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I.

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 181/2021, dne 19. 11. 2021.
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3, 21/18 – ZNOrg, 92/20
in 159/21), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo,
21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni
list RS, št. 45/00 in 78/04), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00,
30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), Odloka o zagotavljanju javne
službe na področju zaščite živali (Uradni list RS, št. 24/06), predhodnega soglasja županov Občine
Piran, Občine Izola in Občine Ankaran in sklepa župana številka 344-4/2021, z dne 12. 11. 2021,
Mestna občina Koper objavlja
Javni razpis
za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Piran,
Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
1. Podatki o izvajalcu javnega razpisa
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična številka: 5874424, ID za DDV: SI
40016803, transakcijski račun: SI 56 0125 0010 0005 794.
2. Predmet javnega razpisa in območje izvajanja javne službe
Predmet javnega razpisa je izvajanje javne službe na področju zaščite živali na območju Občine
Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran (v nadaljevanju: občine), vključno z
upravljanjem zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih – Sv. Anton pri Kopru (v nadaljevanju: javna
služba). Dejavnost javne službe je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega
razpisa.
Javna služba se izvaja v objektu zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih – Sv. Antonu pri Kopru,
katerega lastnice so občine. Izvajalec javne službe prevzame v upravljanje celotni objekt zavetišča
za zapuščene živali (v nadaljevanju: imetnik zavetišča).
3. Začetek in čas trajanja izvajanja javne službe
Pogodba o izvajanju javne službe bo sklenjena za določen čas 5 let.
Predviden začetek izvajanja javne službe je 1. 1. 2022.
4. Pogoji in kriteriji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe oziroma imetnik
zavetišča
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis za izbiro izvajalca javne službe oziroma
imetnika zavetišča:
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
(upoštevajoč podatek, da je v letu 2021 bilo v zavetišču v povprečju 15 psov in 120 mačk),
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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,
10. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register živali, in sicer v tiste podatke, ki so
potrebni za iskanje skrbnika živali po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali
ter za preverjanje lastništva živali,
11. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo
izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,
12. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega
dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist
lokalne skupnosti,
13. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske
službe,
14. zagotoviti mora obratovanje zavetišča vse dni v tednu. Uradne ure v zavetišču morajo biti
najmanj štiri ure vsak od ponedeljka do vključno sobote, od tega najmanj 2 dni od
ponedeljka do petka v popoldanskem času (po 15. uri) najmanj 2 uri. Poleg tega mora biti
organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih
primerih.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so opredeljeni v razpisni dokumentaciji javnega
razpisa.
5. Način financiranja javne službe
Javna služba se financira iz:
1. proračuna občin,
2. iz proračuna Republike Slovenije skladno z veljavno zakonodajo,
3. iz povračil stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
4. iz donacij in drugih virov.
6. Merila za izbor izvajalca javne službe - imetnika zavetišča
Pri odločanju o izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča se bodo upoštevala
naslednja tri merila:
1. strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja: do 60 točk;
2. predlog izvedbenega programa oskrbe zapuščenih živali ter dodatne ugodnosti: do 30
točk;
3. dosedanje izkušnje prijavitelja: do 10 točk.
Posamezni prijavitelji lahko prejmejo skupno največ 100 točk. Izbran bo prijavitelj, katerega
prijava bo ocenjena z najvišjim številom točk. Če zbere več prijaviteljev enako število točk, bo
izbran prijavitelj, ki je ponudil najnižjo ceno za izvajanje javne službe na področju zaščite živali.
Če sta dva ali več prijaviteljev zbrali isto število točk in ponudili enako ceno, bo strokovna komisija
izvedla pogajanja o ceni.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
7. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo
Prijava in vsa dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.
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8. Obravnava prijav in postopek izbire izvajalca javne službe
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 5 dni, po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija, ki jo
sestavljajo predstavniki občin, bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na
zahtevane pogoje in dokazila. Če ugotovi, da posamezna prijava ni popolna, v roku 3 dni od
odpiranja prijave prijavitelja pozove pisno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Nepopolne
prijave, katerih prijavitelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, prepozno prispele prijave ter
prijave, ki jih ne bo predložila upravičena oseba, bodo zavržene.
Po pregledu in ocenjevanju popolnih prijav bo strokovna komisija pripravila predlog o izbiri
izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.
O izbiri imetnika zavetišča, na podlagi predloga strokovne komisije, odloči vodja Urada za
gospodarske javne službe, okolje in promet na Mestni občini Koper z odločbo. Zoper odločbo je
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Mestne občine Koper.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega
razpisa.
Z izbranim izvajalcem javne službe oziroma imetnikom zavetišča bo sklenjena pogodba o
izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali za obdobje 5 let.
9. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo prijave oddati na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili, po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 20. 12. 2021 na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - ZAVETIŠČE«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno oddane. Neveljavne prijave se štejejo za zavržene in bodo vrnjene na naslov
pošiljatelja.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in merila javnega razpisa in
razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija javnega razpisa je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo
v tem roku lahko dvignejo v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Mestna občina Koper, Urad za
gospodarske javne službe, okolje in promet, Valter Kozlovič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski
naslov: valter.kozlovic@koper.si, telefon 05/66-46-244.
Župan
Aleš Bržan, l.r.
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II.

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Na podlagi Javnega razpisa za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali na območju
Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 181/2021, dne 19. 11. 2021, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane, da v skladu z
objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo prijavo za izvajalca javne
službe na področju zaščite živali na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in
Občine Ankaran, vključno z upravljanjem zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih – Sv. Anton pri
Kopru, najkasneje do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021
osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih
ur
ali
priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse
pogoje za udeležbo v tem postopku.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Mestna občina Koper, Urad za
gospodarske javne službe, okolje in promet, Valter Kozlovič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski
naslov: valter.kozlovic@koper.si, telefon 05/66-46-244.
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III.

