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ODGOVORI NA DODATNA VPRAŠANJA TOMAŽA DEMŠARJA z dne 13.12.2019 

 

Tomaž Demšar: Že prejšnjič sem dal vprašanje, koliko smo vložili v posamezni gasilski 

dom. Prosim za te podatke-podatki od leta 2000 do danes, brez gasilskih vozil-samo 

domovi. 

 PGD ŽELEZNIKI 

obnova orodišča (105.000 €) in nakup podvozja za gasilsko vozilo 

(92.476 €) 

 PGD SELCA 

sofinanciranje gasilskega doma (199.764 €) in sofinanciranje nakupa gas. 

vozila (155.626 €) 

 PGD ZALI LOG 

nakup garaže in popravila (37.272 €), sofinanciranje nakupa gas. vozila 

(57.500 €) in prenosna črpalka (5.000 €) 

 PGD DAVČA  

sofinanciranje gasilskega doma (67.374 € ), sofinanciranje nakupa gas. 

vozila (97.000 €) in gasilska oprema (41.729 €) 

 PGD RUDNO 

nakup prenosne črpalke in agregata (14.563 €), vložki v gasilski dom-

kurišče, regali, sofin. adaptacije (8.078 €) in sofinanciranje nakupa gas. 

vozila (40.000 €) 

 PGD SORICA 

sofinanciranje nakupa gas. vozila (98.250 €) 

 PGD DRAŽGOŠE 

sofinanciranje nakupa gas. vozila (68.346 €) 

 

Tomaž Demšar: Kot je razvidno iz odgovora, je Občina pri sanaciji po poplavah 

sodelovala samo na Rovnu in nogometnem igrišču v Železnikih, ali to drži? 

Da. 

 

Tomaž Demšar: Dodatno vprašanje - v zvezi z zamenjavo zemljišča za dom starostnikov 

se zadeva odvija zelo počasi. Od seje 6.6. ko je Miran Šturm povedal za možnost nakupa 

parcele od Kemperlovih, do sestanka vseh vpletenih je preteklo skoraj dva meseca. 

Seznanjeni smo bili, da je vsem vpletenim nova lokacija odlična, v vlogi za zamenjavo 

lokacije je "izpadlo" soglasje investitorja za zamenjavo lokacije, do odgovora ministrstva 

smo čakali še skoraj tri mesece, skupaj od 6.6. do odgovora MDDSZ skoraj pol leta. Ali 

bo investitor dal na MDDSZ namero oziroma soglasje za zamenjavo parcele? 

Odločitev ministrstva nas je presenetila, upali smo, da bomo dom lahko gradili 

na sosednjem bolj primernem zemljišču, ki ga je lastnik sedaj pripravljen 

prodati. Odločitev pa nas je presenetila tudi v delu besedila, kjer pravijo, da 

pobude niso prejeli s strani koncesionarja. Na sestanku na ministrstvu konec 

avgusta je bil z nami prisoten tudi predstavnik koncesionarja in s strani 

ministrstva nam je bilo dano navodilo, da naj občina odda še pismeno vlogo za 

spremembo lokacije doma. Verjetno bo koncesionar sedaj nadaljeval s pripravo 

dokumentacije in vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Tomaž Demšar: Kljub izraženi želji na zadnji seji, da nam se predstavi zakonodaja, ki 

nalaga občinam, poleg psov (na 800 registriranih psov 1 mesto v zavetišču), tudi skrb za 

mačke in kunce, tega uprava občine v gradivu za današnjo sejo ni pripravila. 
 

OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI: 
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27. člen Zakona o zaščiti živali (ZZZiv, Ur.l.RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 

21/18 – ZNOrg) določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v 

zavetišču. 

 

Zapuščene živali so najdene, oddane ali odvzete hišne živali razen prostoživečih živali (31. 

točka 5. člena ZZZiv). 

