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AD 1. ZAPISNIK 
 

 

10. redne seje Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 30.03.2022 ob 17. 

uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2, 1351 Brezovica. 

 

 

PRISOTNI ČLANI ODBORA:   

Primož Rihtar, Aleš Ogrič, Janez Marinčič, Jaka Napotnik 

 

ODSOTNI ČLANI ODBORA: 

Janez Pristavec, Milan Hosta, Jure Bačar 

 

OSTALI PRISOTNI: 

Peter Lovšin (urbanist), mag. Ivanka Stražišar, Kristina Žust 

 

 

Predsednik je prisotne pozdravil in predlagal, da se na pobudo urbanista g. Lovšina dnevni red dopolni 

s točko »OPN in gospodarska javna infrastruktura«, ki bi jo Odbor obravnaval skupaj z Odborom za 

komunalo in preventivo. 

Predsednik je v potrditev predlagal naslednji dnevni red: 

 

DNEVNI  RED: 

1. Osnutek Odloka o komunalnem prispevku v občini Brezovica – skupna točka z Odborom za 

komunalo in splošno preventivo 

2. OPN in gospodarska javna infrastruktura – skupna točka z Odborom za komunalo in splošno 

preventivo 

3. Pregled in potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje 

4. Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN 1 – besedilni del in Okoljsko poročilo –  

stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave 

5. Razno 

 

 

AD 1.   Osnutek Odloka o komunalnem prispevku v občini Brezovica – skupna točka z Odborom 

za komunalo in splošno preventivo 

 

S sistemom obračunavanja komunalnega prispevka, kot ga je opredelil ZUreP-3, so nastale pomembne 

spremembe zlasti v načinu obračunavanja komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V 

tem delu so se spremenile tudi strokovne osnove, na osnovi katerih se določijo podlage za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, spremenjen pa je tudi način izračuna in 

odmere komunalnega prispevka. Zakon je še izenačil način obračunavanja komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo in za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča ter določil, da podlage 

za obe situaciji občina določi v odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo. 

V skladu s 228. členom ZUreP-3 je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo tisti prispevek 

za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Komunalni prispevek za 

obstoječo komunalno opremo se odmerja na območju celotne občine. Komunalni prispevek za 

posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar se obstoječ ali načrtovan objekt 

posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti 

posamezno vrsto komunalne opreme. 

 

S plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je zavezancu zagotovljena možnost 

priključitve na obstoječo komunalno opremo oziroma možnost njene uporabe. Šteje se, da so s plačilom 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključevanja objekta 
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na obstoječo komunalno opremo v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v 

zasebni lasti. 

V predlogu odloka so merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

določena v skladu z določili uredbe in v razponih, kot jih omogoča uredba. 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so po razpravi in glasovanju sprejeli 

naslednji 

 

Sklep:  

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo predlog Odloka 

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine 

Brezovica in ga v 1. branje posredujejo Občinskemu svetu. 

 

Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA sprejet. 

 

 

AD 2.   OPN in gospodarska javna infrastruktura – skupna točka z Odborom za komunalo in 

splošno preventivo 

 

Urbanist g. Lovšin je želel poudariti problematiko gospodarske javne infrastrukture, saj se mora Občina 

v mnenjih o skladnosti s prostorskim aktom opredeljevati tudi do tega. V prostorskih aktih bi bilo 

potrebno striktno opredeliti in ustrezno korigirati člene glede komunalne infrastrukture, da se lahko 

objekti priključujejo na GJI le na podlagi mnenj pristojnih soglasodajalcev. Soglasodajalci s področja 

prometa, vodooskrbe, kanalizacije etc. bi morali imeti tekom postopka večjo težjo. 

Predlagano je, da bi se ob izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom zahtevalo tudi vsa ostala 

mnenja pristojnih s področja GJI. 

Vsi deležniki bi lahko tudi več komunicirali preko e-okolij (orodje Teams ipd.). Z JKP Brezovica bi se 

lahko dogovorili za sestanek v zvezi z omenjeno tematiko. Sestanek bi bil potreben tudi iz naslova, da 

bo izdaja projektnih pogojev skladno z novo prostorsko zakonodajo postala plačljiva. 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so po razpravi in glasovanju sprejeli 

naslednji 

 

Sklep:  

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo se strinjajo s predlaganimi dopolnitvami 

OPN  s področja komunalne infrastrukture, ki bodo definirale, da se lahko objekti priključujejo na 

gospodarsko javno infrastrukturo le na podlagi mnenj pristojnih soglasodajalcev. 

 

Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA sprejet. 

 

 

AD 3.   Pregled in potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje 

 

Zapisnik 5. korespondenčne seje je bil soglasno sprejet s 4 ZA. 