RAZPISNI POGOJI

1. Predmet javne službe in območje izvajanja javne službe:
Predmet javnega razpisa je izvajanje javne službe na področju zaščite živali na območju Občine
Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran (v nadaljevanju: občine), vključno z
upravljanjem zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih - Sv. Antonu pri Kopru, katerega lastnice so
občine (v nadaljevanju javna služba).
Dejavnost, ki je predmet javne službe 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,
7. vodenje zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s pravilnikom o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali,
8. tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču.
Javna služba izvaja dejavnost v objektu zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih - Sv. Antonu pri
Kopru. Izvajalec javne službe prevzame v upravljanje celotni objekt zavetišča za zapuščene živali
na naslovu Dvori 25, 6276 Pobegi (parc. št. 241/15 k.o. Sv. Anton) ter objekt na parc. št. 241/30
k.o. Sv. Anton, ki sta v lasti občin.
Izvajalec javne službe prevzame v upravljanje celotni objekt zavetišča za živali z opremo.
Prijavitelj je subjekt, ki bo, v primeru, da bo na razpisu izbran, neposredni izvajalec javne službe
in hkrati imetnik zavetišča.
Predviden začetek izvajanja javne službe je 1. 1. 2022. Pogodba o izvajanju javne službe in
upravljanju zavetišča za zapuščene živali se sklepa za obdobje pet (5) let.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe oz. imetnik zavetišča:
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
(upoštevajoč podatek, da je v letu 2021 bilo v zavetišču v povprečju 15 psov in 120 mačk),
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,
10. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register živali, in sicer v tiste podatke, ki so
potrebni za iskanje skrbnika živali po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali
ter za preverjanje lastništva živali,
11. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo
izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,
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12. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega
dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist
lokalne skupnosti,
13. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske
službe,
14. zagotoviti mora obratovanje zavetišča vse dni v tednu. Uradne ure v zavetišču morajo biti
najmanj štiri ure vsak od ponedeljka do vključno sobote, od tega najmanj 2 dni od
ponedeljka do petka v popoldanskem času (po 15. uri) najmanj 2 uri. Poleg tega mora biti
organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih
primerih.
3. Pogoji opravljanja javne službe:
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi pogoji:
1. skladno z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo,
21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
(Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) in drugimi veljavnimi predpisi, Odlokom o
zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali (Uradni list RS, št. 24/06) ter
sklenjeno pogodbo o izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali;
2. imetnik zavetišča mora skladno z veljavnimi predpisi voditi predpisane evidence, ki jih je
dolžan kadarkoli dati na vpogled občinam;
3. imetnik zavetišča mora občinam predložiti letno poročilo, na njihovo zahtevo pa tudi
vmesna poročila;
4. imetnik zavetišča mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o
poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne
službe;
5. imetnik zavetišča ne sme prenesti izvajanja javne službe na drugo pravno ali fizično osebo,
v soglasju z občinami pa lahko za opravljanje veterinarskih storitev 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;
6. imetnik zavetišča je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma;
7. imetnik zavetišča mora v okviru objektivnih možnosti zagotoviti opravljanje javne službe
tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile;
8. imetnik zavetišča je dolžan voditi računovodstvo za javno službo ločeno od računovodstva
za svojo morebitno drugo dejavnost;
9. imetnik zavetišča je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali njegovi podizvajalci uporabnikom ali
drugim osebam;
10. imetnik zavetišča mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki bi jo lahko povzročil pri
izvajanju javne službe;
11. imetnik zavetišča mora vzpostaviti ažurirano spletno stran na internetu ter morebitne
profile na družabnih omrežjih, na katerih so fotografije in osnovni podatki o zapuščenih
in najdenih živalih;
12. imetnik zavetišča je dolžan redno vzdrževati objekt zavetišča in redno plačevati
obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja za objekt in opremo zavetišča;
13. v primeru, da imetnik zavetišča preneha z dejavnostjo pred iztekom pogodbe, mora
opravljati naloge javne službe do izbire in začetka opravljanja dejavnosti novega izvajalca
javne službe;
14. občine imajo pravico izvajati nadzor nad izvajanjem javne službe.
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Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, so
urejeni v osnutku pogodbe o izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali, ki
je sestavni del te razpisne dokumentacije in bo dopolnjen z vsebino prijave izbranega prijavitelja.
4. Način financiranja javne službe:
Javna služba se financira:
1. iz proračuna občin,
2. iz proračuna Republike Slovenije, ko gre za društva, ki delujejo v javnem interesu, ter v
primeru bivanja živali v zavetišču nad 120 dni skladno z veljavno zakonodajo,
3. iz povračil stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
4. iz donacij in drugih virov, ki morajo biti ob prejemu javno objavljeni na spletni strani imetnika
zavetišča.
Imetnik zavetišča za uporabo objekta zavetišča ne plačuje uporabnine, je pa dolžan objekt tekoče
vzdrževati, ga vzdrževati v uporabnem stanju in vzdrževati njegov standard v skladu z veljavnimi
predpisi.
Občine bodo na podlagi sprejetih letnih občinskih proračunov iz občinskih sredstev delno
sofinancirale izvajanje javne službe, in sicer:
-

plače in izdatke zaposlenim v zavetišču, v skladu z določbami Kolektivne pogodbe za
komunalne dejavnosti in s soglasjem lastnikov zavetišča;
materialne izdatke in stroške izvajanja programa, v skladu s proračunskimi možnostmi:
o za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov;
o za delno pokrivanje stroškov pri oskrbi živali v zavetišču,
o za investicijsko vzdrževanje objekta zavetišča in okolice.

Občine in izvajalec javne službe oz. imetnik zavetišča dogovorijo višino letnega financiranja
izvajanja javne službe, ob upoštevanju ponujene cene v prijavi na javni razpis, za izvajanje javne
službe za zaščito živali, v skladu s sprejetimi občinskimi proračuni ter predloženimi letnimi
programi in finančnimi načrti zavetišča z aneksi k pogodbi o izvajanju javne službe.
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IV.

