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             PREDLOG

     
Na podlagi 3., 8. in 64. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odločba US, 
71/95 – odločba US, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list 
RS, št. 98/99), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 
in 78/04) ter 27. člena in četrtega odstavka 87. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na  …. seji dne ……. 
sprejel 
 
 

O D L O K 
 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI  JAVNEGA 
ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 

 
                    

1. člen 
 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03) se v 
4. členu v drugem odstavku črta besedica » lahko«. 
 

2. člen 
Za 6. členom se doda novo četrto poglavje z naslovom: 
 
» IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA« z 6. a, 6.b, 6. c in 6. č členom, ki se glasijo: 
 
                                                                    »6.a člen 
 
Naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali, iz drugega odstavka 4. člena odloka, opravlja 
Zavetišče za zapuščene živali kot notranja organizacijska enota zavoda, s sedežem Gmajnice 
30, Ljubljana (v nadaljevanju: zavetišče). 
                     
Zavetišče nima pooblastil v pravnem prometu. 
 

6.b člen 
 

Zavetišče ima vodjo zavetišča, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo veterinarske smeri in 
enega veterinarskega pomočnika. 

6.c člen 
 

Zavetišče ima svet zavetišča, ki ga imenuje Mestna občina Ljubljana in ga sestavljajo: 
 

- predstavnik Mestne občine Ljubljana, 
- predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki ga določi predstojnik uprave, 
- predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju Mestne občine Ljubljana, 
-     predstavnik delavcev zavoda. 
 
 



 
 

6.č člen 
 

Podrobnejše določbe o imenovanju predstavnikov v svet zavetišča, o vodji zavetišča, o 
oskrbnikih, o nalogah imetnika zavetišča itd., vsebuje statut zavoda.« 
 

3. člen 
 
Črtajo se 17., 18., 19., 20., 21., 23. in 24. člen. 
 
      4. člen 
 
  Za 22. členom se dodajo 22. a, 22.b, 22. c  in 22. č člen, ki se glasijo: 
 
      »22. a člen 
 
Pogodbo iz 12. člena odloka, s katero ustanovitelj prenese svoje premoženje v upravljanje  
zavodu, je potrebno skleniti v šestih mesecih po uveljavitvi Odloka o proračunu MOL za leto 
2005. 
 
      22. b člen 
 
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda je treba uskladiti najkasneje v treh 
mesecih od uveljavitve tega odloka. 
 
      22. c člen 
 
Dosedanji svet Zavetišča za zapuščene živali nadaljuje svoje delo do imenovanja novega 
sveta Zavetišča za zapuščene živali, ki mora biti imenovan najkasneje v enem mesecu od 
uveljavitve statuta zavoda. 
 

22. č člen 
 
»Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pogodba o upravljanju Zavetišča za zapuščene 
živali št. 3971-10/02 -3, z dne 4.10.2002 in aneks k tej pogodbi št. 3971-10/02-67, razen 
določb, ki se nanašajo na financiranje delovanja zavetišča in sicer do sprejetja proračuna 
MOL za leto 2005.« 
 
                             5. člen 
  
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

ŽUPANJA 
        MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
                            Danica SIMŠIČ 
           
Štev.: 
Datum: 



OBRAZLOŽITEV 
PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI  JAVNEGA 

ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 
 

 
1. RAZLOG IN CILJ  

  
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), ki ga 
je MS MOL sprejel na 9. izredni seji dne 5. marca 2003, iz 21. člena izhaja, da Zavetišče za 
zapuščene živali deluje v javnem zavodu začasno t.j. do konca oktobra 2004 
 
