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Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora
SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za 6. sejo Občinskega sveta
ZAKONSKA PODLAGA:
Določbe 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS, Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), 27. člen Zakona o zaščiti
živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/2013), 5. člena
Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče na
območju Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 7/2015) in 16. člen Statuta Občine Kranjska Gora - uradno
prečiščeno besedilo (UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št.
43/2014).
Predlog za obravnavo: Na podlagi Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 104/2009) predlagamo, da gradivo
obravnava Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

1.

Ocena stanja in razlogi za sprejem
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/2013) v 27. členu določa, da se
zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča
pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na
vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča
je lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi
predpisi opredeljene pogoje.
Ne glede na način opravljanja navedene lokalne gospodarske javne službe (v režijskem
obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, s podelitvijo koncesije), režim
dejavnosti ureja država oziroma občina. Zakon o gospodarskih javnih službah v 3. členu
določa, da se obvezna gospodarska služba določi z zakonom, način njenega opravljanja pa se
določi s posebnim predpisom - odlokom občine.
Občina Kranjska Gora je z ureditvijo v Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 36/2012) določila lokalno gospodarsko javno službo
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali kot obvezno lokalno gospodarsko javno
službo. Z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali v zavetišče na območju Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo
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slovenskih občin, št. 7/2015) je v 5. členu določila, da se lokalna gospodarska javna služba
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče opravlja kot koncesionirana
dejavnost na celotnem območju občine.
Občina Kranjska Gora je (skupaj s 17 občinami na Gorenjskem) skrb za zapuščene živali do
sprejema ustreznega odloka uredila na način, da je z zavetiščem Perun ter izvajalcem
veterinarske pomoči sklenila neposredno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali v zavetišču.
2. Cilji in načela odloka
Namen odloka je urediti oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Kranjska Gora, ki se
zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga
bo Občina Kranjska Gora izbrala v skladu z določili tega odloka.
Predmet odloka je zagotovitev izvajanja službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali na območju Občine Kranjska Gora.
Dejavnost javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim
lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu z veljavnimi
predpisi,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki
podrobneje urejajo zaščito živali.
S tem
–
–
–
–
–
–

odlokom kot koncesijskim aktom Občina Kranjska Gora kot koncedent določa:
predmet in območje izvajanja javne službe,
način opravljanja varstva zapuščenih živali,
postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
pogoje za podelitev in izvajanje koncesije,
vire in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije,
prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za
določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.

S predlaganim Odlokom se podrobneje določa način izvajanja gospodarske javne službe
zagotovitve zavetišča za zapuščene živali.
3. Ocena finančnih posledic
Sprejem Odloka za občino ne predstavlja dodatnih finančnih posledic. Le-te bodo v enakem
obsegu kot obstoječi stroški, nastali na podlagi trenutno veljavne neposredne pogodbe.
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotovijo v vsakoletnem proračunu
Občine Kranjska Gora. Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela po koncesijski
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pogodbi je ponudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, kot jo poda kandidat za
koncesionarja na javnem razpisu.
4. Obrazložitev poglavij
I. Splošne določbe
V tem členu je predstavljeno, da se oskrba zapuščenih živali zagotavlja kot obvezna
gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju.
II. Predmet javne službe
Določen je obseg dejavnosti javne službe.
III. Območje izvajanja javne službe
Določeno je območje obsega izvajanja javne službe.
IV. Način opravljanja varstva zapuščenih živali
V tem členu je določeno, da se javna služba zapuščenih živali zagotavlja s podelitvijo
koncesije, ter obdobje trajanja koncesije.
V. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
V teh členih je določen točen postopek javnega razpisa in izbor koncesionarja.
VI. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
Poglavje določa pogoje za podelitev in izvajanje koncesije. Glede oskrbe zapuščenih živali je
koncesionar dolžan upoštevati Zakon o zaščiti živali in druge podzakonske predpise. Določeni
so tudi natančno predpisani pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati za pridobitev koncesije.
VII. Viri in način financiranja
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta. Določena je tudi
osnova za določitev vrednosti, način plačila in obveznost koncesionarja, da vodi ločeno
računovodstvo.
VIII. Nadzor nad izvajanjem koncesije
Opredeljeno je spremljanje in nadzor nad izvajanjem koncesije.
IX. Prenehanje koncesijskega razmerja
Opredeljeni so pogoji in način prenehanja koncesijskega razmerja.
X. Končna določba
Določba o dnevu, ko odlok stopi v veljavo.

5.

Obrazložitev hitrega postopka
Skladno s 78. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št.
55/2007) se predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora glede na to, da predlagani
Odlok predstavlja zgolj podlago za izpeljavo postopka podelitve koncesije in se z njim
podrobneje določa način izvajanja gospodarske javne službe zagotovitve zavetišča za
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zapuščene živali, sprejema po skrajšanem postopku. Na podlagi postopka javnega razpisa in
izbire primernega koncesionarja se bo obvezna gospodarska javna služba izvajala tako, kot to
zahtevajo veljavni predpisi.
Glede na navedeno in na podlagi podane obrazložitve ter v skladu z 29. členom Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/1993, s spr.), 16. člen Statuta Občine
Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo (UPB1- Uradno glasilo slovenskih občin, št.
43/2014) ter 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS,
št. 55/2007) predlagam Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora v razpravo in sprejem
naslednji SKLEP:

Sprejme se predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora – SKRAJŠANI
POSTOPEK.
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