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Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, na podlagi Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 

ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 

30/18), Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 08/15) in 5. člena 

Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na 

območju občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 04/19) objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS  
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na 

območju občine Komenda  
 
 

1. Podatki o naročniku / koncedentu: 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda   
telefon: 01 72 47 400 
telefaks: 01 83 41 323 
matična številka: 1332155000 
ID za DDV: SI22332570 
transakcijski račun: SI56 0110 0010 0002 377 

 
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na 
območju občine Komenda  (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 04/19)  
 
3. Predmet javnega razpisa: 
Dejavnost, ki je predmet 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, 

 skrb za ažurno vodenje registra psov, 

 druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki 
podrobneje urejajo zaščito živali. 

 
4. Območje izvajanja javne službe: 
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine Komenda.  
 
5. Začetek in čas trajanja koncesije 
Koncesija se podeli za obdobje desetih let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe. 
 
6. Pogoji za podelitev koncesije: 
Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije,  

 izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski 
predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali, 

 da ima poravnane davke in prispevke,  

 ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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 da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,  

 da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih 
delovnih sredstev,  

 da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,  

 da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,  

 da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem 
koncesije lahko povzročil tretji osebi,  

 da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu. 
 
Podrobnejši pogoji opravljanja gospodarske javne službe so navedeni v razpisni 
dokumentaciji. 
 
7. Merila za izbor koncesionarja 

 ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali – največ 80 točk, 

 predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali – največ 15 točk, 

 dosedanje izkušnje prijavitelja – največ 5 točk. 
 
Skupno število vseh točk je največ 100 točk. Merila so podrobneje določena v razpisni 
dokumentaciji. 
 
8. Način financiranja javne službe 
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Komenda.  
 
9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis 
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Komenda,  
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, najpozneje do 14. 6. 2019 do 10.00 ure.  

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če je 
ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj 
navedenega datuma in ure. 
 
Prijava na razpis mora vsebovati: 

 izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava), 

 izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1), 

 izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2), 

 izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3), 

 izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program 
zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali), 

 izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za 
celotno oskrbo zapuščenih živali), 

 izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4), 

 fotokopijo odločbe Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (prej: 
Veterinarske uprave RS), s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane 
pogoje za začetek delovanja zavetišča, 

 reference, 

 fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za 
izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila 
podeljena koncesija), 

 fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali, 

 fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali, 

 fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča, 

 potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke, 
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 fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko 
povzroči tretji osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. 

 
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedeni podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.  
 
10. Rok in način prijave 
Rok za oddajo prijav je najpozneje 14. 6. 2019 do 10.00 ure. Prepozno prejete prijave ne bodo 
upoštevane. 

Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.  
 
Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.  
 
Javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 2019 ob 11.00 uri, v prostorih  Občine Komenda,  Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda.  

Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z 
osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom ponudnika.  

Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba. 
 
11. Ponudbena cena: 
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz 
razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni. 
 
12. Način in rok za izbor koncesionarja 
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. V 
primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, v roku 3 dni od 
odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo. 
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s 
sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene 
zavrnjene.  
 
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh 
po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper 
katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je 
mogoč upravni spor. 
 
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti 
odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati 
najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo prejme. 
 
Občina  Komenda si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja. 
 
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja  

Občina Kočevje bo vse vlaga                                   Občina Komenda bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po 
zaključku odpiranja vlog. 

   telje obvestila o izidu razpisa v 
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe  
Z izvajanjem gospodarske javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca 
od sklenitve koncesijske pogodbe. 
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15. Informacije in razpisna dokumentacija 
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani na tel. št. 01 72 47 400 ali elektronskem naslovu 
obcina@komenda.si.  
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave do zaključka javnega razpisa 
na spletni strani Občine Komenda, http://www.komenda.si. 
 
Številka: 430-0020/2019-2 
Datum: 24. 5. 2019  
 

Stanislav Poglajen  
                      ŽUPAN  
 
  

mailto:obcina@komenda.si
http://www.komenda.si/
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Naročnik Občina Komenda vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje, da 
predložijo svojo prijavo po zahtevah Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje  
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda ter te razpisne 
dokumentacije. 