MERILA ZA IZBIRO IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE – IMETNIKA ZAVETIŠČA

Pri odločanju o izbiri izvajalca javne službe na področju zaščite živali se upoštevajo naslednja tri
merila:
1. Strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja: do 60 točk;
2. Predlog izvedbenega programa oskrbe zapuščenih živali: do 30 točk;
3. Dosedanje izkušnje prijavitelja: do 10 točk.
Posamezni prijavitelji lahko prejme skupno največ 100 točk. Izbran bo prijavitelj, katerega prijava
bo ocenjena z najvišjim številom točk. Če zbere več prijaviteljev enako število točk, bo izbran
prijavitelj, ki je ponudil najnižjo ceno za izvajanje javne službe na področju zaščite živali. Če sta
dva ali več prijaviteljev zbrali isto število točk in ponudili enako ceno, si občine pridržujejo pravico
do izbire izvajalca javne službe na osnovi pogajanj o ceni.
Način točkovanja:
1. Za merilo strokovne, organizacijske in finančne usposobljenosti prijavitelja je možno
pridobiti največ 60 točk, in sicer:
a) za podmerilo strokovne usposobljenosti prijavitelja največ 15 točk, in sicer:
-

prijavitelju, ki bo za najmanj dve osebi (vodjo zavetišča ali oskrbnike, ki bodo za polni delovni
čas izvajali naloge javne službe za zaščito živali) izkazal sedmo ali višjo stopnjo izobrazbe s
področja veterinarstva, ki imajo najmanj 2 leti delovnih izkušenj, se dodeli 15 točk,
prijavitelju, ki bo za najmanj eno osebo (vodjo zavetišča ali oskrbnika, ki bo za polni delovni
čas izvajal naloge javne službe za zaščito živali) izkazal sedmo ali višjo stopnjo izobrazbe s
področja veterinarstva, ki ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj, se dodeli 7 točk,
prijavitelju, ki ne bo niti za eno osebo (vodjo zavetišča ali oskrbnike, ki bodo za polni delovni
čas izvajali naloge javne službe za zaščito živali) izkazal sedmo ali višjo stopnjo izobrazbe s
področja veterinarstva, se dodeli 0 točk,
b) za podmerilo najboljše ponudbe največ 30 točk, in sicer:

Prijavitelj, ki je ponudil najnižjo ceno za izvajanje javne službe za zaščito živali, prejme 30 točk,
ostali prijavitelji prejmejo ustrezno število točk manj po naslednji formuli:

Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜č𝑘 = (

𝐶𝑚𝑖𝑛
) ∗ 30
𝐶𝑖

Cmin – vrednost najnižje ponudbe z DDV;
Ci – vrednost ocenjevane ponudbe z DDV.
c) za podmerilo finančne usposobljenosti največ 15 točk, in sicer:
Prijavitelju, ki za leta 2018, 2019 in 2020 izkazuje:
troletno povprečje vseh prihodkov do 100.000,00 EUR prejme 5 točk,
troletno povprečje vseh prihodkov nad 100.000,00 EUR do 500.000,00 EUR prejme 10 točk,
troletno povprečje vseh prihodkov nad 500.000,00 EUR prejme 15 točk.
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2. Za merilo predlog izvedbenega programa oskrbe živali je možno pridobiti največ 30 točk.
Prijavitelj mora predložiti predlog izvedbenega programa oskrbe živali, ki naj vsebuje najmanj:
- kadrovsko, strokovno, organizacijsko in finančno opredelitev izvajanja razpisane dejavnosti,
- opredelitev in realno ovrednotenje višine sredstev, ki jih bo prijavitelj, poleg sredstev lokalnih
skupnosti, namenil za izvajanje javne službe, ki je predmet tega razpisa,
- program promocije in osveščanja občanov, s ciljem čimprejšnje oddaje zapuščenih živali
odgovornim skrbnikom;
- opredelitev sposobnosti neposrednega opravljanja določenih veterinarskih storitev
- opredelitev izvajanja dodatnih ugodnosti, aktivnosti in vsebin ter
- tabelarični prikaz planiranih prihodkov in odhodkov po letih za obdobje petih let.
Prijavitelj, ki po mnenju komisije ponudi:
a) najboljši program oskrbe živali, prejme 30 točk;
b) program oskrbe živali, ki je dobro zasnovan, prejme 20 točk;
c) program oskrbe živali, ki je sprejemljivo zasnovan, prejme 10 točk;
d) ostali prijavitelji pri tem podmerilu 0 točk.
3. Za merilo dosedanjih izkušenj prijavitelja je možno pridobiti največ 10 točk.
Prijavitelj, ki izkaže:
a) več kot 5 letne izkušnje s področja dela z živalmi se dodeli 10 točk,
b) več kot 2 leti do 5 let izkušenj s področja dela z živalmi se dodeli 5 točk,
c) ostali prejmejo 0 točk.
Prijavitelj izkaže izkušnje s področja dela z živalmi na način, da navede reference, ki jih je kot
organizacija izvajal na področju dela z živalmi oziroma na področju, ki je predmet tega javnega
razpisa, oziroma (opcijsko) reference izkazuje z osebjem, ki bo za izbranega prijavitelja izvajalo
storitve, ki so predmet javnega razpisa.
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V.

NAVODILO PRIJAVITELJEM ZA IZDELAVO PRIJAVE IN RAZPISNI POGOJI

1. Obvezna vsebina prijave:
Prijava je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijave predloži pravilno
zapečateno ovojnico, ki mora biti pravilno opremljena (po navodilih iz 2. točke tega poglavja oz. v
skladu z 9. točko javnega razpisa) ter vsebuje vso zahtevano dokumentacijo:
•

izpolnjen obrazec 1 razpisne dokumentacije:
- prijava na javni razpis;

•

izpolnjen obrazec 2 razpisne dokumentacije in priloge:
- fotokopija prometnega dovoljenja in fotografijo vozila za prevoz živali,
- dokazila o ustrezni izobrazbi vodje zavetišča;

•

izpolnjen obrazec 3 razpisne dokumentacije:
izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pooblastilo;

•

izpolnjen obrazec 4 razpisne dokumentacije in priloge:
- obrazec meril in na njem predvidene priloge:
➢ dokazilo o izobrazbi za vodjo zavetišča,
➢ poimenski seznam oskrbnikov z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj in
usposobljenosti za delo z živalmi s priloženim dokazilom o usposobljenosti za
delo z živalmi. Kot dokazilo velja potrdilo o opravljenem usposabljanju po
programu za oskrbnike živali, ki ga je izdala pristojna ustanova,
➢ izvedbeni program,
➢ izjava o morebitnih izkušnjah prijavitelja s področja dela z živalmi (obrazec 5),
➢ potrdilo delodajalca ali delodajalcev, pri katerih je bil vodja zavetišča v
delovnem razmerju in je opravljal delo s področja dela z živalmi ter navedbo
obdobja ali fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidni ti podatki oziroma
drugo uradno verodostojno dokazilo, iz katerega izhajajo zaposlitvena
obdobja vodje zavetišča (potrdilo ZPIZ),
➢ morebitne reference (obrazec 6).

