OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – ZZZiv-UPB1), ter v skladu s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) so
Občinski sveti Občine Izola na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola na seji dne 22. decembra
2005, Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št.
40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05) na seji dne 19. januarja 2006 in Občine Piran na
podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 10/99, 15/04) na seji dne 26. januarja
2006 sprejeli

ODLOK
O ZAGOTAVLJANJU JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja lokalna zadeva javnega pomena oziroma javna služba na področju zaščite
živali na območju Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran ( v nadaljevanju tudi:
občine) z zagotavljanjem delovanja zavetišča za zapuščene živali za potrebe občin (v nadaljevanju: javna služba).
Z odlokom se določa način upravljanja skupnega zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih –
Sv.Anton, katerega lastniki in imetniki so Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran,
vključno z določitvijo načina izbire izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega člena. V smislu določb Zakona o zaščiti živali se v nadaljevanju pojem imetnika zavetišča uporablja za izvajalca javne službe.
Sprejem živali v zavetišče je zagotovljen za živali, za katere zavetišče izpolnjuje ustrezne pogoje.
S tem odlokom se opredeli dejavnost, ki je predmet javne službe, območje izvajanja javne službe,
pogoje za podelitev statusa imetnika zavetišča in za izvajanje javne službe, postopek javnega razpisa in izbire imetnika zavetišča, začetek in čas trajanja razmerja med občinami in imetnikom
zavetišča (v nadaljevanju pogodbeno razmerje), vire financiranja javne službe, način plačila imetnika zavetišča, nadzor nad izvajanjem javne službe, prenehanje pogodbenega razmerja in druge
sestavine, potrebne za določitev izvajanja javne službe.
2. člen
Občina Piran in Občina Izola s tem odlokom pooblaščata organ občinske uprave Mestne občine
Koper, ki je pristojen za področje zaščite živali, da izvaja upravne naloge v zvezi z javno službo

in pogodbenim razmerjem ter administrativno tehnične naloge v zvezi z izvajanjem tega odloka
(v nadaljevanju: pristojni organ).

II. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE
3. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe iz prvega člena tega odloka obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov,
6. zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v zavetišču in
7. vodenje zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s pravilnikom o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA IMETNIKA ZAVETIŠČA IN IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE
5. člen
Interesent za pridobitev statusa imetnika zavetišča (prijavitelj) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mora biti kot fizična ali pravna oseba registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne
službe,
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo pravni predpisi za zavetišča za zapuščene živali,
3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
4. ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo potrebno za opravljanje javne službe,
6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi (najmanj
1 oskrbnik na 20 živali),
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali,
8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali in program dela, iz katerega bo razvidna finančna zmožnost opravljanja javne službe,
9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe,
6. člen
Pri opravljanju javne službe je imetnik zavetišča dolžan spoštovati vse zakonske in podzakonske
predpise in standarde, ki so vezane na njegovo dejavnost.
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7. člen
Imetnik zavetišča je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe ločeno
od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.
8. člen
Imetnik zavetišča opravlja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali ter skrbno,
natančno in ažurno vodi register psov, ki ga enkrat letno posreduje občinam.
Imetnik zavetišča mora občinam o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, na zahtevo
vsake od občin pa po potrebi tudi vmesna poročila.
9. člen
Imetnik zavetišča je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
Imetnik zavetišča mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči uporabnikom ali drugim osebam zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi
višje sile ali zaradi odtujitve.
10. člen
Imetnik zavetišča ne sme prenesti izvajanja javne službe iz prvega odstavka prvega člena tega
odloka na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s (pod)izvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.