 

1. Podatki o naročniku:  
 
Naročnik: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda  
Matična številka: 1332155000 
ID za DDV: SI22332570 
Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0002 377 
Zakoniti zastopnik: župan Stanislav Poglajen  
 
Kontakt:   
telefon: 01 72 47 400 
elektronski naslov: obcina@komenda.si  

 
2. Splošno: 

 
Občina Komenda  objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe  
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda. 
 

3. Izpolnjevanje vloge: 
 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. Vse obrazce razpisne dokumentacije se podpiše in žigosa 
na označenih mestih. Obrazce podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec prijavitelja. Če 
obrazce podpisuje pooblaščenec, mora prijavi na razpis predložiti tudi pooblastilo zakonitega 
zastopnika.  
 

4. Dokazila, ki jih mora prijavitelj predložiti prijavi na razpis: 
 

Prijavitelj mora vlogi na razpis predložiti naslednja dokazila: 
- fotokopijo odločbe Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (prej: 

Veterinarske uprave RS), s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane 
pogoje za delovanje zavetišča; 

- reference; 
- fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje 

storitev zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za 
izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila 
podeljena koncesija); 

- fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali; 
- fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali; 
- fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča; 
- potrdilo pristojnega organa da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; 
- fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko 

povzroči tretji osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. 
 
Prijavitelj predloži reference iz naslova opravljanja javne službe v drugih občinah, iz obdobja 
zadnjih petih let za tiste izkušnje, ki jih je navedel v obrazcu 4 (izjava 3).  

mailto:obcina@komenda.si
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Občina bo pri odločitvi upoštevala samo izkušnje prijavitelja, ki bodo dokazane s 
priloženimi referencami. Reference morajo biti podpisane in žigosane s strani njenega 
izdajatelja (občine). 
 
Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v originale listin ter zahtevati predložitev 
dodatnih listin oziroma pojasnil. 
 

5. Prijava na razpis je popolna, če vsebuje: 
 

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava); 
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1); 
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2); 
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3); 
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program 

zavetišča za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali); 
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno 

oskrbo zapuščenih živali); 
- izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4), 
- fotokopijo odločbe Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (prej: 

Veterinarske uprave RS), s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane 
pogoje za začetek delovanja zavetišča; 

- reference iz naslova opravljanja javne službe v drugih občinah; 
- fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje 

storitev zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za 
izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila 
podeljena koncesija); 

- fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali; 
- fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali; 
- fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča; 
- potrdilo pristojnega organa da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; 
- fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko 

povzroči tretji osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. 
 

6. Merila za izbor: 
 

Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 6. točke javnega razpisa, se izbere 
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril: 

1. ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali                             največ 80 točk 
2. predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali                      največ 15 točk 
3. dosedanje izkušnje prijavitelja (reference)                                                 največ 5 točk 

 
Naročnik bo izbral koncesionarja, ki bo dosegel največje število točk. Skupno število vseh točk 
je največ 100 točk. 
 
Poleg navedenih meril se upošteva še merilo: 

1. strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja (strokovna 
usposobljenost vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno število oskrbnikov, število vozil 
za prevoz živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih mest …). 

 
Ponudniki morajo izkazati izpolnjevanje merila strokovne, organizacijske in finančne 
sposobnosti. V nasprotnem primeru se šteje, da ne izpolnjujejo pogojev za podelitev koncesije 
za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda. 
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6.1. Ponudbena cena: 
Ponudbena cena (v EUR z DDV) je ocenjena do največ 80 točk. Najcenejši ponudnik bo dobil 
najvišje število točk (80), vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše 
število točk. Število točk za posameznega ponudnika se določi po enačbi:  
 
Štpc = (Px / Pi) x 80,  
pri čemer je: 
Štpc = število točk, ki jih dobi ponudnik za ponujeno ceno 
Px = najnižja ponudbena cena  
Pi = ponudbena cena obravnavanega ponudnika  
 
Ponudbena cena je vsota ponudbenih cen, ki jih je ponudnik navedel v obrazcu 6. 
 
Ponudba prijavitelja zavezuje še 60 dni od datuma za oddajo vloge. 
 