Obrazci iz razpisne dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani.
Prijava in vsa dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.
2. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijavitelji morajo prijave oddati na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili, po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 20. 12. 2021, na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - ZAVETIŠČE«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno oddane. Neveljavne prijave se štejejo za zavržene in bodo vrnjene na naslov
pošiljatelja.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in merila javnega razpisa in
razpisne dokumentacije javnega razpisa.
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3. Način in rok za izbor izvajalca javne službe - imetnika zavetišča:
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki vsake občine, lastnice
zavetišča, imenovani s strani županov.
V primeru, da prijava ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 3 dni od odpiranja prijav pisno pozvan
k dopolnitvi. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v predpisanem roku, ter
prepozno prispele prijave bodo zavržene. Prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se kot
neutemeljene zavrnejo. Prijave, ki bodo prispele po roku za prijavo na javni razpis, se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Po pregledu in ocenjevanju popolnih prijav bo strokovna komisija pripravila predlog o izbiri
izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.
O izbiri imetnika zavetišča, na podlagi predloga strokovne komisije, odloči vodja Urada za
gospodarske javne službe, okolje in promet na Mestni občini Koper z odločbo. Zoper odločbo je
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Mestne občine Koper.
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
smiselno vsebuje določila, ki jih zakon predpisuje za koncesijske pogodbe po Zakonu o
gospodarskih javnih službah. Pogodbo o izvajanju javne službe podpišejo župani vseh štirih občin
in imetnik zavetišča.
Javno odpiranje prijav bo 22. 12. 2021 ob 13. uri, v sejni sobi v pritličju Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Predstavniki prijaviteljev se na javnem odpiranju prijav izkažejo s pisnim pooblastilom za
zastopanje prijavitelja. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki prijaviteljev, ki so registrirani za
zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki prijaviteljev ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo
zastopanje prijavitelja.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere nobenega prijavitelja.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku izvede pogajanja.

4. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija javnega razpisa je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo
v tem roku lahko dvignejo v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Mestna občina Koper, Urad za
gospodarske javne službe, okolje in promet, Valter Kozlovič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski
naslov: valter.kozlovic@koper.si, telefon 05/66-46-244.
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VI.

RAZPISNI OBRAZCI

Obrazce je potrebno izpolniti s čitljivimi tiskanimi črkami, žigosati in podpisati ter priložiti priloge
ter vso zahtevano dokumentacijo.
•
•
•
•
•
•

Obrazec 1- prijava
Obrazec 2- izjava
Obrazec 3- izjava
Obrazec 4- obrazec meril
Obrazec 5- izjava
Obrazec 6- reference
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OBRAZEC 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE
ŽIVALI NA OBMOČJU
OBČINE PIRAN, OBČINE IZOLA, MESTNE OBČINE KOPER, IN OBČINE ANKARAN

PODATKI O PRIJAVITELJU:
_______________________________________________________________________________________________________________
Naziv poslovnega subjekta ali fizične osebe
_______________________________________________________________________________________________________________
Naslov (sedež) poslovnega subjekta ali fizične osebe
_______________________________________________________________________________________________________________
Zakoniti zastopnik (ime in priimek)
_______________________________________________________________________________________________________________
telefonska številka
elektronski naslov
_______________________________________________________________________________________________________________
davčna številka
matična številka
_______________________________________________________________________________________________________________
številka transakcijskega računa
naziv banke
DA
zavezanec za DDV

NE
(ustrezno obkrožite)

___________________________________________________________________________
vodja zavetišča
Podpisani prijavitelj se prijavljam na Javni razpis za izvajalca javne službe na področju zaščite
živali na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Datum:

Žig:

Podpis:
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OBRAZEC 2
IZJAVA

Podpisani prijavitelj ______________________________________________ pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljam, da:
1. sprejemam vse zahteve in pogoje javnega razpisa za izvajanje javne službe na področju zaščite
živali na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran;
2. sem registriran za opravljanje dejavnosti z razpisnega področja;
3. izpolnjujem pogoje, ki jih določata Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) ter Pravilnik o pogojih za zavetišča za
zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04);
4. imam poravnane davke in prispevke;
5. nisem v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku;
6. imajo vodja in oskrbniki zavetišča predpisano izobrazbo;
7. prijavitelj nisem obsojen storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen
vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti;
8. imam ustrezno vozilo za prevoz živali, ki je urejeno skladno s Pravilnikom o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04);
9. imam zagotovljen stalen in neposreden vpogled v register živali, in sicer za tiste podatke, ki so
potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu živali ter za preverjanje
lastništva živali (oziroma si ga bom v roku 30 dni od podpisa pogodbe pridobil);
10. imam izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe;
11. prevzemam odgovornost za škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem javne službe povzročil tretji
osebi.

PRILOGA:
- fotokopija prometnega dovoljenja in fotografijo vozila za prevoz živali,
- dokazila o ustrezni izobrazbi vodje zavetišča.

Datum:

Žig:

Podpis:
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OBRAZEC 3

IZJAVA

Podpisani prijavitelj ______________________________________________________________________________________
izjavljam,
•
•

•

da se v celoti strinjam in sprejemam vse pogoje in merila iz te razpisne dokumentacije, ki
so zahtevana za izbor izvajalca javne službe;
da nismo subjekt, za katerega bi za Občino Piran, Občino Izola, Mestno občino Koper in
Občino Ankaran veljala omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 158/20) ter
da so vsi podatki, navedeni v prijavi, resnični.