V času od uveljavitve odloka naprej se potrjuje, da je odločitev (t.j. opravljanje dejavnosti 
zavetišča v obstoječem javnem zavodu) smiselna: ker je »zagovotitev zavetišča lokalna 
zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba …« (cit. 27. člen Zakona o zaščiti 
živali, Url l. RS, št. 98/99) bi bilo treba ali organizirati samostojni javni zavod, ali pa sprejeti 
odločitve o tem, da se dejavnost zavetišča izvaja npr. v režijskem obratu bodisi s koncesijo. 
Ne eno ne drugo pa ne prenese ekonomskega preverjanja stanja stvari. Strokovno gledano je 
dejavnost zavetišča druga in drugačna od dejavnosti živalskega vrta – predlagatelj zagotavlja 
ohranitev strokovne suverenosti zavetišču z vzpostavitvijo organov zavetišča, ki jih 
predvideva področna zakonodaja. Vodja zavetišča je uslužbenec javnega zavoda. Kot doslej 
tudi v naprej ni na mandatu in je njegovo delovno mesto predmet sistemizacije javnega 
zavoda. Svet zavetišča je organ zavetišča, ki ga določa področna zakonodaja in jo spremembe 
in dopolnitve v celoti upoštevajo. Sestavo sveta bo podrobneje določil javni zavod s 
spremembami in dopolnitvami statuta. Ocenjujemo torej, da je smiselno, da se Zavetišče za 
zapuščene živali organizira kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Živalski vrt 
Ljubljana (v nadaljevanju: ZOO). 
 
Glede na zgoraj navedeno, je cilj predlaganega akta  v formalizaciji obstoječe organiziranosti 
javnega zavoda ZOO Ljubljana tudi v delu, ki se nanaša na dejavnosti zavetišča. 
 
 

2. POGLAVITNE REŠITVE 
 
S predlagano spremembo odloka Mestna občina Ljubljana, kot imetnik zavetišča za 
zapuščene živali, zagotavlja opravljanje svojih nalog imetnika zavetišča na ta način, da deluje 
v okviru ZOO kot organizacijska enota Zavetišče za zapuščene živali. 
 
V predlaganem aktu je skladno z zgoraj navedenim spremenjen drugi odstavek 4. člena 
tako, da se glasi: 
 
 »Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika 
zavetišča za zapuščene živali«, (prej:  Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena 
zavod lahko opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali)«. 
 
Dodani so naslednji členi: 
 

- 6.a člen, ki opredeljuje delovanje zavetišča za zapuščene živali kot organizacijske 
enote zavoda, 

- 6. b člen, ki določa, da ima zavetišče vodjo, 



- 6. c člen, ki določa, da ima zavetišče svet, ki sodeluje pri delu sveta zavoda, kadar svet 
zavoda obravnava zadeve iz njegove pristojnosti, 

- 6.č  člen, ki določa, da podrobnejše določbe v zvezi z imenovanjem predstavnikov v 
svet zavetišča ter o vodji, oskrbnikih ter nalogah imetnika zavetišča vsebuje statut 
zavoda, 

- 22.a člen, ki določa rok, do katerega je treba skleniti pogodbo o prenosu premoženja 
ustanovitelja - MOL v upravljanje zavodu, z uveljavitvijo katere bo prenehala veljati 
dosedanja pogodba o upravljanju zavetišča za zapuščene živali in aneksa k tej 
pogodbi, 

- 22.b člen, ki določa rok do katerega morata biti usklajena s tem odlokom statut zavoda 
in akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda, 

- 22. c člen, ki določa, rok do katerega morata biti imenovana novi vodja zavetišča in 
svet zavetišča, do njunega imenovanja  nadaljujeta svoje delo; 

- 22.č člen, ki določa, da z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pogodba o  
      upravljanju Zavetišča za zapuščene živali št. 3971-10/02 -3, z dne 4.10.2002 in aneks   
      k tej pogodbi št. 3971-10/02-67, razen določb, ki se nanašajo na financiranje delovanja  
      zavetišča in sicer do sprejetja proračuna MOL za leto 2005. 