 

 

AD 4.   Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN 1 – besedilni del in Okoljsko poročilo 

–  stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave 

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 

Občine Brezovica – št. 1 (v nadaljevanju sdOPN1) in Okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) je 

potekala od 10.1.-9.2.2022. 

Javna obravnava je potekala dne 19.01.2022 ob 16.30 uri v elektronskem okolju TEAMS. 
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Tekom javne razgrnitve je bilo skupno prejetih trideset pobud (skupaj z lastnimi pripombami Občine). 

Pobude se vsebinsko nanašajo na: 

- Prostorske izvedbene pogoje glede dvostanovanjskih objektov (vertikalna in horizontalna 

razdelitev etaž), odmikov od sosednjih zemljišč, oblikovanje objektov (strehe, tlorisi objektov), 

etažnost objektov, 

- Minimalna velikost zemljišča za gradnjo na Rakitni na namenski rabi SP, 

- Prepoved turistične dejavnosti na namenski rabi SP, 

- Oblikovanje objektov na namenski rabi SP, 

- Dovoljene gradnje na namenski rabi SP in posameznih drugih namenskih rabah,  

- Dovoljene dejavnosti na območju MKZ Rakitna, 

- Možnost ureditve postajališč za avtodome, 

- Možnost umestitve hotelske in gostinske dejavnosti na namenski rabi CU, 

- Možnost umestitve gostinske dejavnosti na namenski rabi ZS, 

- Možnost legalizacije večstanovanjskega objekta v lasti Občine za socialna stanovanja. 

 

Odbor je bil z zapisnikom javne obravnave in vsebinskostjo pobud seznanjen že na 9. redni seji Odbora 

ter 5. korespondenčni seji Odbora. 

 

Javna obravnava je potekala dne 19.01.2022,  zapisnik javne obravnave je del gradiva točke AD4. Vse 

pripombe, ki bodo obravnavane v sklopu točke AD4, bodo zaradi varstva osebnih podatkov na vpogled 

na sami seji Odbora. 

 

Odbor za okolje prostor, gospodarstvo in kmetijstvo se bo na seji seznanil z osnutkom stališč do 

pripomb, ki so bile podane na javni razgrnitvi in javni obravnavi. Na osnutek stališč bo podal morebitne 

predloge in dopolnitve. 

Z strani Odbora potrjena stališča do pripomb bo nadalje obravnaval in sprejel Občinski svet. S strani 

Občinskega sveta potrjena stališča bodo objavljena na spletni strani Občine ter bila podlaga za pripravo 

predloga sdOPN1 za pridobitev 2. mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov 

plana na okolje. 

 

Kot je pojasnil urbanist g. Lovšin postopek sprememb in dopolnitev OPN št. 1 poteka po predvidenem 

planu. Namen sprememb in dopolnitev je tudi večja preglednost prostorskih določil, da bo OPN lažje 

razumljiv občanom in drugim zainteresiranim. Potekala je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD 

OPN št.1 ter v sklopu nje dne 19.01.2022 javna obravnava. Do prejetih pripomb je potrebno zavzeti 

stališča ter jih objaviti na javnem spletu. V gradivu je predstavljen osnutek stališč, do katerih se najprej 

opredeli Odbor in nadalje Občinski svet. Največ prejetih pripomb se vsebinsko nanaša na področje 

gradnje na Rakitni, v dopolnjenem osnutku pa so vključeni tudi predlogi glede legalizacij. 

Člani Odbora so opravili pregled stališč po vrstnem redu ter podali pripombe. G. Napotnik je predlagal 

sledeče dopolnitve: 

- PR-1, PR-2: Pri 2-stanovanjskih objektih naj bo dovoljena tudi razdelitev vertikalno, vendar 

samo 2 enoti skupaj. Lahko bi se v OPN določilo tudi minimalno velikost zemljišča za gradnjo 

600 m2. 

- PR-3: V OPN ne bi smeli dovoljevati odmik manj kot 3m od sosedov, saj gre za poseg v privatno 

lastnino. 

- PR-4_1: Preveriti je potrebno sodno prakso, ali se pri legalizacijah lahko dovoljuje manjši 

odmik. 

- PR-7: Preveriti je potrebno sodno prakso, ali se pri legalizacijah lahko dovoljuje manjši odmik. 

Upošteva naj se tudi presečni datum, ki je bil generalno določen za možnost legalizacije (dan 

sprejetja OPN). 

- PR-8_5: Turizem je potrebno spodbujati in ne prepovedovati. Določiti bi bilo potrebno 

območja, namenjena turizmu. 

- PR-10: Problematičen je odmik, ki je manjši od 4 m. V kolikor gre samo za spremembo 

namembnosti, je potrebno ustrezno obrazložiti, da gre za obstoječ objekt. 

