cm Velikost ute (širina x globina x višina) v 

cm 
do 55  100 x 60 x 55 
nad 55 do 65  150 x 100 x 70 
nad 65  170 – 180 x 120 x 85 
  
 
 

Priloga 5 
VELIKOST KLETKE ZA MAČKE 
 
  
  Minimalna površina kletke Minimalna višina kletke 
hoteli in trgovine za bivanje 
do 30 dni 

2 m x 1 m 1 m 

na prireditvah za bivanje do 
10 ur dnevno in za največ tri 
dni zapored 

0,6 m x 0,5 m 0,5 m 

  
 