6.2. Predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali: 
Predlog Izvedbenega programa varstva zapuščenih živali je ocenjen do največ 15 točk in sicer 
tako, da bo ponudnik, ki bo predložil cenovno in stroškovno opredeljen izvedbeni program 
varstva zapuščenih živali, iz katerega bodo razvidni načini pridobivanja sredstev za delovanje 
zavetišča tudi iz drugih virov (npr. sponzorstva, donacije) ter z realiziranim letnim zneskom 
takih sredstev preteklega leta 2018, dobil najvišje število točk (15), vsak naslednji pa 
sorazmerno manjše število točk. Število točk za posameznega ponudnika se določi po enačbi: 
 
Štip =  (Pi x 15) / Px, 
pri čemer je: 
Štip = število točk, ki jih dobi ponudnik izvedbeni program varstva zapuščenih živali 
Px = ponudnik z najvišjo višino pridobljenih sredstev iz drugih virov za delovanje zavetišča v 
preteklem letu 
Pi = višina pridobljenih sredstev iz drugih virov za delovanje zavetišča v preteklem letu 
obravnavanega ponudnika  

 
6.3. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi (reference): 
Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi so ocenjene do največ 5 točk in sicer tako, da 
bo ponudnik, ki ima največ referenc posameznih občin, dobil najvišje število točk (5), vsak 
naslednji pa sorazmerno manjše število točk. Število točk za posameznega ponudnika se 
določi po enačbi:  
 
Štpr = (Pi x 5) / Px,  
pri čemer je: 
Štpr = število točk, ki jih dobi ponudnik za število referenc  
Px = ponudnik z najvišjim št. referenc 
Pi = št. referenc obravnavanega ponudnika 
 
7. Rok za oddajo prijav na razpis: 

 
Rok za oddajo prijav je 14. 6. 2016 do 10:00 ure. Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali 
priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za 
pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure. 
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8. Način in rok za izbor koncesionarja: 
 

Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. 
 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, v roku 3 dni 
od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo.  
 
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s 
sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene 
zavrnjene.  
 
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh 
po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper 
katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je 
mogoč upravni spor. 
 
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti 
odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati 
najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo prejme. 
 
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja. 
 
9. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: 
 
Občina Komenda bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku 
odpiranja vlog. 
 
10. Čas trajanja koncesije : 

 
Koncesija se podeli za obdobje desetih let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe 
pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo. 
 
Izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od 
dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega 
meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.  
 
Oblikovanje in kalkulativni elementi cene celotne oskrbe zapuščene živali ter obseg in način 
financiranja se podrobneje določijo s koncesijsko pogodbo. 
 
11. Informacije in razpisna dokumentacija:  

 
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani na tel. št. 01 72 47 400 ali elektronskem naslovu 
obcina@komenda.si.  
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave do zaključka javnega razpisa 
na spletni strani Občine Komenda, http://www.komenda.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obcina@komenda.si
http://www.komenda.si/
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OBRAZEC 1 

 
 
 

PRIJAVA 
 

PRIJAVITELJ – imetnik 
zavetišča 

 

NAZIV ZAVETIŠČA  

ZAKONITI ZASTOPNIK 
PRIJAVITELJA 

 

VODJA ZAVETIŠČA  

Naslov (sedež zavetišča)  

Poštna številka in pošta      

Kontaktna oseba (ime in priimek)  

Telefon  

Fax  

GSM  

E-pošta  

 
Podpisani prijavitelj ___________________________ se prijavljam na Javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju 
občine Komenda.  
 
Kraj in datum: 
 

Ponudnik: 

  
Žig in podpis: 
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OBRAZEC 2 

 
IZJAVA 1 

 
Podpisani prijavitelj ____________________________________ pod kazensko in materialno 

odgovornostjo izjavljam, da: 

- sprejemam vse zahteve in pogoje Javnega razpisa za podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali; 

- sem registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča; 

- izpolnjujem pogoje, ki jih določata Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – 

uradno prečiščeno besedilo in 21/18 - ZNOrg) ter Pravilnik o pogojih za zavetišča za 

zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04); 

- je zavetišče, katerega imetnik sem, urejeno skladno z Zakonom o zaščiti živali (Uradni 

list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 - ZNOrg)  ter Pravilnikom o 

pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04); 

- ima vodja zavetišča predpisano izobrazbo; 

- vodja zavetišča ni bil obsojen storitve kaznivega dejanja mučenja živali; 

- v zavetišču ne dela oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali; 

- imam poravnane davke in prispevke; 

- nisem v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. 

