Številka: 344-0001/2018
Datum: 29. 01. 2018

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 (uradni list RS, št. 82/16 in
74/17) Občina Mokronog-Trebelno objavlja
1. JAVNI POZIV
za sterilizacijo in kastracijo mačk v občini Mokronog-Trebelno v letu 2018
V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, st. 98/99 in spremembe) je občina dolžna
zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene
živali. Glede na problem, ki ga predstavljajo zapuščene in prostoživeče mačke, Občina
Mokronog-Trebelno izvaja preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije in kastracije
lastniških mačk prebivalcev občine Mokronog-Trebelno.
Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in
rojevanja novih mladičev. Na ta način se preprečujejo izbruhi različnih bolezni, ki so lahko škodljive
tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost
življenja živali.
Preprečevanje rojstev neželenih živali je za lastnike obveza, ki izhaja iz določb 11. člena Zakona
za zaščito živali, usmrtitev ali namerna zapustitev živali pa je kazniva!
PREDMET JAVNEGA POZIVA:
Predmet 1. javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2018.
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:
V proračunu za leto 2018 je za 1. javni poziv na voljo 800,00 €.
POGOJI ZA SODELOVANJE:
1. Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v
Občini Mokronog-Trebelno
2. Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za eno (1) žival.
3. Izbrani izvajalec veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa: Veterinarska ambulanta REP,
Iztok Rep s.p., Pod Gradom 17, Mokronog.
NAČIN PRIJAVE IN SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
Lastniki živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolnijo prijavni obrazec
in ga predajo izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev. Prijavni obrazec je na voljo od
objave javnega poziva na Veterinarski ambulanti REP, na spletni strani Občine MokronogTrebelno in v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno v č asu uradnih ur.
Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem
pozivu sofinanciran v višini 20,00 € po živali. Lastnik živali bo tako plačal le 20,00 € za
sterilizacijo mačke oz. za kastracijo mačka.
ROK IZVEDBE:
Lastniki ž ivali lahko izkoristijo cenovno ugodneje posege, ki so predmet tega poziva, od
objave poziva do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15.03.2018.
Priporočamo, da imate ob obisku veterinarja s seboj osebni dokument.

DODATNE INFORMACIJE:
Dodatne informacije:
 Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave, 07/34 98 262, 041/669 210.
ali
 Veterinarska ambulanta REP, Iztok Rep s.p.; telefon: 07 348 10 00 ali 051 616 703
župan
Anton Maver