- PR-19: Pripombo se upošteva. 

- PR-20: Kot zahtevo naj se doda še ekološki otok. 
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- PR-21: Določila naj veljajo za vso enoto urejanja prostora PP_15. 

- PR-22: Uskladiti potrebno tako, da bo veljalo kot za ostale (npr. PR-1, PR-2 etc.). 

- PR-25: Vlagatelj naj dokaže, da je objekt bil zgrajen pred letom 2016. 

- PR-28: Premisliti, ali bi bilo z vidika etažnosti prostorsko bolj ustrezno določilo K+P+1+M. 

Glede Gradbene linije naj se ob avtocesti dovoljuje tako visoke objekte, kot je npr. stavba Unija.  

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so po razpravi in glasovanju sprejeli 

naslednji 

 

Sklep:  

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo stališča do 

pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev OPN 1 ter Okoljskega poročila, 

dopolnjena s pripombami danimi na seji, in jih v obravnavo in sprejem predlagajo Občinskemu svetu. 

 

Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA sprejet. 

 

 

AD 5.   Razno 

 

Pod točko Razno je bil z strani Občinske uprave predstavljen predlog KS Rakitna za Občinski svet 

Občine Brezovica, naj sprejme Sklep o spremembi višine parkirnine na parkirišču pri jezeru v Rakitni 

tako, da bosta tarifi skozi celo leto enaki, to je 2 evra za do 2 uri in 4 evre za ves dan. Razlog je ta, da 

parkirišče v Rakitni nima povečanega obiska samo v poletnih mesecih, ampak tudi pozimi, kadar je lepo 

vreme, zlasti z inverzijo. Občinska uprava predlaga, naj enako velja na parkirišču na Jezeru (pri PGD), 

ko bo postavljen parkomat. Člani Odbora so oba predloga soglasno potrdili. 

Občinska uprava je članom Odbora predstavila predlog, da bo Občina skušala pridobiti podatek o 

zemljiščih na območju namenske rabe »SP – površine počitniških hiš«, ki so nepozidane in manjše od 

600 m2. Po pridobitvi omenjenih podatkov bi se nadalje odločalo, kaj urediti glede možnosti gradnje na 

tovrstnih zemljiščih. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.30 uri. 

 

 

Zapisala:          Predsednik odbora:  

Kristina Žust                               Primož Rihtar    

Brezovica,  31.03.2022 

 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Zapisnik 10. redne seje je bil soglasno sprejet s 7 ZA. 
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AD 2. predlog Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in 

promocijski taksi v Občini Brezovica 
 

 
Občina Brezovica je uredila sistemsko spremljanje stanje in obračuna turističnih in 

promocijskih taks preko računovodskega sistema Cadis, v katerem se tudi sicer upravlja s 

proračunom oz. financami Občine. 

Nov sistem vodenja omogoča tudi sistematični obračun terjatev, zato bo Občina oz. njen 

pooblaščenec do 25. dne v mesecu za pretekli mesec po e-pošti ali pošti poslala informativni 

obračun na naslov izvajalca nastanitvene dejavnosti. To bo v pomoč ponudnikom pri plačilu 

takse kot tudi sami Občini za pregled stanja. Skladno z navedenim se dopolnjuje 6. člen Odloka 

o turistični in promocijski taksi v Občini Brezovica. 

  
PREDLOG ODLOKA: 

 

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 

13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno 

besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine 

Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16)  je Občinski svet Občine Brezovica na xx. redni seji dne 

xx.xx.2022 sprejel 

 

 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 

O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI BREZOVICA  

 

 

1. člen 

(vsebina) 

 

6. člena Odloka se spremeni tako, da se doda 2. odstavek, ki se glasi: 

 

 

»Občina ali njen pooblaščenec bo na podlagi podatkov pridobljenih iz eTurizma- AJPES vsem 

zavezancem do 25. dne v mesecu za pretekli mesec po e-pošti ali pošti poslala informativni 

obračun na naslov izvajalca nastanitvene dejavnosti.« 

 
2. člen 

 (začetek veljavnosti) 

 

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

 

 

Številka:  

Datum:                     

                  OBČINA BREZOVICA 

                Župan  

                                                                                                       Metod Ropret 
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Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo 

predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v 

Občini Brezovica ter ga v obravnavo in sprejem predlagajo Občinskemu svetu. 
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AD 3. Predlog za razglasitev 6 enot kulturne dediščine za spomenik 

lokalnega pomena v Občina Brezovica 
 

Člani Odbora so bili že na 2. redni seji dne 4.6.2019 seznanjeni s predlogom ZVKDS za 

razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika lokalnega pomena -  Arheološko najdišče Sv. 