- soglašam, da Občina Komenda v prijavi na javni razpis navedene osebne podatke 

uporabi za namen izvedbe javnega razpisa 

 

Priloge:  

Ponudnik lahko sam priloži posamezne dokumente za dokazovanje pogojev v okviru te izjave. 

 
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe javnega razpisa in jih 
bo hranila do preklica s strani prijavitelja oziroma do zakonsko določenega roka za hranjenje v arhivu. 
Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih 
razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.  
 
Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila 
obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje prijave 
so zahtevani podatki obvezni, ravno tako potrditev soglasja za uporabo osebnih podatkov, brez le-
teh prijava ne bo popolna in posledično samih podatkov ne bo mogoče uporabiti za izvedbo javnega 
razpisa.   
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
 
Podrobnejše informacije o tem kako Občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih 
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: varstvopodatkov@komenda.si. 

 

 
 

Kraj in datum: 
 

Ponudnik: 

  
Žig in podpis: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3459
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OBRAZEC 3 

 
 
 

IZJAVA 2 
 
 

Podpisani prijavitelj _______________________________ pod kazensko in materialno 

odgovornostjo izjavljam, da: 

- zavetišče, katerega imetnik sem, razpolaga z  _______ namestitvenimi mesti za pse; 

- je v zavetišču zadostno število oskrbnikov (vsaj 1 oskrbnik na 20 namestitvenih mest 

za pse), ki so usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim; 

- ima zavetišče zagotovljeno stalno prisotnost veterinarja oziroma veterinarske službe; 

- ima zavetišče za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču sklenjeno 

pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo oziroma ima podeljeno koncesijo za 

izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali; 

- imam ustrezno vozilo/a za prevoz živali, ki je/so urejeno/a skladno s Pravilnikom o 

pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) (navedite 

znamko in registrsko številko vozila); 

- imam zagotovljen stalen in neposreden vpogled v register psov in sicer za tiste 

podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu živali 

ter za preverjanje lastništva živali; 

- imam veljavni akt o veterinarsko – sanitarnem redu zavetišča; 

- imam izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe. 

 

 

Priloge:  

Ponudnik priloži posamezne dokumente za dokazovanje pogojev v okviru te izjave. 

 

 

 

 
Kraj in datum: 
 

Ponudnik: 

  
Žig in podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3459
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OBRAZEC 4 
 

 
 

IZJAVA 3 
 
Podpisani prijavitelj _______________________________ pod kazensko in materialno 

odgovornostjo izjavljam, da imam na področju zaščite živali naslednje izkušnje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

Ponudnik: 

  
Žig in podpis: 

 
 
 
Opomba: PRIJAVITELJ NAJ ZA IZKUŠNJE, KI JIH NAVAJA NA TEM MESTU, PRILOŽI 
USTREZNE REFERENCE, PODPISANE IN ŽIGOSANE S STRANI IZDAJATELJEV. 
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OBRAZEC 5 
 
 
 

IZVEDBENI PROGRAM ZAVETIŠČA ______________ 
ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE  ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 

 
 
Prijavitelj naj na tem mestu poda izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali. Zlasti naj 
navede: 

- splošen opis zavetišča ter skrbi za zapuščene živali; 
- na kakšen način zagotavlja iskanje skrbnikov zapuščenih živali; 
- oskrbnike, njihovo število ter njihovo usposobljenost za delo z živalmi; 
- vozila za prevoz živali (znamko in registrsko številko vozila) ter opremljenost za namen 

prevoza živih živali; 
- uradne ure zavetišča ter kako je organizirana dežurna služba; 
- verificirano zdravstveno organizacijo, s katero ima prijavitelj sklenjeno pogodbo za 

izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali. Prijavitelj naj tudi priloži cenik 
veterinarskih storitev, 

