Številka: 344-1/2019
Datum: 25.10.2019

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk
in psov - 2. obravnava

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

Pristojno delovno telo: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

3. točka 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 9. redni seji, dne 7.112019,
obravnava in sprejme predlog pravilnika v drugi obravnavi.

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 9. seji dne 7.11.2019 sprejel

PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU STROŠKOV STERILIZACIJE IN KASTRACIJE
LASTNIŠKIH MAČK IN PSOV

1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja subvencioniranje stroškov sterilizacije in kastracije

lastniških psov in mačk (v nadaljevanju: hišne živali), ki so v lasti občanov občine
Ajdovščina.
2. člen
(1) Upravičenec do subvencioniranja stroškov sterilizacije in kastracije 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 in kastracije
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 in kastracije

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 in kastracijo 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 in kastracijo hišnih živali po tem pravilniku.

(2) Višina subvencije se določi v neto znesku in sicer v višini 50% stroškov sterilizacije
in kastracije. 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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Tadej BEOČANIN, s. r.

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 – ZINB 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 in kastracije 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 in kastracije 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.
V okviru prve obravnave predpisa so bile podane pripombe vezane na terminologijo
uporabljeno v predlogu predpisa in sicer uporabo termina sterilizacija. Pripomba je
bila upoštevana, v predlog predpisa smo zapisali tudi termin kastracija, ki se
najpogosteje uporablja za postopek sterilizacije moških živalskih osebkov.
Pripomba, da se iz pravilnika izloči možnost sterilizacije in kastracije psov ni bila
upoštevana. Subvencioniranje postopkov sterilizacije in kastracije želimo zastaviti
širše. Z javnimi pozivi puščamo možnost odločitve o obsega izvedbe ukrepa in sicer
izvedba ukrepa samo a mačke ali samo za pse ali izvedba ukrepa za obe živalski vrsti.
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.
Tadej Beočanin, s. r.
Župan

POROČILO ODBORA:
Na 6. seji dne, 24. 10. 2019 je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe obravnaval

Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov
ter vložene amandmaje. Odbor je sprejel mnenje kot sledi:
K amandmaju št. 1; Odbor je sprejel negativno mnenje in predlaga, da amandmaja št.
1 Občinski svet ne sprejme.
K amandmaju št. 2; Odbor je sprejel negativno mnenje in predlaga, da amandmaja št.
2 Občinski svet ne sprejeme.
K amandmaju št. 3; Odbor je sprejel negativno mnenje in predlaga, da amandmaja št.
3 Občinski svet ne sprejme.
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je obravnaval Pravilnik o
subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov v celoti in sprejel
pozitivno mnenje k Pravilniku o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk
in psov, zato predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 25.10.2019

Katja Mužina, s. r.
Predsednica odbora

Predlagatelj:
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 16.10.2019
OBČINSKI SVET
OBČINE AJDOVŠČINA

PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU STROŠKOV
STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK
IN PSOV - 2. obravnava

ZADEVA:

OBVESTILO O PREJETIH AMANDMAJIH
GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe

V zvezi s pozivom za vložitev amandmajev k Pravilniku o subvencioniranju stroškov
sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov, pripravljenem za 2. obravnavo, vas
obveščamo:
- da so bili vloženi naslednji amandmaji:
Št.
1.
2.
3.

Predlagatelj
Alojzij Klemenčič
Alojzij Klemenčič
Alojzij Klemenčič

K členu/-om
1. člen
Amandma glede naslova predpisa
3. člen
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ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l.r.

Na podlagi 2. odstavka 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS št. 30/2015) kot predlagatelj Pravilnika o subvencioniranju stroškov
sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov podajam

Mnenje k amandmajem na predlog
Pravilnika o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk
in psov

Prejeli smo 3 amandmaje:
Št.

Vlagatelj
amandmaja

K členu/-om

1.

Alojzij Klemenčič

1. člen

2.

Alojzij Klemenčič

Amandma glede naslova predpisa

3.

Alojzij Klemenčič

3. člen

Vsi amandmaji so bili vloženi pravočasno.

Mnenje k vloženim amandmajem:

II.
Amandma št. 1 k 1. členu pravilnika:

AMANDMA ŠTEVILKA 1
PREDLOG
V 1. členu se črta besedi » psov in«, tako, da člen opredeljuje, da se subvencionira
stroškov zgolj za lastniške mačke.

OBRAZLOŽITEV
Lastniški psi ne predstavljajo nobenega tovrstnega problema, da bi bil potreben ukrep
Občine, še najmanj pa poraba javnega denarja v te namene.

MNENJE PREDLAGATELJA
Predlagamo, da se amandmaju ne ugodi.

Pravilnik predvideva izvajanje ukrepa tako za mačke kot tudi za pse. Obseg izvajanja
ukrepa pa se skladno s pravilnikom, določi s pozivom.

Amandma št. 2 k naslovu predpisa:

AMANDMA ŠTEVILKA 2
PREDLOG
Spremeni se naslov Pravilnika in sicer tako, da se iz naslova črta » IN PSOV «.

OBRAZLOŽITEV
Glej amandma št. 1.

MNENJE PREDLAGATELJA
Predlagamo, da se amandmaju ne ugodi.

Vezano na amandma pod zaporedno št. 1. sprememba imena Pravilnika ni smiselna.
Pravilnik obravnava subvencioniranje stroškov sterilizacije in kastracije mačk in psov.

Amandma št. 3 k 3. členu pravilnika:

AMANDMA ŠTEVILKA 3
PREDLOG
V 3. členu se doda alineja št. 4 z besedilom:

(4) Izvajalec mora vsako obravnavano žival opremiti s čipom in o tem voditi evidenco.
Pri posegu na živali, ki že ima vgrajen čip mora to v evidenci posebej označiti.
Evidenca mora minimalno vsebovati podatke: številko (šifro) čipa, vrsta posega,
lastništvo, datum posega, številko računa za opravljeno storitev.

OBRAZLOŽITEV
Predlagani amandma omogoča učinkovito kontrolo nas opravljenimi storitvami in
omogoča naslednje korake. Če se obravnavana žival najde med prosto živečimi živalmi.

MNENJE PREDLAGATELJA
Predlagamo, da se amandmaju ne ugodi.

Označevanje in registracijo hišnih živali predpisuje in ureja Pravilnik o označevanju in
registraciji hišnih živali. Vzpostavitev novih dodatnih evidenc ni smiselna. Smiselna bi
mogoče bila le zahteva po čipiranju mačk, ki skladno z omenjenim pravilnikom sicer ni
obvezna, v kolikor se žival ne premika izven meja Republike Slovenija. Ocenjujemo, da bi
obveza čipiranja mačk, kot pogoj za pridobitev subvencije, učinek ukrepa izničila.
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Datum: 17.10.2019
Tadej Beočanin,
župan l. r.