Lovrenc in Arheološko najdišče sv. Ana, ki je vseboval Obvezne elemente predloga za 

razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika (obrazec) ter strokovne zasnove. Po obravnavi 

so člani Odbora sprejeli sklep, da so seznanjeni z vsebino predlogov ZVKDS in Občine za 

razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika lokalnega pomena – EŠD 11449 Jezero-

Arheološko najdišče Sv. Lovrenc in EŠD 11157 Podpeč-Arheološko najdišče sv. Ana ter 

predlagajo, da se pripravi skupen odlok o razglasitvi EŠD za kulturni spomenik lokalnega 

pomena, ki naj vključuje območje Sv. Lovrenca, Sv. Ane, Sv. Jožefa in Žalostne gore 

Občina je z strani ZVKDS v mesecu maju prejela predlog za razglasitev 6 enot kulturne 

dediščine za spomenik lokalnega pomena v Občini Brezovica, celotno gradivo ZVKDS je v 

prilogi (datoteka AD3_PREDLOG ZVKDS_PRILOGA) poslano članom Odbora v obravnavo. 

Za zavarovanje kot kulturni spomenik lokalnega pomena se predlaga naslednje enote kulturne 

dediščine: 

EŠD 11157 Podpeč – Arheološko najdišče sv. Ana 

EŠD 2182 Podpeč – Cerkev sv. Ane 

EŠD 11449 Jezero – Arheološko najdišče sv. Lovrenc 

EŠD 2178 Jezero – Cerkev sv. Lovrenca 

EŠD 2179 Preserje pod Krimom – Cerkev sv. Jožefa 

EŠD 2181 Prevalje pod Krimom – Cerkev Žalostne Matere božje 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo 

predlog za razglasitev 6 enot kulturne dediščine za spomenik lokalnega pomena v Občina 

Brezovica ter predlagajo, da Občina v sodelovanju z ZVKDS nadaljuje s predpisanimi 

postopki za pripravo Odloka. 
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AD 4. Pobuda za spremembo Odloka o razglasitvi Podpeškega kamnoloma 

za naravni spomenik 

 
Člani odbora so že na 4. korespondenčni seji dne 20.10.2021 obravnavali »Pobudo za 

spremembo Odloka o razglasitvi Podpeškega kamnoloma za naravni spomenik« ter sprejeli 

naslednji sklep: »Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo pobudnikom 

dopisa predlagajo, da pridobijo ustrezne strokovne usmeritve s strani pristojnih institucij 

(ZRSVN in ZVKDS) in jih predložijo Občini, nato pa bo Občina pobudo nadalje obravnavala.« 

Omenjeni sklep je bil posredovan vlagatelju pobude. 

 

Vlagatelj Mineral d.o.o. se je z dopisom (kopija v nadaljevanju gradiva) in pobudo ponovno 

obrnil na Občino, da poda svoje stališče glede morebitne spremembe Odloka in sodelovanja pri 

pripravi pobude za ZRSVN.  

 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni s pobudo za 

spremembo Odloka o razglasitvi Podpeškega kamnoloma za naravni spomenik ter vezano 

na zadevo predlagajo sledeče: 

- Vlagatelj oz. investitor nosi vse stroške, vezane na spremembo Odloka o razglasitvi 

Podpeškega kamnoloma za naravni spomenik. Občina bo zgolj postopkovno 

sodelovala pri komunikaciji z ZRSVN in pripravi gradiva za Odbor in Občinski 

svet. 

- Vlagatelj oz. investitor mora pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja izdelati 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN), kot veleva Odlok o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/2016, 

48/2016, 63/2016, 41/2017). 

 

 

Priloga: 

- Dopis Mineral d.o.o. 
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AD 5. Sklep o višini najemnine zemljišč v lasti Občine za potrebe izvajanja 

gospodarskih storitev 

 

Občina prejema več pobud za izvajanje oglaševalskih storitev na območjih občine Brezovica. 

Zlasti prihaja največ pobud za snemanje oz. uporabo zemljišč na območjih jezera pri Podpeči 

in jezera na Rakitni. 

Vsled tega Občina predlaga, da se tovrstne storitve oz. najem in uporaba zemljišč tudi ustrezno 

zaračunajo uporabnikom. 

 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep:  

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo Občinskemu svetu v 

obravnavo in potrditev predlagajo naslednja sklepa:  

1. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Sklep o višini najemnine zemljišč v lasti 

Občine za potrebe izvajanja gospodarskih storitev na območju jezera pri Podpeči 

in jezera na Rakitni, ki znaša 200 EUR na dan. 