 

Hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge 

živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku (3. točka 5. člena ZZZiv). 

 

Prostoživeče živali so živali prosto živečih živalskih vrst, kot jih določa zakon, ki ureja 

ohranjanje narave (20. točka 5. člena ZZZiv) 

 

Prostoživeče živalske vrste so tiste živalske vrste ali podvrste, katerih osebki – vse razvojne 

oblike lahko živijo prosto v naravi, neodvisno od človeka in niso nastali z umetnim izborom 

(odbiranje in gojenje osebkov z namenom pridobivanja ras domačih živali) ali biotehnološkim 

poseganjem v dedne zasnove. To so: lisice, ježi, kune, medvedi, volkovi itd. 

  

Izraz »prostoživeče mačke« na drugih področjih (področje ohranjanja narave, biologija, 

ekologija ipd.) označuje prostoživeče vrste iz družine mačk, kot so levi, tigri, risi in divje 

mačke.  

V veterinarskih predpisih izraz prostoživeče mačke pomeni udomačene mačke, ki so 

jih lastniki zapustili, ki se v okolju nenadzorovano razmnožujejo in živijo prosto v 

okolici. Uporablja se tudi izraz »zapuščene mačke in njihovi potomci«.  

 

Problematiko zapuščenih mačk in njihovih potomcev, torej prostoživečih oziroma brezdomnih 

mačk urejata: 

  

- Zakon o zaščiti živali, ki določa pravice in obveznosti pri skrbi za brezdomne mačke ter  

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur.l.RS, 45/00 in 78/04), ki v 12. členu 

določa ravnanje z brezdomnimi mačkami. 

  

ZZZiv definira zapuščene živali kot živali, ki so najdene, oddane ali odvzete hišne živali. V 22. 

točki 5. člena je definiran skrbnik živali, ki je pravna ali fizična oseba, ki odgovarja za žival, ne 

glede na to, ali je njen lastnik ali zanjo le skrbi. Skrbnik zapuščene živali je imetnik zavetišča 

oziroma občina, če ne zagotovi zavetišča. V 27. členu zakon določa, da je skrb za zapuščene 

živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo 

zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Natančnejše pogoje za delovanje zavetišč 

predpisuje Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.  

 

Pravilnik v 12. členu določa, kako ravnati s zapuščenimi domačimi mačkami in njihovimi 

potomci (prostoživeče mačke). Mačka mora biti po opravljenem posegu sterilizacije ali 

kastracije ustrezno oskrbljena. Ko se vrne v okolje, mora biti ustrezno označena. Poleg tega 

je potrebno poudariti tudi to, da se žival vrne v okolje le, če je le-to primerno za bivanje in če 

ni mogoče najti osebe, ki bi želela skrbeti za odlovljeno žival, ali pa živali ni mogoče ustrezno 

socializirati. Pri oceni o primernosti živali za vrnitev v okolje je nujno upoštevati tudi 

zdravstveni status posamezne živali, kar mora opraviti ustrezno usposobljena oseba 

(veterinar klinično pregleda žival in opravi potrebne diagnostične preiskave). Mačke 

prenašalke zoonoz, bolezni, ki za katerimi lahko zbolijo tudi ljudje (npr. mikrosporija), nikakor 

niso primerne za vrnitev v okolje, tudi če so na videz zdrave.  

 

Občina je v skladu z zgoraj navedenim dolžna poskrbeti za zapuščene mačke in njihove 

potomce, kot skrbnik zapuščenih živali najmanj v smislu preprečevanja nekontroliranega 

razmnoževanja (11. člen zakona) in varovanja zdravega življenjskega okolja za občane.  

 
Razlago je pripravila dr. Urška Kos, DVM (Sektor za zdravje in dobrobit živali, Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin) 

 

Železniki, 18.12.2019                                             ŽUPAN  

Št.:         9000-7/2019-015                                           OBČINSKA UPRAVA 


