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IZ UREDNI[TVA

Na za~etku Vam iz uredni{tva Aninih novic po{iljam lep spomladanski pozdrav. Kot ste 
lahko sami opazili, je od izdaje zadnje {tevilke Novic minilo `e kar nekaj ~asa. In  prav zato 
smo za Vas pripravili posebno izdajo Aninih novic, v katerih so objavljeni razni RAZPISI za 
leto 2010. 
Zakaj smo tem uradnim dokumentom namenili samostojno izdajo, pa najbr` `e veste, 
kajne?

V uredni{tvu Aninih novic resni~no upamo in si ̀ elimo, da bi sleherni ob~an kot tudi ob~anka 
Svete Ane razumela pomembnost teh razpisov, na katere se lahko prijavite, 
~e izpolnjujete pogoje, ki so navedeni v razpisih. Zato Vas {e enkrat opozarjamo: 
»Preberite javne razpise, saj se boste le tako lahko pravo~asno prijavili za razne 
finan~ne pomo~i v obliki subvencij.«  V uredni{tvu upamo, da nih~e izmed Vas ne bi bil 
prikraj{an za finan~no pomo~ zaradi nevednosti oziroma nepoznavanja razpisanih rokov.

V upanju, da boste vsi na{li v razpisih nekaj zase, Vas v imenu celotnega uredni{tva lepo 
pozdravljam.

Karmen Kau~i~
 odgovorna urednica

Pozdravljene ob~anke in ob~ani Svete Ane!
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@UPANOV UVODNIK

Priznati je treba, da je akcija uspela, da se je 
te akcije udele`ilo lepo {tevilo na{ih ob~anov in 
ob~ank. Tudi vsa dru{tva v ob~ini so pristopila in 
pokazala pripadnost in pomagala pri organizaciji 
in ~i{~enju. Zato hvala vsem, ki ste na kakr{enkoli 
na~in  sodelovali pri tem. Ob tak{nih akcijah 
sodelujo~i ob~ani lahko spoznamo, kak{en 
odnos do okolja imajo {e vedno nekateri, ko vse 
mogo~e odpadke {e kar naprej odmetavajo v 
gozdove, reke, potoke, razne jarke ali nekoliko 
manj vidne povr{ine. To po~etje po 20-ih 
letih organiziranega zbiranja odpadkov na 
obmo~ju na{e ob~ine je zaskrbljujo~e in skrajno 
neodgovorno od tistih, ki to po~nejo. Na koncu 
je bila skupna ugotovitev udele`encev akcije  ta, 
da teh ljudi, ki to delajo, seveda ni bilo na na{i 
akciji. Upam, da premorejo toliko razuma in 
odgovornega odnosa do sebe in narave, da tega 
v prihodnje ne bodo ve~ po~enjali. Dolo~ene pa 
bo moral ob tak{nem po~etju, `al ,obiskati tudi 
in{pektor in jim  z Odlo~bo in ustrezno kaznijo 
nalo`iti, da svojo nesnago za sabo po~istijo. 
Isto~asno bi rad {e enkrat in ponovno spomnil 
vse ob~ane in ob~anke, da ekolo{ki otoki niso 
zbirali{~e za kosovne odpadke. Prosim, ne 
prina{ajte na otoke predmetov in stvari, ki so 
ve~ji od odprtin na posodah ( loncev, plasti~nih 
ban,  polomljenih igral,..) ter stiskajte plastenke 
in plo~evinke, ker boste le tako omogo~ili {e 
drugim, da bodo lahko odlo`ili svoje odpadke. 
Ob tej priliki se iskreno zahvaljujem tudi vodstvu 
podjetja Saubermacher Slovenija iz Lenarta, ki je 
s svojo ekipo brez pomisleka prisko~ilo na pomo~ 

Spo{tovane ob~anke in ob~ani !
Smo v mesecu maju, za marsikoga najlep{em mesecu v letu. Narava se 
prebuja in nam dnevno prikazuje svoje najlep{e podobe v obliki cvetov,  
bujnem rastju, mavrici barv, …
Kljub tej lepoti narave, ki me obdaja, sem {e vedno ve~krat z mislimi 
pri vseslovenski akciji »O~istimo Slovenijo v enem dnevu«, ko smo tudi v 
na{i ob~ini ~istili in pobirali odpadke. 