2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Sklep o višini najemnine zemljišč v lasti 

Občine za potrebe izvajanja gospodarskih storitev na preostalem območju občine, 

ki znaša 100 EUR na dan. 
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AD 6. Usklajevanje modela vrednotenja nepremičnin (GURS) 

 

GURS se je v mesecu maju obrnil na občine glede načina usklajevanja modelov vrednotenja 

nepremičnin. Modeli, sprejeti z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja (Ur. list RS, št. 20/20) 

naj ne bi bili več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1, zato se potrebne prilagoditve. 

 

GURS je pripravil predlog vrednotenja in Občina Brezovica je (tako kot večina občin) podala 

soglasje, da se le-ta objavi v obstoječem prostorskem informacijskem sistemu občine (iObčina). 

 

Od obdobja 16. maj – 16. junij 2022 poteka usklajevanje z Občinami glede morebitnih pripomb. 

Predlagamo, da v vmesnem času tudi člani Odbora pregledajo predlog ter v roku podajo 

morebitne pripombe. 

 

Priloga: 

- Dopis GURS št. 35361-3/2022-2552-7 z dne 9.5.2022 
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 15 
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AD 7. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene 

živali na območju občine Brezovica 
 

 

OBRAZLOŽITEV:  

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 

21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, 

oskrba in namestitev v zavetišču. Zakon opredeljuje zagotovitev zavetišča kot lokalno zadevo 

javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih 

psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma 

vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi opredeljene pogoje. 

Ne glede na način opravljanja navedene lokalne javne službe, režim dejavnosti ureja občina.  

 

Občina Brezovica od leta 2011 sodeluje z Zavetiščem za zapuščene živali Ljubljana (v 

nadaljevanju Zavetišče), ki je notranja organizacijska enota Javnega zavoda Živalski vrt 

Ljubljana. Delo Zavetišča Ljubljana ves čas poteka profesionalno in kvalitetno, kljub prostorski 

stiski v prejšnjih stavbah Zavetišča. Občina Brezovica ima z Zavetiščem sklenjeno pogodbo o 

opravljanju nalog imetnika zavetišča za zapuščene živali. Dobro sodelovanje med občino in 

Zavetiščem na dolgi rok gotovo izboljša problematiko zapuščenih živali, občane pa motivira k 

odgovornemu skrbništvu živali in razumevanje problematike zapuščenih živali. 

 

V letu 2018 je Zavetišče začelo z gradnjo novih, bistveno večjih prostorov in sodobno 

ambulanto za oskrbo ter več prostora za namestitve živali. Konec avgusta 2021 je bila 

dokončana izgradnja sodobnega zavetišča. Ki lahko sočasno sprejme 150 psov in do 300 mačk. 

Velikost zavetišča se je iz prvotnih 1100 m2 povečala na 3500m2.  

 

Problematika zapuščenih živali in njihove (ne)zadostne oskrbe v državi predstavlja velik 

problem. Težave občin so poleg zadostne oskrbe živali tudi namestitve živali, saj velika večina 

zavetišč ne zmore opravljati javne službe zagotavljanja zavetišča zapuščenim živalim.   

 

Oktobra 2021 je bil sprejet nov Zakon o zaščiti živali, ki določa da je zagotovitev zavetišča 

lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba ter da se zapuščena žival 

namesti v zavetišče, ki zanjo izvaja javno službo oskrbe zapuščenih živali. Zakon tudi določa, 

da morajo občine v enem letu od uveljavitve zakona zagotoviti javno službo oskrbe zapuščenih 

živali. Občina za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča podeli koncesijo – z Odlokom. 

 

Do izgradnje novega zavetišča je Zavetišče delovalo na območju ustanovitelja (MOL) in na 

območju občine Brezovica. Po izgradnji novega zavetišča pa je še 8 občin (MOK, Borovnica, 

Gorje, Naklo, Radovljica, Tržič, Vrhnika in Cerknica) uredilo izvajanje javne službe oskrbe 

zapuščenih živali s podelitvijo koncesije Zavetišču Ljubljana. 

 

Zavetišče Ljubljana se nahaja v neposredni bližini Občine Brezovica, dosedanje več kot 10 

letno sodelovanje je profesionalno, storitve so opravljene kvalitetno, gre za ustaljeno prakso, 

Zavetišče nemoteno zagotavlja tako stalno oskrbo kot tudi namestitve. Pred sodelovanjem z 

zavetiščem Ljubljana je občina Brezovica sodelovala z drugim zavetiščem, kar pa se ni izkazalo 

kot dobra praksa. 

 

Sodelovanje med Občino Brezovica in Zavetiščem se z neposredno podelitvijo koncesije ne 

spreminja, spremeni se le formalni del, ki gre iz pogodbenega razmerja v koncesijsko razmerje. 
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Po podelitvi koncesije pa bo Občina Brezovica z Zavetiščem Ljubljana pa bo občina Brezovica 

formalno uredila sodelovanje z Zavetiščem Ljubljana s koncesijsko pogodbo. 