V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE IMETNIKA ZAVETIŠČA
11. člen
Izvajalec javne službe iz prvega člena tega odloka – imetnik zavetišča se izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in izvede strokovna komisija sestavljena iz predstavnikov vseh treh
občin, lastnic zavetišča.
Javni razpis lahko poleg pogojev iz tega odloka določa še podrobnejše kriterije in merila za izbiro, opredeljuje predložitev ustrezne dokumentacije ter določa razpisne roke oziroma roke, v katerih bo sprejeta odločitev o izbiri imetnika zavetišča.
Javni razpis za pridobitev imetnika zavetišča se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za pridobitev imetnika zavetišča razpiše župan Mestne občine Koper s sklepom,
sprejetem po predhodnem soglasju županov Občine Izola in Občine Piran.
12. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
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1.
2.
3.
4.
5.

predmetu javne službe in območju njenega izvajanja,
začetku in času trajanja izvajanja javne službe,
pogojih, ki jih mora izpolnjevati imetnik zavetišča,
obveznih sestavinah prijave na razpis,
strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor imetnika zavetišča,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor imetnika zavetišča,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
10. osebah za posredovanje informacij med razpisom in
11. ostale pogoje, ki jih določa področna zakonodaja in podzakonski predpisi.
13. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu do poteka razpisnega roka, ki pa ne sme biti
krajši od 30 dni.
Prijava na razpis ni pravilna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave ali če ni prispela v razpisanem roku.
Javni razpis uspe, če je prispela vsaj ena popolna , pravilna in pravočasna prijava.
Če javni razpis ne uspe, se ponovi.
14. člen
Pri odločanju o izbiri imetnika zavetišča se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
- strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
- predlog izvedbenega programa oskrbe zapuščenih živali,
- dosedanje izkušnje prijavitelja,
- druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
15. člen
Strokovna komisija po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro imetnika zavetišča. Komisijo sestavljajo predstavniki vsake občine, lastnice zavetišča, imenovane s strani županov.
O izbiri imetnika zavetišča odloči občinska uprava Mestne občine Koper.
Pritožbo na odločbo iz drugega odstavka tega člena rešuje Župan Mestne občine Koper po pridobitvi mnenj županov Občine Izola in Občine Piran.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA POGODBENEGA RAZMERJA
16. člen
Po dokončnosti odločbe o izbiri se medsebojna razmerja med občinami in imetnikom zavetišča
uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe, ki v podrobnostih uredi pogodbeno razmerje in smi-
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selno vsebuje določila, ki jih zakon predpisuje za koncesijske pogodbe po Zakonu o gospodarskih
javnih službah.
Pogodbo o izvajanju javne službe podpišejo župani vseh treh občin in imetnik zavetišča.
17. člen
Pogodbeno razmerje se sklene za določen čas oziroma za dobo 5 let
18. člen
Izbrani prijavitelj mora pogodbo o izvajanju javne službe skleniti v enem mesecu po prejemu
dokončne odločbe o izbiri, če mu je bila v podpis ponujena pogodba, ki je skladna z zakonom,
odlokom in razpisnimi pogoji, sicer se razpis ponovi.
Z izvajanjem javne službe mora imetnik zavetišča začeti najkasneje v enem mesecu po sklenitvi
pogodbe.
19. člen
Določbe pogodbe o izvajanju javne službe morajo biti skladne s tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe odloka.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
20. člen
Javna služba, ki jo opravlja imetnik zavetišča, se financira iz:
a) sredstev, ki jih zagotavljajo občine in
b) drugih virov, določenih v pogodbi o izvajanju javne službe ali pridobljenih s soglasjem
občin.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena so prihodki imetnika zavetišča.
21. člen
Sredstva za izvajanje javne službe po tem odloku se zagotavljajo v občinskih proračunih v naslednjih deležih: Občina Izola 17%, Mestna občina Koper 60% in Občina Piran 23%.
22. člen
Pri izračunu višine namenjenih sredstev za delovanje zavetišča upoštevajo občine:
- podatke pooblaščenih veterinarskih organizacij o številu registriranih psov v vseh treh
občinah,
- kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču na
določeno število registriranih psov v občini,
- uradni cenik MKGP, VURS-a, ki vsebuje postavki »oskrbni dan za psa« ter »režijsko uro
veterinarskega pomočnika«,
- stroške obveznih veterinarskih ukrepov (preventivna vakcinacija, odstranjevanje zajedavcev, sterilizacija oz. kastracija, označba z mikročipom),
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-

