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1. obravnava

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na osnovi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. RS št. 44/12, 85/15, 8/18,
36/18), je Občinski svet Občine Ajdovščina na __. seji dne ______ sprejel
PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU STROŠKOV STERILIZACIJE LASTNIŠKIH MAČK
IN PSOV
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja subvencioniranje stroškov sterilizacije lastniških psov in mačk
(v nadaljevanju: hišne živali), ki so v lasti občanov občine Ajdovščina.
2. člen
(1) Upravičenec do subvencioniranja stroškov sterilizacije po tem pravilniku je lastnik hišne
živali, s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina.
3. člen
(1) Postopek za uveljavljanje pravice do subvencije:
- lastnik hišne živali vloži vlogo za subvencioniranje stroškov sterilizacije hišne živali na
sedež Občine Ajdovščina,
- k vlogi je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu živali ter fotokopijo računa o opravljeni
storitvi pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev ter
- dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali.

(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov sterilizacije na podlagi
odločbe, ki jo izda občinska uprava. Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna za
največ dve hišni živali na gospodinjstvo v katerem prebiva upravičenec, letno.
(3) Občina Ajdovščina pred objavo poziva za sterilizacijo hišnih živali, s povpraševanjem,
izbere najugodnejšega izvajalca veterinarskih storitev.
4. člen
(1) Subvencija se izplačuje, na podlagi izdane odločbe s katero je bila upravičencu priznana
subvencija za sterilizacijo hišnih živali po tem pravilniku.
(2) Višina subvencije se določi v neto znesku in sicer v višini 50% stroškov sterilizacije.
Dodatno se k neto znesku obračuna dohodnina, če je tako določeno z zakonom.
(3) Sredstva se upravičencem nakaže na njihov osebni račun.
5. člen
(1) Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
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Datum:
ŽUPAN
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Obrazložitev
1. Pravni temelj :
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB), Zakona o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B
in 22/2018) ter Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14) nalagajo
lastnikom živali, posledično pa lahko tudi lokalnim skupnostim skrb za hišne živali, oziroma
izgubljene oziroma zapuščene živali.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve pravilnika:
Občina Ajdovščina letno nameni več kot 20.000 € za kritje stroškov zavetišča za izgubljene
in zapuščene živali ter za kritje veterinarskih stroškov vezanih na oskrbo prostoživečih mačk.
Ocenjujemo, da je veliko zapuščenih živali tudi posledica nekontrolirane reprodukcije
lastniških hišnih živali. Omenjena ocena je razlog za pripravo Pravilnika o sofinanciranju
sterilizacije lastniških mačk in psov s čimer predvidevamo, da bomo na dolgi rok dosegli
zmanjšanje števila zapuščenih živali ter posledično zmanjšali stroške zavetišča za živali ter
oskrbe prostoživečih mačk.
Pravilnik predvideva sofinanciranje stroškov sterilizacije mačk in psov v deležu 50%.
Pravilnik predvideva, da bodo do sofinanciranja upravičeni občani občine Ajdovščina (stalno
prebivališče) in sicer do največ 2 hišnih živali na gospodinjstvo letno.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema pravilnika:
Pravilnik prinaša posredne finančne posledice, ki jih ocenjujemo na 5.000 € letno. Ocenjena
sredstva bi zadoščalo za sterilizacijo med 200 in 250 živali.
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POROČILO ODBORA:
Na 5. redni seji dne 11. 9. 2019 je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
obravnaval Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov in
sprejel
pozitivno mnenje k Pravilniku o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in
psov, zato predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 12. 9. 2019
Predsednica odbora
Katja Mužina, s. r.