Izrecno dovoljujem Mestni občini Koper, Uradu za gospodarske javne službe, okolje in promet
oziroma pooblaščencu, da opravi kakršnekoli poizvedbe za namen Javnega razpisa za izbiro
izvajalca javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne
občine Koper in Občine Ankaran, oziroma pridobi dokazila iz uradnih evidenc pri pristojnih
državnih, lokalnih in drugih organih ter ustreznih zavodih in pravnih osebah, tem pa dovoljujem
posredovanje zahtevanih podatkov.

Datum:

Žig:

Podpis:
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OBRAZEC 4
OBRAZEC MERIL
Prijavitelj _________________________________________________________________________________________________
1. Merilo strokovne, organizacijske in finančne usposobljenosti prijavitelja
a) podmerilo strokovne usposobljenosti prijavitelja
Vodja zavetišča ima _________________ stopnjo izobrazbe __________________________________________smeri
in ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Oskrbnik 1 ima ______________________ stopnjo izobrazbe __________________________________________ smeri
in ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Oskrbnik 2 ima ______________________ stopnjo izobrazbe _________________________________________ smeri
in ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
PRILOGA: Dokazilo o izobrazbi za vodjo zavetišča in oskrbnike ter dokazilo o zahtevanih delovnih
izkušnjah.
b) za podmerilo najboljše ponudbe
Razvidno iz finančne opredelitve izvajanja razpisane dejavnosti, ki je v predlogu izvedbenega
programa oskrbe živali (2. merilo).
c) podmerilo finančne usposobljenosti
PRILOGA: Potrjeno letno poročilo za leta 2018, 2019 in 2020.
2. Merilo predlog izvedbenega programa oskrbe živali
PRILOGA: Izvedbeni program, ki ga pripravi prijavitelj.
3. Merilo dosedanjih izkušenj prijavitelja
a) Izjava o izkušnjah prijavitelja s področja dela z živalmi
PRILOGA: obrazec 5
b) Reference
PRILOGA: obrazec 6
V prijavi navedena stopnja izobrazbe vodje zavetišča ter druge v programu ponujene
ugodnosti, mora prijavitelj izpolnjevati in zagotavljati ves čas trajanja pogodbe.
Datum:

Žig:

Podpis:

17

OBRAZEC 5
IZJAVA
Podpisani prijavitelj _______________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljam, da imam na področju dela z živalmi naslednje izkušnje (navedite kraj in delodajalca,
obdobje, vrsto izkušenj):
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Datum:

Žig:

Podpis:
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OBRAZEC 6
REFERENCE
Izdajatelj reference ________________________________________________________________________________
Naslov ______________________________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba ___________________________________________________________________________________________
Telefon _____________________________________________________
e- mail _____________________________________________________
potrjujemo,
da je
naziv prijavitelja __________________________________________________________________________________________,
naslov ______________________________________________________________________________________________________
v obdobju od _________________ do __________________ izvajal javno službo s področja zaščite živali ali je
delal na področju dela z živalmi,
V obdobju sodelovanja se je prijavitelj izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Storitve so bile opravljene v skladu z določili pogodbe.
Potrdilo se izdaja na zahtevo prijavitelja in se lahko uporablja za potrebe prijave na Javni razpis
za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Piran, Občine Izola,
Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Datum:

Žig:

Podpis:
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VII.

OSNUTEK POGODBE

Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, ki jo zastopa župan, g. Đenio Zadković,
Matična št.: 5883873
Ident. št. za DDV: SI29263930
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan g. Danilo Markočič,
Matična št.: 5874190
Ident. št. za DDV: SI16510801,
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan g. Aleš Bržan,
Matična št: 5874424
Ident. št. za DDV: SI40016803,
Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, p. p. 24, Ankaran, ki jo zastopa župan g. Gregor Strmčnik,
Matična št.: 2482851
Ident. št. za DDV: SI71620176,
(v nadaljevanju: občine)
in
_______________________________________________________________________________________________________________
Matična št.:
Ident. št. za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec javne službe)
sklepajo
POGODBO
O IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE IN UPRAVLJANJU
ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
- da so se občine zaradi specifičnih okoliščin na območju štirih lokalnih skupnosti (območje
občin Piran, Izola, Koper in Ankaran) odločile skupaj realizirati obvezo iz 27. člena Zakona o
zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13-UPB, 21/18-ZNOrg, 92/20 in 159/21), ki lokalnim
skupnostim nalaga usposobitev zavetišča za zapuščene živali;
- da so občine marca 2006 sprejele Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali
(Uradni list RS, št. 24/06, v nadaljevanju: odlok), s katerim se ureja lokalna zadeva javnega
pomena oziroma javna služba na področju zaščite živali na območju Občine Izola, Mestne
občine Koper in Občine Piran z zagotavljanjem delovanja zavetišča za zapuščene živali za
potrebe občin (v nadaljevanju: javna služba);
- da se izvajanje javne službe iz prejšnje alineje v skladu z odlokom podeli na podlagi javnega
razpisa;
- da izbrani izvajalec javne službe izpolnjuje pogoje, opredeljene v 5. členu odloka, za pridobitev
statusa izvajalca javne službe oziroma za izvajanje javne službe na področju zaščite živali in je
bil izbran na javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 181/2021;
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- da so v proračunih občin izvajalcu javne službe zagotovljena sredstva za delno sofinanciranje
izvajanja javne službe (za plače in izdatke zaposlenim, za materialne izdatke ter stroške
izvajanja programa zaščite živali).
Dejavnost javne službe