stroške povprečnega števila psov, ki so bili v zadnjih letih oskrbovani v Obalnem zavetišču in
strukturo lastništvo zavetišča.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
23. člen
Občine imajo pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravljajo pristojne
občinske službe. Imetnik zavetišča mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije
o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v
zvezi z izvajanjem javne službe.
Podrobneje se nadzor uredi s pogodbo o izvajanju javne službe.
24. člen
V skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih za zavetišče za zapuščene živali župan Mestne občine
Koper imenuje Svet zavetišča, ki ga sestavljajo:
- po en predstavnik občine, ki ga imenuje župan posamezne občine,
- en predstavnik veterinarske stroke, ki ga imenuje Veterinarska uprava RS
- en predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju , kjer je zavetišče.
IX. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA
25. člen
Pogodbeno razmerje med občinami in imetnikom zavetišča preneha s prenehanjem pogodbe o
izvajanju javne službe ali odvzemom statusa imetnika zavetišča.
Pogodba o izvajanju javne službe preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- s sporazumom ali
- z razdrtjem.
Razmerja ob morebitni uvedbi postopka stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave imetnika zavetišča in ob njegovi statusni spremembi se uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe.
26. člen
Občine in imetnik zavetišča se sporazumejo za prenehanje veljavnosti pogodbe o izvajanju javne
službe v primeru, ko soglasno ugotovijo, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin izvajanje
javne službe pod pogoji iz pogodbe in tega odloka nemogoče, sprememba pogodbe pa ne bi bila
dovoljena.
S pogodbo o sporazumnem prenehanju stranke uredijo vsa medsebojna razmerja.
27. člen
Pravico in pogoje občin ali imetnika zavetišča za razdor pogodbe o izvajanju javne službe se uredi s pogodbo.
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28. člen
Občine odvzamejo imetniku zavetišča status imetnika zavetišča z upravno odločbo v naslednjih
primerih:
- če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku;
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba, kar se ugotovi z
akti, ki jih sprejmejo občinski sveti;
- v primerih hujših ali ponavljajočih se kršitev pogodbe o izvajanju javne službe in
- s prenehanjem obstoja imetnika zavetišča.
Pogoji za odvzem statusa imetnika zavetišča se določijo v pogodbi o izvajanju javne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Prvo pogodbeno razmerje za izvajanje javne službe iz 1.člena tega odloka se za obdobje 3 let brez
javnega razpisa podeli osebi, ki ima na dan uveljavitve odloka z občinami sklenjeno veljavno
pogodbo o upravljanju zavetišča za zapuščene živali, če ta oseba izkaže interes za opravljanje
javne službe za živali, ki se na dan uveljavitve tega odloka štejejo za zapuščene živali. Če ta po
svoji krivdi izgubi status društva, ki deluje v javnem interesu, se ravna v skladu z 11.členom tega
odloka.
Oseba, ki je na podlagi prejšnjega odstavka upravičena do pridobitve statusa imetnika zavetišča,
mora v 15 dneh od uveljavitve tega odloka, pristojnemu organu iz 2. člena tega odloka, predložiti
vlogo o zainteresiranosti za izvajanje te javne službe. Vlogi morajo biti dodana dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.člena tega odloka ter predlog elementov pogodbe o izvajanju javne službe,
ki jih določa 16.člen tega odloka.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Izola
Št.: 322-06-1/2005
Datum: 22. decembra 2005

Županja Občine Izola
Breda Pečan

Mestna občina Koper
Št.:K322-3/2005
Datum: 19. januarja 2006

Župan Mestne občine Koper
Boris Popovič

Občina Piran
Št.: 32201-1/01-06
Datum: 26. januarja 2006

Županja Občine Piran
Vojka Štular
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