- načine pridobivanja sredstev za delovanje zavetišča iz drugih virov (npr. sponzorstva, 
donacije) ter višina teh sredstev preteklega leta 2018; 

- morebitne dodatne programe zavetišča. 
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Kraj in datum: 
 

Ponudnik: 

  
Žig in podpis: 
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OBRAZEC 6 
 

 
 

PONUDBA ZA STORITEV OSKRBE ZAPUŠČENIH ŽIVALI 
 
 
1. Prijavitelj naj na tem mestu navede svojo ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih 

živali, pri čemer naj jo posebej specificira po naslednjih postavkah: 
 

postavka enota 
cena na enoto brez 
DDV 

cena na enoto z 
DDV 

kilometrina kom   

ulov živali na terenu kom     

oskrbni dan za velikega psa dan     

oskrbni dan za malega psa dan     

oskrbni dan za mačko dan     

oskrbni dan za druge živali dan     

sterilizacija mačk kom     

kastracija mačk kom     

sterilizacija psic (do 15 kg) kom     

sterilizacija psic (od 15 kg do 25 
kg) kom     

sterilizacija psic (nad 25 kg) kom     

evtanazija psov (do 15 kg) kom     

evtanazija psov (od 15 do 25 kg) kom     

evtanazija psov (nad 25 kg) kom     

evtanazija mačk kom     

SKUPAJ:    

 
 
2. Pri določitvi cene za oskrbni dan za malega, velikega psa, mačko in druge živali naj bo 

všteto: 

 najemnina namestitvenega mesta za psa, 

 delovne ure, 

 sprejem živali, vpis v evidenco ter ostale storitve skladno z določili od 11. do 13. člena 
Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št.  45/00 in 
78/04); 

 namestitev in oskrba živali, veterinarski pregled, odstranitev notranjih in zunanjih 
zajedavcev in preventivna vakcinacija proti kužnim boleznim ter druge storitve skladno 
s 14. do 16. členom Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list 
RS, št. 45/00 in 78/04); 

 druge storitve skladno s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni 
list RS, št. 45/00 in 78/04) in Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno 
prečiščeno besedilo in 21/18 - ZNOrg), ki so potrebne za oskrbo in oddajo živali, 

 
Prijavitelj naj posebej navede zneske z in brez DDV-ja. Ponudba prijavitelja zavezuje 60 dni 
od datuma za oddajo vloge. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1457
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Naročnik bo za oskrbni dan za velikega in malega psa plačal največ toliko, kolikor 
znašajo cene za oskrbni dan velikega in malega psa po ceniku veterinarskih storitev, ki 
je bil potrjen z Obveznim navodilom Veterinarske zbornice RS. 
 
Naročnik bo za oskrbni dan za mačko plačal največ 5,00 EUR (brez vključenega DDV). 
 
Naročnik bo za kilometrino/prevoz živali plačal največ toliko kolikor znaša povračilo 
stroškov prevoza po 5. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18). 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

Ponudnik: 

  
Žig in podpis: 
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OBRAZEC 7 
 
Ponudnik: _____________________________________ 
 
Polni naziv podjetja: ____________________________ 
 
Sedež in njegova občina: ________________________ 
 
Št. vpisa v sodni register: ________________________ 
 
Št. vložka: _____________________________________ 
 
Matična številka podjetja: ________________________ 
 
 
 

IZJAVA 4 
za pridobitev osebnih podatkov 

 
 
 
Izjavljamo, da soglašamo in dovoljujemo, da lahko naročnik Občina Komenda, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda za namen javnega razpisa »Podelitev koncesije za opravljanje javne 
službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda«, objavljenega v 
Uradnem listu, št. 34/2019, dne 24.05.2019, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc 
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 
 
 
a) Ime in priimek___________________________________________________________ 
 
   Roj._____________ Kraj roj. ____________________Občina rojstva:_________________ 
 
   Stalno bivališče:___________________________________________________________ 
    
   EMŠO:__________________ 
                       ___________________________ 
                                                                                                  podpis osebe 
 
b) Ime in priimek___________________________________________________________ 
 
   Roj._____________ Kraj roj. ____________________Občina rojstva:_________________ 
 
   Stalno bivališče:___________________________________________________________ 
    
   EMŠO:__________________ 
                       ___________________________ 
                                                                                                  podpis osebe 
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c) Ime in priimek___________________________________________________________ 
 