2. člen

S to pogodbo se v skladu s 16. členom odloka ureja pogodbeno razmerje za izvajanje javne službe
na področju zaščite živali in upravljanje zavetišča za zapuščene živali.
Dejavnost javne službe se izvaja na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran.
Predmet te pogodbe je:
1. izvajanje javne službe skladno z odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje
zaščite živali, z upravljanjem zavetišča za zapuščene živali ter v skladu s prijavo na javni
razpis;
2. zagotavljanje sredstev za plače in izdatke zaposlenim v zavetišču ter delno financiranje občin
za pokrivanje tekočih materialnih stroškov zavetišča.
»Upravljanje zavetišča« po tej pogodbi pomeni izvajanje javne službe na področju zaščite živali
kot lokalne zadeve javnega pomena v skladu s 27. členom Zakona o zaščiti živali z zagotavljanjem
delovanja zavetišča za zapuščene živali za potrebe občin oziroma izvajanje programa aktivnosti
zavetišča na način, kot ga določa ta pogodba.
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje veterinarske pomoči zapuščenim živalim in ustrezne veterinarske oskrbe
prostoživečih živali,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih in prostoživečih živali v
zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra živali v zavetišču,
6. zagotavljanje veterinarsko - sanitarnega reda v zavetišču,
7. vodenje zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s Pravilnikom o pogojih za zavetišča
za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04),
8. tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe sodeluje s pristojno
veterinarsko službo in drugimi organizacijami za zaščito živali.
3. člen
Na podlagi te pogodbe je izvajalec javne službe dolžan izvajati še naslednje aktivnosti:
- v primeru ugotovitve dejanskega lastnika zapuščene živali njegove podatke posredovati
pristojni veterinarski inšpekciji in krajevno pristojni občinski inšpekciji;
- prevzeti v oskrbo živali, za katere tako določi župan ene ali več občin - lastnic zavetišča, ki
posebej za ta namen zagotovi potrebna sredstva za njihovo oskrbo;
- tekoče voditi evidenco opreme in inventarja zavetišča, ki je nujen za oskrbo živali v njem.
Pri opravljanju javne službe je izvajalec javne službe dolžan spoštovati vse zakonske in
podzakonske predpise in standarde, vezane na njegovo dejavnost.
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4. člen
Izvajalec javne službe je kot izvajalec javne službe na področju zaščite živali na podlagi te pogodbe
skladno z zakonom tudi skrbnik živali, ki so nastanjene v zavetišču.
Z zapuščenimi živalmi, nameščenimi v zavetišče, je izvajalec javne službe dolžan ravnati v skladu
s predpisi.
Izvajalec javne službe opravlja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, ter skrbno,
natančno in ažurno vodi register psov in mačk.
5. člen
Za zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim in ustrezne veterinarske
oskrbe prostoživečih živali (npr. mačk) sklene izvajalec javne službe skladno s predpisi pogodbo
z veterinarjem ali veterinarsko ambulanto, in sicer za tiste storitve, ki jih ne more zagotoviti v
okviru zaposlenih v zavetišču.
V obdobju upravljanja lahko za zagotovitev pogojev za delovanje zavetišča izvajalec javne službe
sklene pogodbo z ustrezno enoto Veterinarske ambulante za opravljanje prevozov živali ter za
izvajanje drugih strokovnih veterinarsko - higienskih opravil.
Sredstva za zagotavljanje in izvajanje storitev iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti
predvidena v letnem programu in finančnem načrtu izvajanja javne službe in delovanja zavetišča.
6. člen
Vse stroške v zvezi z najdeno živaljo, ki se namesti v zavetišče, je izvajalcu javne službe na podlagi
specifikacije stroškov dolžna povrniti oseba, v katere lasti oziroma oskrbi je bila žival pred
namestitvijo v zavetišče (v nadaljevanju: dosedanji skrbnik živali), če se ta oseba ugotovi, tudi če
se taka oseba odreče nadaljnjemu skrbništvu nad živaljo.
7. člen
Dosedanji skrbnik najdene živali, nameščene v zavetišču, ima pravico zahtevati vrnitev najdene
živali. Če tega ne stori v roku osem (8) dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko
izvajalec javne službe žival odda drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se pisno zaveže, da bo za
žival ustrezno skrbel.
Žival se dosedanjemu skrbniku vrne potem, ko ta povrne stroške njenega ulova, prevoza in
njenega oskrbovanja v zavetišču, skladno z veljavnim cenikom, ki ga sprejme Svet zavetišča.
8. člen
Žival v oskrbi v zavetišču, za katero ni mogoče ugotoviti njenega dosedanjega skrbnika, ali se ta
nadaljnjemu skrbništvu živali pisno odreče, se odda drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se
pisno zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
Če zapuščene živali ni možno oddati drugemu skrbniku, se žival po tridesetih (30) dneh od dneva,
ko je bila nameščena v zavetišče, lahko prepusti v nadaljnjo oskrbo izvajalcu javne službe, pod
pogojem:
da s tem preneha oskrba v breme javnih sredstev in
da je v danem trenutku v zavetišču dovolj prostora za namestitev drugih živali in
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-

da gre za zdravo žival.

V primeru, da niso izpolnjeni vsi trije pogoji iz drugega odstavka tega člena kumulativno, se lahko
ravna v skladu s petim odstavkom 31. člena Zakona o zaščiti živali.
9. člen
Zavetišče po tej pogodbi predstavlja:
- objekt v skupni površini 249,00 m2,
- stavbno zemljišče, vključno s funkcionalno površino, v skupni izmeri 2617 m2, vse na parceli
241/15, k.o. Sv. Anton, na naslovu Sv. Anton 25, 6276 Pobegi (v nadaljevanju: objekt
zavetišča),
- manjši enostavni objekt - mačjak, ki stoji na parceli 241/30, k.o. Sv. Anton.
Poleg navedenega objekta se dejavnost zavetišča izvaja tudi v objektu na parceli št. 241/30 k.o.
Sv. Anton, ki je v lasti Mestne občine Koper, za katerega bo sklenjena posebna pogodba.
Sprejem živali v zavetišče je zagotovljen za živali, za katere zavetišče izpolnjuje ustrezne pogoje.
10.