 

Višina sredstev se ne spreminja, bo v enakem obsegu kot dosedaj (cca 30.000 EUR letno). 

 

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine 

Brezovica 

 

Namen odloka je po novem zakonu o zaščiti živali urediti oskrbo zapuščenih živali na območju 

občine Brezovica, ki se zagotavlja kot obvezna javna služba, s podelitvijo koncesije javnemu 

zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima organizirano notranjo organizacijsko enoto javnega 

zavoda Zavetišče za živali Ljubljana. Predmet odloka je zagotovitev izvajanja službe 

zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Brezovica. 

 

 

Dejavnost javne službe obsega: 

– sprejem prijav o zapuščenih živalih, 

– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, 

– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču, 

– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, 

– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi, 

– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih za zavetišča 

za zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. 

 

S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Brezovica kot koncedent določa: 
– predmet in območje izvajanja javne službe, 
– način opravljanja javne službe, 
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, 
– vire in način financiranja ter nadzor nad izvajanjem koncesije, 
– prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev 

in izvajanje javne službe. 

 

S predlaganim Odlokom se podrobneje določa način izvajanja javne službe zagotovitve 

zavetišča za zapuščene živali. 

 

Način opravljanja javne službe 

4. člen določa, da se za izvajanje javne službe neposredno podeli koncesija javnemu zavodu 

Živalski vrt Ljubljana, ki ima organizirano notranjo organizacijsko enoto javnega zavoda 

Zavetišče za živali Ljubljana. S koncesijsko pogodbo za obdobje 15 let se podrobneje uredi 

izvajanje koncesioniranega razmerja.   

 

Zakon o lokalni samoupravi v 61. členu določa, na kakšen način lahko občina zagotavlja javno 

službo: 
- neposredno v okviru občinske uprave, 
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
- z dajanjem koncesij, 
- na drug način, določen v skladu z zakonom, 

konkretno pa občina nato s svojim aktom predpiše, na katerega izmed načinov bo zagotovila 

opravljanje javne službe (62. člen ZLS).  
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Način podeljevanja koncesij urejata Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS (za 

gospodarske javne službe) in Zakon o javno zasebnem partnerstvu - ZJZP, ki v zvezi s 

podeljevanjem koncesij (ne le za opravljanje gospodarskih javnih služb, temveč splošno za 

opravljanje javnih služb) predvideva ali javni razpis ali pa, v primeru, da gre za javno 

naročniško partnerstvo, glede postopka napotuje na uporabo določil zakona, ki ureja javno 

naročanje.  

 

Skladno s četrto točko 5. člena ZJZP je razmerje javno – zasebnega partnerstva razmerje med 

javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z javno – zasebnim partnerstvom. O javno – zasebnem 

partnerstvu torej ni mogoče govoriti, če v razmerju zasebni partner ni udeležen, pač pa gre za 

razmerje dveh javnih partnerjev, pri čemer zakon kot drugega javnega partnerja opredeljuje tudi 

pravno osebo javnega prava, ki jo ustanovi država ali samoupravna lokalna skupnost. V tem 

primeru se ZJZP ne uporablja, posledično pa je dopustna neposredna podelitev koncesije, ob 

spoštovanju pogojev, ki jih določa evropska direktiva 2014/23 EU. Direktiva je pričela veljati 

17. aprila 2014, države članice pa so jo bile dolžne implementirati v svoje nacionalne 

zakonodaje do 18. aprila 2016, česar Slovenija ni storila. Upoštevajoč dejstvo, da morajo 

pristojna slovenska sodišča uporabljati evropske predpise, če so v nasprotju z državnimi 

predpisi (tudi direktive, glede na to, da je rok za implementacijo že potekel), so v nadaljevanju 

na kratko navedeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko koncesija neposredno podeli, 

torej brez izvedbe javnega razpisa.  

Skladno s četrtim odstavkom 17. člena Direktive 2014/23/EU je dopustna neposredna sklenitev 

pogodbe med dvema ali več javnimi naročniki1 ali naročniki, če so hkrati izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

- pogodba določa ali se z njo izvaja sodelovanje med sodelujočimi javnimi naročniki ali 

naročniki s ciljem zagotoviti, da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, izvajajo ob 

uresničevanju ciljev, ki so jim skupni,  

- pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega interesa, in  

- sodelujoči javni naročniki ali naročniki na odprtem trgu izvajajo manj kot 20 odstotkov 

dejavnosti, ki jih zajema sodelovanje. 