 
 
V  desetem poglavju »Prehodne in končne določbe« so v celoti črtani naslednji členi: 
 

- 17. člen, ki določa, da za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo 
enega leta, opravlja funkcijo v.d. direktorja zavoda Nina Kaiser ; 

 
- 18. člen, ki določa v prvem odstavku, da svet zavoda se oblikuje v skladu s tem 

odlokom v roku 60 (šestdesetih) dni od uveljavitve tega odloka ter drugi odstavek, ki 
določa, da svet zavoda najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh po svojem oblikovanju 
sprejme statut zavoda in ga predloži v soglasje ustanovitelju. 

 
- 19. člen, ki določa, da akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda, s katerim se določi število 

delovnih mest, ki jih zavod potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, mora svet zavoda  
sprejeti v roku 60 (šestdesetih dni) po svojem oblikovanju in ga predložiti v soglasje 
ustanovitelju; 

 
- 20. člen, ki določa, da do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut in druge splošne akte, 

ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, s tem 
odlokom in drugimi predpisi; 

 
- 21. člen, ki določa, da do konca oktobra 2004 deluje znotraj zavoda ZOO za 

opravljanje nalog imetnika zavetišča Zavetišče za živali, Gmajnice 30, Lj.; 
 

- 23. člen, ki določa, da z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odločba o  
      ustanovitvi Zoološkega vrta Mesta Ljubljane štev. 825/49,  ki jo je dne 10. 3. 1949  
      sprejel  Mestni ljudski odbor Glavnega mesta Ljubljane. 
 
- 24. člen, ki v prvem odstavku določa, da z imenovanjem v.d. direktorja zavoda  
       preneha funkcija dosedanjemu direktorju zavoda in v drugem odstavku, da 
       odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
3) Skladno z določilom 141. člena poslovnika mestnega sveta v zvezi z določilom četrtega 
odstavka 122. člena poslovnika se predlaga sprejem akta po hitrem postopku. Po eni strani 



gre za to, da je treba spoštovati roke, ki jih je mestni svet določil v osnovnem aktu, po 
drugi strani pa predlagane spremembe niso zahtevne v tem smislu, ker zgolj »uzakonjajo« 
rešitev, ki se je v preteklem letu potrdila kot smiselna in racionalna. Ostale spremembe so 
redakcijskega značaja. 

 
    

3. FINANČNE POSLEDICE SPREJETJA AKTA     
 

Predlagane organizacijske spremembe ne bodo imele finančnih posledic v tistem 
smislu, kot jih ponavadi opredeljujemo v predlogih aktov (dodatna obremenitev 
proračuna MOL). Pričakujemo, da bodo sinergetični učinki združevanja 
organizacijskih oblik in dela (ZOO in Zavetišča) prispevali k znižanju skupnega 
stroška, ki ga MOL sedaj zagotavlja v skupnem znesku cca 150,000.000,00 Sit. Po 
oceni direktorice ZOO go. Fišinger je realno pričakovati 10% znižanje tistega, kar se 
danes zagotavlja pogodbeno (za Zavetišče) in proračunsko (za ZOO). Notranja 
organizacijska enota brez pooblastil za zastopanje v pravnem prometu in ZOO bosta, 
sedaj torej kot javni zavod ZOO Ljubljana, enotni posredni proračunski porabnik, kar 
posledično pomeni, da bodo vse nabave realizirane iz iste pozicije, da se bo za celoto 
vodilo poslovne knjige na istem mestu,  da delo npr. knjigovodstva ne bo več 
»strošek« ZOO, ki mu ga pogodbeno prizna in plača MOL za Zavetišče, ipd. Izvedba 
sprememb in dopolnitev bo terjala spremembe in dopolnitve statuta in akta o 
sistemizaciji ZOO, kar bo izvedel naš javni zavod v rokih, kot jih definira predlog 
sprememb in dopolnitev odloka o ustanovitvi.  
 

 
 
Pripravila: 
Nina Markoli, univ. dipl. prav. 
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