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PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALEC: Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

  

INFORMACIJA O SPREMEMBI CEN STORITEV ZAVETIŠČA PERUN 

 

Gradivo za 16. sejo Občinskega sveta – 29.3.2017 

 

 

 

ZAKONSKA PODLAGA: Določbe 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 

(ZGJS, Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 

127/2006-ZJZP, 57/2011), 27. člen Zakona o zaščiti živali 

(ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/2013) in 16. člen Statuta 

Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

43/2014, 7/2015) 

 

 

 

1. UVOD 

 

Občina Kranjska Gora je dne 17.12.2015, na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za 

opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine 

Kranjska Gora, sklenila Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe 

zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kranjska Gora z zavetiščem Perun. 

Koncesionar, Branko Pirc s.p., Blejska Dobrava 160, 4273 Blejska Dobrava, je z izvajanjem 

dejavnosti oskrbe zapuščenih živali na podlagi Koncesijske pogodbe pričel s 1.1.2016.  

 

2. OBRAZLOŽITEV 

 

Občina Kranjska Gora je (skupaj s 17 občinami na Gorenjskem) skrb za zapuščene živali do 

sprejema ustreznega odloka uredila na način, da je z zavetiščem Perun ter izvajalcem 

veterinarske pomoči sklenila neposredno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in 

namestitve zapuščenih živali v zavetišču. 

Razmerje z izvajalcem navedene javne službe po sprejetju odloka je občina uredila s 

koncesijskim aktom. 

Opravljene storitve se plačujejo po ceniku, ki je priloga h Koncesijski pogodbi in je veljal za 

plačila v letu 2016. Cenik je potrdil Svet zavetišča za zapuščene živali. 

V kolikor pride do spremembe cen, koncesionar predloži koncedentu nov cenik pred potekom 

koledarskega leta, koncedent pa po odobritvi o spremembi cenika seznani Občinski svet 

Občine Kranjska Gora. 

Dne 8.11.2016 je Svet zavetišča za zapuščene živali na 5. seji Sveta prejel predlog 

spremembe cen storitev zavetišča Perun z veljavnostjo od 1.1.2017 dalje. Predlog imetnika 

zavetišča je dvig cen za 5 % in sicer pri sledečih postavkah: 



 

   

 letna pristojbina za eno mesto v zavetišču za nastanitev zapuščenih psov; 

 cena oskrbe na dan (maček, mali pes, psi mladiči in srednje veliki ter veliki psi) ter 

 cena ure dela. 

Cena prevoznih stroškov ostaja enaka. Predlog spremembe cen je nastal zaradi povišanih cen 

vseh materialov in stroškov, ki so povezani z dejavnostjo zavetišča. 

Člani Sveta zavetišča za zapuščene živali so predlog spremembe cen na 5. seji soglasno 

sprejeli. 

 

3. FINANČNE POSLEDICE 

 

Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bomo kljub povečanju cen storitev zavetišča 

Perun za 5 % z zagotovljenimi sredstvi v višini 9.750,00 EUR v letu 2017 lahko nemoteno 

financirali dejavnost zavetišča. 

 

4. PREDLOG SKLEPA 

 

Glede na navedeno in na podlagi podane obrazložitve ter v skladu z 29. členom Zakona o 

lokalni samoupravi (Ur. list. RS, št. 72/93 in spr.) in 16.členom Statuta Občine Kranjska Gora 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014 in 7/2015), predlagam Občinskemu svetu 

Občine Kranjska Gora, da sprejme naslednji  

 

sklep: 

Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z informacijo o spremembi cenika 

storitev zavetišča Perun. 
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Priloge: 

- Cenik storitev zavetišča Perun  

- Zapisnik 5. seje Sveta zavetišča za zapuščene živali 

 





 






