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UPRAVA 

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Prebold za leto 2022 (Uradni list RS št. 10/21) župan 

Občine Prebold objavlja: 

 

JAVNI POZIV 

 

za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Prebold za leto 2022 

Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omejevanje nenadzorovanega 

razmnoževanja in skotitve novih mladičev. Tako 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 skotitve neželenih živali je za lastnike obveza, ki izhaja iz določb 11. člena 

Zakona za zaščito živali, usmrtitev ali namerna zapustitev živali pa je kazniva. 

 

1. Predmet ponovnega javnega poziva in višina razpisanih sredstev 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 

2022. V proračunu za leto 2022 je za javni poziv na voljo 2.000,00 evrov. 

 

2. Pogoji za sodelovanje 

 Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče in tudi dejansko 

živijo v Občini Prebold. 

 Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za dve živali. 

 Izbrana izvajalca veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, sta: 

 FARMA veterinarka postaja , Podlog 1, 3311 Šempeter, 

 Savinjska veterinarska postaja d.o.o., Celjska cesta 3a, 3310 Žalec 

 

3. Način prijave in sodelovanje na javnem pozivu 

Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni vlogo in jo 

dostavi na Občino Prebold v pregled in potrditev. Potrjeno vlogo pred izvedbo posega preda 

izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev. 

Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Prebold v zavihku Vloge in obrazci. 

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem 

pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec. 

Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 evra, za kastracijo mačka pa 18,91 

evra.  

4. Rok za prijavo 

Lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege, ki so predmet tega poziva do 

konca leta 2022 oziroma do porabe sredstev. 

Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni dokument. 
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5. Dodatne informacije 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Vesolak Antona, številka 03/703 64 00, v času 

uradnih ur občinske uprave. 

 

Številka: 344- 0001/2022 

Datum: 28.3.2022 

 

Občina Prebold 

     župan 

Vinko Debelak 

 

 
 

 

 

 