   Roj._____________ Kraj roj. ____________________Občina rojstva:_________________ 
 
 
 
   Stalno bivališče:___________________________________________________________ 
 
   EMŠO:__________________ 
                       ___________________________ 
                                                                                                  podpis osebe 
 
 
d) Ime in priimek___________________________________________________________ 
 
   Roj._____________ Kraj roj. ____________________Občina rojstva:_________________ 
 
 
 
   Stalno bivališče:___________________________________________________________ 
 
   EMŠO:__________________ 
                       ___________________________ 
                                                                                                  podpis osebe 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
  

Žig in podpis: 
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VZOREC POGODBE  

Občina si pridržuje pravico sprememb priloženega vzorca pogodbe pred podpisom 
pogodbe. 
 
 
 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, ki jo zastopa župan Stanislav 
Poglajen,  (v nadaljevanju: koncedent),  

- ID za DDV: SI22332570 
- matična številka: 1332155000 
- številka transakcijskega računa: SI56 0110 0010 0002 377 

 
in  
 
_____________________________________, ki ga zastopa ________________________, 
(naziv in naslov izvajalca),  
(v nadaljevanju: koncesionar), 

- ID za DDV številka: SI_______________ 
- matična številka:  
- številka transakcijskega računa:________________________ 

 
sklepata naslednjo 
 
 

KONCESIJSKO POGODBO 
za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda  

 
 
UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je koncedent dne 7. marca 2019 sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje  
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 04/2019, v nadaljevanju: odlok), s katerim je 
določil, da se za izvajanje javne službe  oskrbe zapuščenih živali podeli koncesija, 

- je  koncedent v Uradnem listu RS, št. 34/2019 z dne 24.05.2019 objavil Javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na 
območju občine Komenda (v nadaljevanju: javni razpis), 

- je bila na podlagi javnega razpisa iz prejšnje alineje z odločbo koncedenta, št. 
__________ z dne ______________, koncesionarju podeljena koncesija za izvajanje 
javne službe zavetišča za zapuščene živali, 

- se predmetna pogodba sklepa zaradi ureditve koncesijskega razmerja. 
 
PREDMET JAVNE SLUŽBE 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je zagotovitev izvajanja javne službe zavetišča za zapuščene živali na 
območju občine Komenda. 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, 
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- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, 
- skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov, 
- druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali (v nadaljevanju: zakon) ter 

Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: pravilnik). 
 
POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
 

3. člen 
 
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo vestno, nepretrgoma, skladno z zakonom in 
pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi. 
 

4. člen 
 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih 
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih 
pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije 
v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent 
in koncesionar medsebojno pisno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih 
nastale višje sile.  
 
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob 
stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s 
predpisi o zaščiti živali. 
 

5. člen 
 

Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, 

ki s to pogodbo niso predvidene, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna 

za izvajanje javne službe. Koncesionar je za opravljanje takšnih del oziroma nalog upravičen 

do nadomestila. 

Obseg, čas trajanja, višina nadomestila ter druga vprašanja, potrebna za izvajanje dodatnih 

del oziroma nalog, se določijo z aneksom k tej pogodbi. 

6. člen 
 
Koncesionar mora voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za 
svojo morebitno drugo dejavnost. 
 

7. člen 
 
Koncesionar mora strokovni službi koncedenta o izvajanju javne službe predložiti letno 
poročilo, kadarkoli na zahtevo pa tudi vmesna poročila. 
 
Koncesionar je dolžan posredovati koncedentu letno poročilo o izvajanju javne službe za 
preteklo leto, in sicer najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Poročilo mora vsebovati vsaj: 

- število oskrbovanih živali v preteklem letu, 
- število oskrbnih dni po posamezni kategoriji živali, 
- znesek pridobljenih sredstev za delovanje zavetišča iz drugih virov (npr. sponzorstva, 

donacije,…), 
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- opis morebitnih aktivnosti zavetišča, povezanih z zapuščenimi živalmi (npr. akcije za 

ozaveščanje ljudi,…). 
 
