
OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski tr74,2352 Selnica ob Dravi

Obdina Selnica ob Dravi objavlja v skladu z dolocili Pravilnika o postopkih za izvrsevanje
proraduna Republike Slovenije (Ur, list RS,5t. 50107,61/08, 26109,99/09, 3113,91116), ki je
smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proradunu Obdine
Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, 5t.2l2O2O)

za sofinanciranje sterilizacij" inJt::[i:,ffillniskih ma6k in psov v tetu 2ozo

Obdina Selnica ob Dravi se sreduje z vse vedjo problematiko zapu5denih in prostoZivedih
Zivali, zato obve56a ob6ane, da je zagotovila sredstva za sofihanciranje sierilizacije in
kastracije lastni5kih madk in psov prebivarcev obcine selnica ob Dravi.
Sterilizacija in kastracija madk in psov je bistvenega pomena za omejevanje
nekontroliranega razmnoZevanja in rojevanja novih mladidev. Na ta nadin se prepredujejo
izbruhi razlidnih bolezni, ki so lahko Skodljive tako Zivalim kot tudi dloveku. Sterilizaciia in
kastracija dolgorodno izboljsata zdravje in kakovost zivljenja zivali.

Prepredevanje rojstev neZelenih Zivali je za lastnike obveza, ki izhaja iz dolodb 11.
dfena Zakona o za5diti Zivali. Usmrtitev ali namerna zapustitev Zivaii pa je kazniva!

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniskih madk in psov v
letu 2020.

2. VISINA RAZPISANIH SREDSTEV
V proradunu Obdine Selnice ob Dravi za leto 2O2A je za izvedbo javnega razpisa na voljo
1.000,00 EUR,

3. POGOJI ZA SODELOVANJE
Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki madk in psov, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

- imajo stalno bivaliSde in tudi dejansko Zivijo v Obdini Selnica ob Dravi,- posameznernu gospodinjstvu se sofinancira storitev za najved dve (2) flivali,- da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniske Zivali in
sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2O2O do 30. 10. 2O2O
oziroma do porabe sredstev.

4. VISINA SOFINANCIRANJA
Lastnikom Zivali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v visini 25,00 EUR z DDV na
madko in 50,00 EUR z DDV na psa. Posameznemu upravidencu se sofinancira poseg pri
najved eni Zivali. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se
javni razpis zakljudi.



5. NACIN PRIJAVE IN SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU
Vloge za priiavo na razpis so na voljo na Obdini Selnica ob Dravi - v sprejemni pisarni ali na
spletni strani obcine http://www,selnica.si. K vlogi za sofinanciranje sterili2acije ali kastracije
Zivali morajo prosilci priloZiti radun za opravljeno storitev. Vloge s prilogami za dodelitev
sredstev se odda v vloZisde Obdine Selnica ob Dravi ali po postf na nbslorT: Obdine Selnlca
ob Dravi, Slovenski trg 4,2352 Selnica ob Dravi. Vse dodatne informacije, ki so vezane
na javni razpis, se lahko dobijo v 6asu uradnih ur pri Milosu Kukovidu, tel. St. 0216T3 02 Og.

6. DODELITEV SREDSTEV
Vloge se bodo re5evale Tlgt1 do porabe sredstev. O dodelitvi sredstev bo upravidencem po
tem razpisu odlodeno z ODLOCBO obdinske uprave. Odlodba bo prosilcem posredovana v
30 dneh po odloditvi,

Stevilka: 430 - 1612020
Datum: 19.2.2020 dr, Vlasla KRMELJ. uni . dipl. inZ.
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