 

Javni interes je pri predmetni neposredni podelitvi koncesije nedvomno podan že na podlagi 

Zakona o zaščiti živali, ki občini nalaga obveznost zagotavljanja zavetišča za živali na svojem 

območju kot javne službe, prav tako je izpolnjen pogoj sodelovanja med javnimi naročniki, 

katerih skupni cilj je zakonito izvajanje te javne službe. Zagotovitev zavetišča oziroma pomoči, 

oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču je namreč v skladu z 4. členom Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (med drugim) dejavnost, zaradi katere je 

Mestna občina Ljubljana kot edini ustanovitelj ustanovila javni zavod Živalski vrt. Opravljanje 

dejavnosti zavetišča za živali Živalski vrt Ljubljana izvaja kot javno službo in ne kot tržno 

storitev na odprtem trgu, zato je s tem zadoščeno tudi tretjemu pogoju četrtega odstavka 17. 

člena Direktive 2014/23/EU, posledično pa je dopustno neposredno, brez izvedbe javnega 

razpisa, skleniti koncesijsko pogodbo. 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo 

gradivo ter Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na  

območju občine Brezovica ter ga v obravnavo in sprejem predlagajo Občinskemu svetu.  

 
1 »javni naročniki« pomeni državne, regionalne ali lokalne organe, osebe javnega prava ali združenja enega ali 
več takih organov ali oseb javnega prava 
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Priloga: 

- Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na  območju 

občine Brezovica 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/2016) in 27. člena Zakona 

o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo, 21/18 - ZNOrg, 92/20, 

159/21) je Občinski svet Občine Brezovica na 20. redni seji dne 16.6. 2022 sprejel 

 

O D L O K  

o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali  

na območju občine Brezovica 

 

 

                                     I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(1) S tem odlokom se za območje občine Brezovica (v nadaljevanju: občina) ureja obvezna 

lokalna javna služba zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna služba). 

(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, pogoji 

opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in 

način financiranja javne službe, postopek imenovanja predstavnika občine v svet zavetišča ter 

nadzor nad izvajanjem javne službe. 

 

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 

 

2. člen 

Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega: 

– sprejem prijav o zapuščenih živalih, 

– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, 

– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču, 

– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, 

– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi, 

– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih za zavetišča 

za zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. 

 

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

 

3. člen 

Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje občine Brezovica. 

 

IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 

 

4. člen 

(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija. 

(2) Koncesija se s tem odlokom skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije, za 

obdobje, določeno v drugem odstavku tega člena podeli neposredno javnemu zavodu Živalski 

vrt Ljubljana, ki ima na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 48/03, 17/05 in 64/16, v nadaljevanju: Odlok) v zvezi z opravljanjem nalog 

zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Ljubljana, organizirano notranjo 

organizacijsko enoto javnega zavoda Zavetišče za živali Ljubljana, ki javno službo opravlja na 

sedežu notranje organizacijske enote Gmajnice 30, Ljubljana.  

(3) Občina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne službe skleneta koncesijsko pogodbo 

za obdobje 15 let, s katero podrobneje uredita izvajanje koncesioniranega razmerja.  
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(4) Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo 

koncesijske pogodbe. 

(5) Koncesionar pridobi na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno 

pravico opravljati javno službo ter dolžnost zagotavljati kontinuirano izvajanje in kvalitetno 

opravljanje javne službe skladno s predpisi in v javnem interesu. 

 

V. POGOJI OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 

 

5. člen 

Javno službo mora koncesionar opravljati skladno z zakonom, ki ureja zaščito živali, 

pravilnikom, ki ureja pogoje za zavetišče za zapuščene živali, drugimi veljavnimi predpisi ter 

v skladu s koncesijsko pogodbo. 

  

6. člen 

(1) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.  

(2) Koncesionar je dolžan opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 

zaradi višje sile. V okoliščinah, ki pomenijo višjo silo, se morata koncendent in koncesionar 

medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile. 

 

 

7. člen 

(1) Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati tudi: 

- dela in naloge, ki presegajo predviden obseg del in nalog kot je določen v pogodbi,  

- dodatna dela in naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev 

takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe.  

 

(2) Koncesionar je za opravljanje del in nalog iz prejšnjega odstavka upravičen do dodatnega 

plačila v skladu s cenikom. Za ceno del in nalog, ki s cenikom niso določena, se stranki 

predhodno dogovorita. 

 

8. člen 

Z aneksom h koncesijski pogodbi se določi: 
- uskladitev cen skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v 

večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), 
- spremembo cene zaradi spremembe cenika v posledici spremenjenih predpisov in protokolov, 

ki določajo pogoje in način oskrbe živali, plačilo dela ter dviga življenjskih stroškov, 
- obseg, čas trajanja, višina dodatnega plačila ter druga vprašanja v zvezi z izvedbo posebnih 

projektov, ki jih stranki dogovorita v času izvajanja koncesijske pogodbe, 

- vprašanja, povezana s spremembami v predpisih, ki jih je dolžan koncesionar upoštevati 

pri izvajanju koncesije.  

