
Občina Slovenska Bistrica objavlja 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk v obdobju januar - februar 2019 

 

 

Vsebina in pogoji razpisa: 

 

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 

Slovenska Bistrica. 

 

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk v letu 2019. 

 

3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 1.500,00 EUR. 

 

4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije v višini 28,00 EUR bruto cene sterilizacije 

na žival. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za 2 (dve) živali na 

lastnika. Storitve se sofinancirajo do 28.02.2019 za obdobje od 1.1.2019 do 28.02.2019 

oziroma do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi, kar bo 

objavljeno na uradni spletni strani občine. 

 

5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 da imajo stalno bivališče na območju občine Slovenska Bistrica, 

 da so lastniki mačke za katero uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija, 

 da je bila storitev opravljena od 01.01.2019 do 28.02.2019 oziroma do porabe sredstev. 

 

6. Prosilci za pridobitev sredstev sofinanciranja morajo na naslov občine najkasneje do 

28.02.2019 predložiti: 

 izpolnjeno vlogo, ki je priloga tega razpisa, 

 originalni račun za opravljeno storitev z osebnimi podatki prosilca (lastnika živali). 

  

7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Slovenska Bistrica, ali po 

pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo, Kolodvorska ulica 

10, 2310 Slovenska Bistrica. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis se lahko 

dobijo v času uradnih ur pri Slavki Zafošnik (te. 02/843 28 38). Razpisni obrazec se dobi v 

sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica ali na uradni spletni strani. Upoštevani bodo le 

popolno in pravilno izpolnjeni obrazci. 

8. Osnovni pogoj za dodelitev sredstev je pravočasno oddana in popolna vloga: 

 vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega razpisa, 

 vloga se šteje za popolno, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec – vlogo 

in obvezne priloge, kot jih opredeljuje razpis. 

 

Pri nepopolni vlogi bo občina zahtevala dopolnitev v skladu z določili ZUP. Štelo se bo, da je vloga 

oddana, ko bo občina prejela dopolnitev vloge. 

 

9. Pri odločanju o dodelitvi sredstev sofinanciranja se uporablja postopek, določen z Zakonom o 

splošnem upravnem postopku. Tako bo upravičencem po tem razpisu odločeno z ODLOČBO 

občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi. 

 

 

 