Koncedent lahko od koncesionarja zahteva dopolnitve in dodatna pojasnila v zvezi s poročili 
iz 1. odstavka tega člena 
 

8. člen 
 
Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno natančno in ažurno voditi predpisane 
evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled koncedentu. 

 
9. člen 

 
Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje 
odgovornosti: 

- za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, 
- za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe, povzročijo pri 

njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.  
 
Pogodba o zavarovanju za namen in prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je 
zavarovanje sklenjeno v korist Občine Komenda.  

 
Koncesionar en krat letno predloži koncedentu dokazilo o zavarovanju odgovornosti. 
Koncedent ni odgovoren za nikakršno škodo, ki bi nastala v zvezi z izvajanjem javne službe. 
 
Koncesionar odgovarja koncedentu za škodo, ki bi mu nastala v zvezi z izvajanjem javne 
službe. 

10. člen 
 

Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za 
posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere 
skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu 
in za njegov račun. 

11. člen 
 
Koncesionar se s to pogodbo zaveže: 

 izvajati javno službo skladno s to pogodbo, odlokom, določili javnega razpisa,  prijavo 
na javni razpis št.______ z dne _________, z odločbo št. ______ z dne _______ ter 
skladno z zakonom, pravilnikom in drugimi veljavnimi predpisi, standardi in običaji, 
strokovno pravilno, vestno, kakovostno in profesionalno, 

 pri izvajanju javne službe sodelovati s koncedentom in upoštevati njegova navodila, 

 tekoče obveščati koncedenta o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi 
lahko vplivale na vsebino, obseg in na izpolnjevanje pogojev za izvajanje javne službe. 

 
FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
 

12. člen 
 
Koncedent poravna koncesionarju naslednje stroške izvajanja javne službe, in sicer: 

 ulov živali na terenu, 

 oskrbne dneve za velike pse, 

 oskrbne dneve za male pse, 
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 oskrbne dneve za mačke, 

 oskrbne dneve za druge živali, 

 sterilizacijo, kastracijo za mačke in pse, 

 evtanazijo za mačke in pse, 

 kilometrino. 
 
Kilometrino se obračunava po 3. točki 5. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18). 
 
Opravljene storitve se plačujejo po ceniku storitev koncesionarja, ki je priloga pogodbe. Cenik 
praviloma velja za celotno obdobje podeljene koncesije. V obdobju prvih pet let trajanja 
koncesije sprememba cen ni možna, v nadaljevanju pa lahko pogodbeni stranki cene uskladita 
največ do višine letne stopnje indeksa cen življenjskih potrebščin predhodnega leta, ki ga 
uradno objavlja SURS. Navedene spremembe cen storitev se uredijo z aneksom k tej pogodbi. 
 
V oskrbovani dan za velikega in malega psa, mačko ter drugo žival je všteto naslednje: 

 ulov, 

 delovne ure, 

 sprejem živali, vpis v evidenco ter ostale storitve skladno z določili od 11. do 13. člena 
pravilnika, 

 namestitev in oskrba živali, veterinarski pregled, odstranitev notranjih in zunanjih 
zajedavcev in preventivna vakcinacija proti kužnim boleznim ter druge storitve skladno 
s 14. do 16. členom pravilnika, 

 druge storitve, potrebne za oskrbo in oddajo živali, skladno z zakonom in pravilnikom, 

 najemnina namestitvenega mesta za psa. 
 
Stroške izvajanja javne službe bo koncedent poravnal na podlagi izstavljenega e-računa. 
Izdanemu računu, ki mora biti specificiran, morajo biti priloženi: 

 navedba in označitev oskrbovane živali in število oskrbovanih dni, 

 navedba opravljenih veterinarskih storitev ter priložena fotokopija računa veterinarske 
organizacije, 

 navedbo kraja odhoda in prihoda (kraj najdbe) ter število prevoženih kilometrov za ulov 
in prevoz živali, 

 ime, priimek in naslov najditelja, 

 morebitne posebnosti (breja samica, samica z mladiči). 
 
Izdanemu e-računu morajo biti priložene fotokopije ustrezno izpolnjenih Listin o prevzemu in 
prevozu živali v zavetišče s fotografijo oskrbovane živali. 
 

