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Občina Trst in občine Julijsko-kraškega teritorialnega območja obveščajo, 

da je od 1. marca do 30. junija 2023 

možno predložiti vlogo za podporo pri kritju zdravstvenih in farmacevtskih stroškov hišnih 

ljubljenčkov 

 

Državljane se obvešča, da je dežela Furlanija-Julijska krajina, z lastno Uredbo št. 19680/DOFJK z dne 

31.10.2022 odredila v skladu s 4. členom bis DZ št. 22 z dne 14.11.2014 izplačilo sredstev občinam, 

ki se nahajajo na območju nekdanjih pokrajin Gorice, Pordenona, Trsta in Vidma za določitev 

upravičencev do prispevkov v podporo kritja zdravstvenih in farmacevtskih stroškov nastalih za hišne 

ljubljenčke. 

Zato, občina Trst - Trieste in občine Julijsko-kraškega teritorialnega območja začenjajo postopek 

zbiranja vlog za odobritev finančnega prispevka za podporo pri kritju veterinarskih stroškov, nastalih 

v letu 2022 – obiski specialistov, kirurški posegi, laboratorijske preiskave in nakupi zdravil – ki se 

nanašajo na redno registrirane hišne ljubljenčke. 

 

Zahteve za upravičenost do prispevka:  

V skladu z navedbami dežele FJK lahko za prispevek zaprosijo subjekti, ki izpolnjujejo naslednje 

zahteve: 

 

- biti italijanski državljani ali državljani države članice Evropske unije ali druge države, pod pogojem, 

da imajo dovoljenje za prebivanje za obdobje najmanj enega leta ali veljavno dovoljenje ES za 

prebivanje za daljši čas (izkaznica za prebivanje) v skladu z 41. členom zakonske Uredbe št. 286 

(Enotno besedilo določb v zvezi z ureditvijo priseljevanja in pravil o statusu tujca) z dne 25.07.1998 

ter naknadnimi spremembami in dopolnitvami; 

- biti starejši od 65 let (dopolniti jih je potrebno pred 05.08.2022-datum začetka veljavnosti predpisa 

zgoraj navedenega financiranja) s kazalnikom ekvivalenčnega ekonomskega stanja (ISEE) na dan 

31.12.2021 enakim ali nižjim od 15.000,00 Eur; 

- biti lastnik, od datuma pred 01.01.2022 enega ali več hišnih ljubljenčkov, redno registriranega/ih v 

deželni bazi podatkov FJK s pripadajočim mikročipom. 

 

Dovoljeno je kritje nastalih stroškov, potrjenih z veljavnimi računi, in sicer v višini 100 odstotkov za 

farmacevtske stroške in 70 odstotkov za veterinarske stroške, pri čemer je minimalni prag izdatka 

enak 50,00 Eur in najvišji dovoljen znesek enak 300,00 Eur za posamičen zahtevek. 

V primeru, da je prosilec invalid, čigar odstotek invalidnosti presega 74% ali trpi zaradi kroničnih 

bolezni, kot je opredeljeno v Uredbi predsednika ministrskega sveta z dne 12.01.2017 (stanje 

potrjeno z ustreznimi potrdili), se prispevek predviden za veterinarske stroške poveča za 15% 

(povračilo se torej prizna v odstotku, ki je enak 85% nastalih izdatkov). 

 

 

 



 

Comune di Trieste         
 

Vloge bo mogoče oddati od 1. marca do 30. junija 2023, z izpolnitvijo obrazca, ki ga je mogoče 

prenesti s spletne strani Občine Trst - Trieste: www.comune.trieste.it v zavihku “Vloga za podporo 

pri kritju veterinarskih stroškov 2022”, in s spletne strani Socialne službe Milje: www.muggiasociale.it 

v zavihku “Obrazci/Vloga za podporo pri kritju veterinarskih stroškov 2022” s pripadajočimi 

prilogami. 

 

Obrazec je možno izpolniti tudi v papirni obliki v uradih Občine Trst, - Oddelek za storitve in 

socialno politiko na naslovu ulica Mazzini 25 (front-office v pritličju), na Uradu za odnose z javnostjo 

občine Trst na naslovu ulica Procureria 2/A, in na informacijskih točkah v uradih Julijsko-kraškega 

teritorialnega območja v Miljah na naslovu trg Republike 4 in v Devinu Nabrežini na naslovu naselje 

Sv.Mavra 124, Sesljan od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ter ponedeljek in sreda tudi v 

popoldanskem času od 14.00 do 16.00. 

Po izteku roka za oddajo vlog, bo sestavljen seznam upravičenih prosilcev po kronoliškem vrstnem 

redu oddaje vlog do višine razpoložljivih denarnih sredstev; če bo znesek dodeljenih sredstev v 

prvem krogu nižji od razpoložljivega proračuna, se bo do druge polovice leta 2023 izvedlo dodatno 

zbiranje vlog. 

Tu sta navedena načina oddaje vloge: 

1) v elektronski obliki, po PEC elektronski pošti: 

- za prebivalce občine Trst na naslov: 

comune.trieste@certgov.fvg.it     

- za prebivalce občin Milje - Muggia, Dolina – San Dorligo della Valle, Devin Nabrežina – 

Duino Aurisina, Zgonik - Sgonico in Repentabor - Monrupino na naslov:  

comune.muggia@certgov.fvg.it    

 

2) v papirni obliki: 

- za prebivalce občine Trst - Trieste, v sprejemni pisarni za listine, ulica Punta del 

Forno 2, od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30; ponedeljek in sreda tudi v 

popoldanskem času od 14.00 do 16.30; 

- za prebivalce občin Milje – Muggia in Dolina – San Dorligo della Valle, v vložišču Občine 

Milje (trg Marconi 1), od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00; ponedeljek in sreda tudi 

v popoldanskem času od 15.00 do 16.30 (po predhodnem dogovoru); 

- za prebivalce občin Devin Nabrežina – Duino Aurisina, Zgonik - Sgonico in Repentabor 

- Monrupino v vložišču Občine Devin Nabrežina (Nabrežina Kamolomi 25), od 

ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00; ponedeljek in sreda tudi v popoldanskem času od 

15.00 do 17.30. 
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________________________________________________________________________ 

Za morebitne informacije in pomoč pri izpolnjevanju, se lahko obrnete na naslenje urade: 

• Občina Trst - Trieste: Ilaria Luca, tel. 040 675 4386, od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30, 

elektronski naslov:  

ilaria.luca@cooperativalaquercia.it 

• Občina Milje - Muggia:  tel. 040 336 0434 od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00; ponedeljek 

in sreda tudi v popoldanskem času od 14.00 do 16.00, elektronski naslov: 

ambito.sociale@comunedimuggia.ts.it   

• Občina Devin Nabrežina – Duino Aurisina: tel. 040 201 7389 od ponedeljka do petka od 

9.00 do 12.00; ponedeljek in sreda tudi v popoldanskem času od 14.00 do 16.00, elektronski 

naslov: serviziosociale@comune.duino-aurisina.ts.it 

 

 

 

 

Odgovorni v postopku je direktor občinske Socialne službe občine Trst, dott. Stefano Chicco 
e-mail: stefano.chicco@comune.trieste.it 

 
Za preiskovalni postopek je odgovorna vodja organizacijske enote; Vodenje upravnih dejavnosti za boj proti revščini in oskrbo starejših na domu, dott.ssa 

Sabrina Rudl 
Tel: 040 6754345 
e-mail: sabrina.rudl@comune.trieste.it 
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