 

9. člen 

Koncesionar je dolžan voditi knjigovodstvo za dejavnost, ki je predmet te javne službe, ločeno 

od knjigovodstva za svojo drugo dejavnost. 

 

10. člen 

Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane 

evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini. 

11. člen 
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Koncesionar občini najmanj enkrat letno poroča o izvajanju javne službe, kadarkoli na zahtevo 

občine pa je dolžan predložiti tudi vmesna poročila. 

 

12. člen 

(1) Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v 

zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali 

njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem 

zaposlenih ljudi. 

(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi 

napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile. 

 

13. 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. 

 

 

VI. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 

 

14. člen 

(1) Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz: 

– proračuna občine, 

– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi, 

– drugih virov. 

 

15. člen 

(1) Pri izračunu sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za izvajanje javne službe, se 

upošteva predvsem naslednje: 
– podatke pristojnega organa o številu registriranih živali v občini,  
– kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču na določeno 

število registriranih živali v občini,  
– stroške veterinarskih ukrepov, 
– dosedanji obseg poslovanja. 

(2) Oblikovanje in kalkulativni elementi cene celotne oskrbe zapuščene živali ter obseg in način 

financiranja javne službe se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo. 

 

 

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 

 

16. člen 

(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojni 

organ občine. Koncesionar 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. 

(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. 

(3) 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. 
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(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot 

poslovno skrivnost. 

(5) Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko pogodbo. 

 

VIII. SVET ZAVETIŠČA TER IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE V SVET 

ZAVETIŠČA 

 

17. člen 

(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki je sestavljen in opravlja naloge v skladu s predpisi o pogojih 

za zavetišča za zapuščene živali. 

(2) Župan lahko imenuje predstavnika občine v svet zavetišča. V kolikor ima v času sklenitve 

koncesijske pogodbe zavetišče v skladu z ustanovitvenim aktom  že imenovanega člana sveta 

zavetišča kot predstavnika občine, se za zastopanje interesov občine župan pooblasti 

obstoječega člana sveta zavetišča. 

 

18. člen 

Predstavnik občine v svetu zavetišča je dolžan občini poročati o sklepih sej sveta zavetišča. 

 

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

 

19. člen 

(1) Koncesijsko razmerje preneha: 

– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno, 

– s sporazumom občine in koncesionarja, 

– z odstopom, 

– z odvzemom, 

– na podlagi zakona. 

(2) Koncesijska pogodba lahko preneha zgolj v celoti. 

 

20. člen 

Občina in koncesionar se lahko s pisnim sporazumom dogovorita o datumu prenehanja 

koncesijskega razmerja. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo, do 

dogovorjenega datuma. 

 

21. člen 

Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov 

ne more več izvajati javne službe, odstopi od koncesijske pogodbe s 6 mesečnim odpovednim 

rokom, ki začne teči po prejemu izjave koncesionarja o odstopu od pogodbe.  

 

Z istim odpovednim rokom je mogoče odpovedati koncesijsko pogodbo tudi v primeru, da kljub 

izkazanim spremenjenim okoliščinam iz 8. člena tega odloka v roku 1 mesecev ni sklenjen 

ustrezen aneks h koncesijski pogodbi. 

 

22. člen 

(1) Občina lahko z odločbo odvzame koncesijo: 

– če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe, 

– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko 

pogodbo, 

– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno 

zakonodajo. 
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(2) Pritožba zoper določbo iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži na župana v 15 dneh od 

vročitve odločbe. 

 

24. člen 

(1) V primerih prenehanja koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan opravljati dela in 

naloge v skladu s sklenjeno pogodbo do izbire novega koncesionarja, vendar največ 6 mesecev. 

(2) Koncesionar je po prenehanju koncesijskega razmerja dolžan v skladu s predpisi in 

koncesijsko pogodbo dokončati dela in naloge v zvezi z oskrbo živali, ki jih je sprejel v času 

trajanja razmerja, pri čemer je upravičen do plačila navedenih storitev v skladu s cenikom tudi 

po prenehanju koncesijskega razmerja, razen če je s koncesijsko pogodbo drugače določeno. 

 

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 

 

25. člen 

(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. 

(2) Nadzor opravlja pristojna služba občine. Koncesionar 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. 

(3) Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko pogodbo. 

 

XI. KONČNA DOLOČBA 

 

26. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem 1.7.2022 po predhodni objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

 

Št. 344-01/2022 

Brezovica, dne 16.6. 2022 

 

                                                                                                           Župan 

                                                                                                          Občine Brezovica 

                                                                                                           Metod Ropret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































































































































