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POZIV OBCANOM
STERILIZACIJA IN KASTRACIJA MACK

Obcina Mima se srecuje z vse vecjo problematiko zapuscenih in prostozivecih zivali, zato 
obvesca obcane, da je zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniskih 
mack prebivalcev obcine Mirna.

Sterilizacija in kastracija mack je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega 
razmnozevanja in rojevanja novih mladicev. Na ta nacin se preprecujejo izbruhi razlicnih 
bolezni, ki so lahko skodljive tako zivalim kot tudi cloveku. Sterilizacija in kastracija dolgorocno 
izboljsata zdravje in kakovost zivljenja zivali.

Obcani lahko cenovno ugodnejse pogoje posegov izkoristijo od objave poziva do 1. oktobra 
2020 oziroma do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev: Veterinarska 
postaja Trebnje d.o.o., Pekel 8, 8210 Trebnje.

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za najvec dve (2) zivali.

Preprecevanje rojstev nezelenih zivali je za lastnike obveza, ki izhaja iz dolocb 11. clena Zakona 
za zascito zivali. Usmrtitev ali namerna zapustitev zivali pa je kazniva!

Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mack morajo lastniki izpolnjevati naslednji 
pogoj:

• imajo stalno bivalisce in tudi dejansko zivijo v Obcini Mima.

Poseg sterilizacije ali kastracije po tern pozivu je sofmanciran v visini 20,00 € po zivali, dodatno
pa je redne cene znizal tudi izvajalec.

Lastnik bo tako placal le 20.00 € za sterilizacijo macke oz. za kastracijo macka.

Skupni znesek zagotovljenih sredstev znasa 1.200 €. Moznost sofmanciranja pa je odprta do 
porabe zagotovljenih sredstev. Obveznost med izvajalcem in Obcino Mirna se bodo uredile s 
pogodbo. Vsi uporabniki boste na veterinarski postaji izpolnili obrazce, ki jih bo izvajalec 
dostavil Obcini Mirna.

Priporocamo. da imate ob obisku veterinaria s seboi osebni dokument.

Dodatne informacije: Elvira Zagar, mag. druzb. inf., svetovalka, elvira.zagar(5)mirna.si ali na tel. 
059 083 800. _____ _
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