13. člen 
 
Nesporni znesek računa bo koncedent poravnal 30. dan po prejemu e-računa na TRR 
koncesionarja št. SI56 _______________________________ odprtem pri _____________ .  
 
Koncedent lahko zavrne plačilo računa v roku 8 dni od prejema računa, če priloge ne ustrezajo 
zahtevam iz te pogodbe. 
 

14. člen 
 
Sredstva za izvajanje koncesije po tej pogodbi se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu 
koncedenta. 
 
Javna služba se financira tudi iz: 
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- plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi; 
- drugih virov. 
 
Koncesionar je dolžan izvajati aktivnosti za pridobivanje sredstev za delovanje zavetišča tudi 
iz drugih virov (npr. sponzorstva, donacije). 
 
PRIČETEK, ČAS TRAJANJA IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 

15. člen 
 
Koncesijsko razmerje je sklenjeno za dobo desetih let in prične teči z dnem, ko obe pogodbeni 
stranki podpišeta koncesijsko pogodbo. 
 
Koncesionar bo pričel z izvajanjem dejavnosti najkasneje v roku enega meseca po podpisu 
pogodbe.  
 

16. člen 
 
Koncesijsko razmerje preneha: 

- s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno, 
- s sporazumom koncedenta in koncesionarja,   
- v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma 

izbrisa fizične osebe iz ustreznega registra, 
- z odpovedjo,  
- z odvzemom.  

 
17. člen 

 
V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni 
dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, 
vendar največ šest mesecev. 
 
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V 
tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.    
   

18. člen 
 
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov 
ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko 
pogodbo. 
 
Odpoved se poda s pisno izjavo, ki se pošlje koncedentu s priporočeno pošiljko. Odpovedni 
rok prične teči z dnem, ko koncedent prejme odpoved.   
 
Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več 
izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti vse nastale stroške oskrbe zapuščenih živali do 
izbora novega koncesionarja. 
 

19. člen 
 
Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo, če: 

- koncesionar v določenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,  
- koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko 

pogodbo; 
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- koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno 
zakonodajo. 
 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od njene vročitve, dovoljena 
pritožba na župana Občine Komenda.   
 
NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
 

20. člen 
 
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja 
pristojna strokovna služba koncedenta ter pristojna inšpekcijska služba. Koncesionar mora 
kadarkoli med delovni časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni 
osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.  
 
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.  
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa 
se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in 
predstavnik koncedenta.  
 
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot 
poslovno skrivnost.  
 
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne 
organe in službe. 
 

21. člen 
 
Kot predstavnika pri izvajanju strokovnih zadev v zvezi s to pogodbo sta določena: 

- za koncesionarja: ________________________, 
- za koncedenta: Mira Koritnik.  

 
V primeru zamenjave predstavnika pri izvajanju strokovnih zadev (skrbnika pogodbe)  zadošča 

pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

22. člen 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za:  

 pridobitev posla ali  

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

 za drugo ravnanje ali opustitev,  
s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz 

javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična.  
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23. člen 
 
Ta pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja deset (10) 
let.  

24. člen 
 
Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo pisno, v obliki aneksa k tej 
pogodbi. 
 

25. člen 
 
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna 
rešitev spora ne bo možna, sta pogodbeni stranki soglasni, da bo o sporu odločilo pristojno 
sodišče. 

26. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po dva (2) izvoda. 
 
Številka:                           Številka: 
Datum:                          Datum:  

 
 
KONCEDENT:                         KONCESIONAR : 
 
OBČINA KOMENDA  
 
Stanislav Poglajen  
        ŽUPAN  
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                                                                      OBRAZEC 8 
 
 
 

OPREMA OVOJNICE 
 

Prijavitelj 
 
 

(Izpolni vložišče) 
 
Datum in ura prejema: 

______________________ 
 
Zaporedna številka :______ 
 
 

 
 

 
Prejemnik: 
 
Občina Komenda 
 
Zajčeva cesta 23 

       1218 Komenda  
 

 

Oznaka vloge: 
 
»NE ODPIRAJ – VLOGA - JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA 
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI« 
 

  
 
 