člen

Objekt zavetišča je prednostno namenjen izvajanju programa »lokalne zadeve javnega pomena«
oziroma javne službe na področju zaščite živali z zagotavljanjem delovanja zavetišča za zapuščene
živali za potrebe občin, kot jo opredeljuje Zakon o zaščiti živali.
Na območju objekta zavetišča izvajalec javne službe ne sme izvajati aktivnosti, ki z zakonom o
zaščiti živali, z Odlokom o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali oziroma s to
pogodbo niso opredeljene kot »lokalna zadeva javnega pomena«.
Brez izrecnega soglasja ali naloga občin, lastnic zavetišča, v zavetišče ni dovoljeno sprejemati
zapuščenih živali, ki izvirajo izven območja občin.
Ker je namen izvajanja dejavnosti zavetišča skrb za živali, se lahko v zavetišču omogoča tudi
začasna oskrba živali, po predhodnem soglasju Sveta zavetišča, tudi v naslednjih primerih in iz
naslednjih razlogov:
- bolezni lastnika,
- začasne nezmožnosti lastnika skrbeti za žival (npr. prometna ali druga nesreča lastnika ipd.),
- odsotnost s kraja bivanja, ko lastnik živali nima druge možnosti za začasno oskrbo živali.
Žival se v zgoraj navedenih primerih sprejme v začasno oskrbo v zavetišče ob pisni izjavi lastnika
živali o prevzemu živali, da bo po preteku dogovorjene začasne oskrbe v zavetišču žival prevzel
ter plačal stroške začasne oskrbe živali v zavetišču.
11.

člen

Izvajalec javne službe bo kot upravljavec zavetišča prevzel v uporabo objekt in opremo zavetišča,
ki sta v lasti občin. Z upravljanjem zavetišča izvajalec javne službe zagotavlja njegovo delovanje in
vzdrževanje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Vsa naknadno nabavljena oprema zavetišča s strani občin se preda izvajalcu javne službe.
Izvajalec javne službe z objektom zavetišča ne more prosto razpolagati, niti ga ne more dati v
najem ali podnajem.
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12.

člen

Izvajalec javne službe za uporabo objekta zavetišča ne plačuje najemnine, je pa dolžan objekt
tekoče vzdrževati, ga vzdrževati v uporabnem stanju in vzdrževati njegov standard v skladu z
veljavnimi predpisi.
Potrebni vzdrževalni ukrepi, ki presegajo okvir iz prejšnjega odstavka, ukrepi, ki imajo značaj
investicijskega vzdrževanja, in drugi posegi na objektu zavetišča se izvajajo po posebnem
dogovoru z občinami in predstavljajo strošek občin.
Izvajalec javne službe je dolžan upoštevati in izvajati požarno varstvene ukrepe in druge ukrepe
za zaščito in varovanje poslovnega prostora ter skupnih delov in naprav objekta, premoženja in
zaposlenih.
Občine si pridržujejo pravico nadzora nad vzdrževanjem in uporabo objekta zavetišča same
oziroma preko Sveta zavetišča.
Financiranje javne službe

13.

člen

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov:
1. iz sredstev, ki jih zagotavljajo občine,
2. iz proračuna Republike Slovenije,
3. iz povračil stroškov, opredeljenih v tej pogodbi,
4. iz donacij in drugih virov.
Za pridobitev sredstev iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka vodi vse aktivnosti izvajalec javne
službe, ki se s to pogodbo zavezuje k delovanju zavetišča prispevati sredstva, ki jih pridobi s svojim
delovanjem in od sponzorjev, donatorjev in preko razpisov.
Vsa finančna sredstva iz prejšnjega odstavka, ki jih izvajalec javne službe prejme za delovanje
zavetišča, se morajo pri izvajalcu redno evidentirati, podatki o tem pa morajo biti dostopni
oziroma na vpogled pooblaščenim predstavnikom občin.
Način in višina sofinanciranja iz občinskih proračunov se določi na osnovi letnega programa in
finančnega načrta delovanja zavetišča in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta
namen. Letni program in finančni plan delovanja zavetišča na predlog izvajalca javne službe potrdi
Svet zavetišča.
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih predvidoma v naslednjih
deležih:
- Mestna občina Koper 56,44 %,
- Občina Piran 23 %,
- Občina Izola 17 % in
- Občina Ankaran 3,56 %.
14.

člen

Občine bodo na podlagi sprejetih letnih občinskih proračunov iz občinskih sredstev delno
sofinancirale izvajanje javne službe, in sicer:
1. za plače in izdatke zaposlenim v zavetišču v skladu z določbami Kolektivne pogodbe
za komunalne dejavnosti in s soglasjem lastnikov zavetišča;
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2. za materialne izdatke in stroške izvajanja programa bodo občine v skladu s
proračunskimi možnostmi zagotovile del sredstev:
o za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov;
o za delno pokrivanje stroškov pri oskrbi živali v zavetišču,
o za investicijsko vzdrževanje objekta zavetišča in okolice.
Pogodbene stranke dogovorijo višino letnega financiranja izvajanja javne službe v skladu s
sprejetimi občinskimi proračuni ter predloženimi letnimi programi in finančnimi načrti zavetišča
z aneksi k tej pogodbi.
Občine zagotavljajo za izvajalca javne službe tudi sredstva za kritje stroškov zavarovanja objekta
zavetišča, ki pa niso predmet te pogodbe, vendar bremenijo postavko sofinanciranja izvajanja
javne službe na področju zaščite živali. Mestna občina Koper je neposredni plačnik stroškov
zavarovanja objekta zavetišča ter bo občinam Izola, Piran in Ankaran izdala zahtevke za povračilo
teh stroškov po deležu, opredeljenem v 21. členu Odloka.
Izvajalec javne službe se zavezuje občinam posredovati vmesna poročila na dogovorjenih
obrazcih, in sicer:
- poročilo o izplačanih plačah zaposlenih, ki mora vsebovati vse podatke povezane z izplačilom
plač dvakrat letno, in sicer do 15. julija tekočega leta za preteklih šest mesecev ter poročilo za
drugih šest mesecev leta do 2. 12. tekočega leta (tudi ocene izplačil za november in december
mesec);
- poročilo o porabi sredstev za blago in storitve;
- istočasno mora druga pogodbena stranka prvi pogodbeni stranki posredovati tudi vsebinsko
poročilo o delovanju zavetišča.
15.

člen

Občine se zavezujejo sredstva iz prve točke ter prve in druge alinee druge točke 14. člena te
pogodbe zagotavljati v obliki mesečnih izplačil na podlagi izstavljenih e-računov izvajalca javne
službe in dokazil o nastalih stroških - za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju.
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se nakazujejo 30. dan po prejemu e-računa in dokazil o
nastalih stroških v preteklem mesecu na transakcijski račun izvajalca javne službe št. …………………
16.

člen

Odgovorne osebe pogodbenih strank so:
- Milena Godnič s strani Občine Piran,
- Katja Rakar s strani Občine Izola,
- Valter Kozlovič s strani Mestne občine Koper,
- Jani Krstić s strani Občine Ankaran,
- _____________________________ s strani izvajalca javne službe.
Odgovorne osebe pogodbenih strank so pooblaščene, da jih zastopajo v vseh vprašanjih v zvezi z
izvedbo programa in sofinanciranjem po tej pogodbi.
17.

člen

Izvajalec javne službe se zavezuje prejeta sredstva nameniti izključno za dejavnost izvajanja javne
službe skladno s to pogodbo na podlagi sprejetega in potrjenega letnega programa in finančnega
načrta.
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V primeru, da izvajalec javne službe porabi sredstva, ki so mu dodeljena na podlagi te pogodbe, v
nasprotju z določilom prejšnjega odstavka tega člena, je dolžan na zahtevo občin vrniti že
nakazana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev ter povrniti morebitno škodo, ki je s tem nastala.
18.

člen

Izvajalec javne službe se zavezuje do konca koledarskega leta ter ob preteku obdobja izvajanja
javne službe po tej pogodbi pisno poročati občinam o izvajanju javne službe za preteklo leto
oziroma za obdobje izvajanja javne službe, vključno s finančno realizacijo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati prikaz vseh sredstev, ki jih je izvajalec
javne službe prejel v obdobju iz prvega odstavka tega člena za izvajanje javne službe.
19.

člen

Za urejanje odnosov z dosedanjimi skrbniki živali se določi odškodnina za oskrbni dan za eno
žival, ki se diferencira po vrstah živali (psi, mačke) in velikosti živali (na primer mali, srednji in
veliki psi).
Višina prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi, se določi s cenikom, ki
ga sprejme Svet zavetišča.
20.

člen

Register živali iz 4. odstavka 2. člena te pogodbe mora vsebovati:
- zaporedno številko,
- datum sprejema živali v zavetišče,
- način dostave živali (prevoz organiziran s strani zavetišča ali drugače),
- vrsto in pasmo živali,
- zdravstveno stanje živali ob sprejemu,
- podatke o opravljenih veterinarskih storitvah,
- podatke o dejanskih skrbnikih,
- podatke o zainteresiranih lastnikih,
- datum odpusta ali odstranitve iz zavetišča,
- razlog odpusta ali odstranitve,
- razno.
Prenehanje pogodbenega razmerja
21.

člen

Pogodbeno razmerje med občinami in izvajalcem javne službe (upravljavcem zavetišča) preneha
s prenehanjem pogodbe o izvajanju javne službe ali odvzemom statusa upravljavca zavetišča.
Pogodba o izvajanju javne službe preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- s sporazumom ali
- z razdrtjem.
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Občine in upravljavec zavetišča se sporazumejo o prenehanju veljavnosti pogodbe o izvajanju
javne službe v primeru, ko soglasno ugotovijo, da zaradi bistveno spremenjenih okoliščin izvajanje
javne službe pod pogoji iz te pogodbe ni več mogoče.
S pogodbo o sporazumnem prenehanju izvajanja javne službe in upravljanju zavetišča pogodbene
stranke uredijo vsa medsebojna razmerja.
22.

člen

Ta pogodba lahko preneha veljati tudi pred pretekom roka iz 28. člena te pogodbe v naslednjih
primerih:
- morebitne nove državne zakonodaje,
- sporazuma pogodbenih strank,
- sporazuma o odstopu od pogodbe vseh štirih občin ali odstopa od pogodbe s strani izvajalca
javne službe - v obeh primerih s trimesečnim odpovednim rokom,
- 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 te pogodbe,
- s prenehanjem obstoja izvajalca javne službe.
Ob prenehanju veljavnosti te pogodbe se zavetišče zapisniško preda občinam. Oprema in inventar
zavetišča, ki je v zavetišču in ki je nujno potreben za nadaljnjo oskrbo živali v njem, se brezplačno
preda lastnicam objekta zavetišča, ne glede na način njegove pridobitve.
Ob prenehanju veljavnosti te pogodbe mora izvajalec javne službe občinam predložiti finančno
poročilo v zvezi z izvajanjem javne službe.
23.

člen

Upravljavec zavetišča je kot izvajalec javne službe v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki se
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
Upravljavec zavetišča kot izvajalec javne službe mora biti zavarovan proti odgovornosti za
škodo, ki jo lahko povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
24.

člen

Izvajalec javne službe ne sme prenesti izvajanja javne službe, ki je predmet te pogodbe, na drugo
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe - v okviru
potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta zavetišča - 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.
Nadzor nad izvajanjem javne službe
25.

člen

Občine imajo pravico izvajati nadzor nad izvajanjem javne službe. Nadzor opravljajo pristojne
občinske službe. Izvajalec javne službe 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. Poleg občinskih služb izvaja nadzor tudi Svet zavetišča.
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Protikorupcijska klavzula
26.

člen

Ta pogodba je nična, v kolikor je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali
pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku
naročnika, ponudil ali dal 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku naročnika, izvajalcu ali
njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Reševanje sporov
27.

člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno;
v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.
Prehodne in končne določbe
28.

člen

Ta pogodba je sklenjena za določen čas pet (5) let, in sicer do __________________.
Spremembe in dopolnitve te pogodbe, vključno z določitvijo višine letnega financiranja javne
službe, se sklepajo v pisni obliki z aneksi k tej pogodbi.
29.

člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, uporablja pa se od ……….
30.

člen

Ta pogodba je sestavljena v osmih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po dva izvoda.
Občina Piran
Številka:
Datum:

Župan

Občina Izola
Številka:
Datum:

Župan
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Mestna občina Koper
Številka:
Datum: …………..

Župan

Občina Ankaran
Številka
Datum:

Župan

Izvajalec javne službe:
________________________
Številka:
Datum:

___________
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