ter odvoz zbranih odpadkov opravilo zelo hitro 
in  profesionalno. 
Kljub zaskrbljenosti zaradi odnosa do narave, 
pa sem optimisti~no razpolo`en glede na{ega 
bodo~ega ob~inskega razvoja. Prepri~an sem 
namre~, da na raznih podro~jih, kljub dolo~enemu 
zaostanku urejamo stvari na bolje. Vesel sem, ko 
vidim, da tudi v na{ih nekaterih dru{tvih, posebej 
imam v mislih Kulturno dru{tvo, vlada zanos in 
neka nova energija, saj nas prakti~no na vseh 
podro~jih (dramskem, likovnem, pevskem…) 
predstavljajo {ir{e okrog v najlep{i lu~i. Upam in 
`elim si, da bi bilo tako tudi v prihodnje.
Ta  {tevilka Aninih novic je namenjena  predvsem 
predstavitvi  in objavi razpisov, ki so na voljo 
na{im ob~anom v leto{njem letu. Upam, da 
bomo s temi razpisi zadeli `eleni namen, to 
je seveda pomagati pri kak{ni va{i manj{i 
investiciji, samozaposlitvi, spodbuditi dijake in 
{tudente k rednemu {tudiju, navsezadnje pa tudi 
vzpodbuditi ob~ane k podajanju predlogov za 
leto{nja ob~inska  priznanja. 
Naj bo to dovolj za uvod v novo {tevilko Aninih novic. 
Upam, da jih z  veseljem prebirate. Glede na to, da 
lahko s tak{nim uvodom pove{ le malo o na{em delu, 
vas vabim, da tisti, ki vas to bolj zanima, vsaj ob~asno 
pogledate na{o ob~insko spletno stran www.sv-ana.si, 
kjer boste dobili bistveno ve~ informacij, po potrebi pa 
nas lahko pokli~ete ali obi{~ete. Veseli bomo, ~e vam 
bomo lahko pomagali.
Lep  pozdrav.

Silvo Sla~ek,
`upan
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Na podlagi 21. a ~lena  Pravilnika o izvajanju ukrepov za pospe{evanje razvoja pode`elja v Ob~ini 
Sveta Ana (Ur. l. RS {t. 70/08 in 14/10) in Odloka o rebalansu prora~una Ob~ine Sveta Ana za 
leto 2010 (Ur. l. RS {t. 34/10) objavlja Ob~ina Sveta Ana

JAVNI RAZPIS
 za pospe{evanje razvoja pode`elja v Ob~ini Sveta Ana v letu 2010

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finan~nih sredstev za programe
pospe{evanje razvoja pode`elja na obmo~ju  Ob~ine Sveta Ana.

II. VI[INA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v prora~unu Ob~ine Sveta Ana za leto 2010 v vi{ini 5.000,00 EUR.

Glede na to, da so prora~unska sredstva omejena, bo vi{ina sredstev, ki jih bo pridobil
posamezni upravi~enec, odvisna od skupne vi{ine zahtevkov prosilcev, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.

Medsebojne obveznosti med Ob~ino Sveta Ana in morebitnim prejemnikom pomo~i se bodo uredila 
s pogodbo, kjer bo natan~no opredeljena namenska poraba prora~unskih sredstev in sicer za 
naslednje namene:

III. UKREPI

A. UKREPI DR@AVNE POMO^I ZA PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO - SKUPINSKE IZJEME
     Na podlagi Uredbe komisije (ES) {t. 1857/2006

1. Splo{ni pogoji za ukrepe  pod to~ko A

Najvi{ji zneski dodeljenih pomo~i pri posameznih ukrepih se uporabljajo ne glede na to, ali se 
podpora za projekt ali dejavnost v celoti ali delno financira iz javnih sredstev oziroma iz sredstev 
Skupnosti.
Dr`avna pomo~ se lahko dodeli le za namene, pri katerih je izkazana nujnost pomo~i, zato se ne 
dodeljuje za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravi~enec `e izvedel.
Stro{ek lastnega dela ni predmet sofinanciranja.
V zvezi z istimi stro{ki se pomo~ ne sme kumulirati z drugo dr`avno pomo~jo, ~e bi bila s tako 
kumulacijo prese`ena najve~ja dovoljena intenzivnost pomo~i, dolo~ena z Uredbo komisije (ES) {t. 
1857/2006.

Dr`avna pomo~ pod to~ko A se ne sme dodeliti za `e izvedene aktivnosti.

OB^INSKI RAZPISI
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A/1) Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Najvi{ji znesek dodeljenih pomo~i posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za vse ukrepe iz to~ke 
A/1 ne sme prese~i 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh prora~unskih let ali 500.000 EUR, 
~e je kmetijsko gospodarstvo  na obmo~ju z omejenimi mo`nostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih 
javnih virov so sredstva dodeljena.
    
Namen ukrepa
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, 
dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, pove~anje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje 
obdelanosti kmetijskih povr{in v ob~ini.
   
  Cilji ukrepa:
    –   zmanj{anje proizvodnih stro{kov,
    –   izbolj{anje in/ali preusmeritev proizvodnje,
    –   izbolj{anje kakovosti,
    –   ohranjanje in izbolj{anje naravnega okolja in izbolj{anje higienskih razmer ali standarda za    

       dobro po~utje `ivali.
    
   Bruto intenzivnost pomo~i za vse ukrepe pod A/1 ne sme presegati:
- do 50% upravi~enih stro{kov nalo`b na obmo~jih z omejenimi mo`nostmi oz. do 40% upravi~enih 

stro{kov za ostala obmo~ja.
- Za najvi{ji skupni znesek pomo~i za posamezno nalo`bo v kmetijskem gospodarstvu lahko zna{a 

do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

 Upravi~enci
-  kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje kriterije za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno 

v Prilogi I k Uredbi (ES) {t. 70/2001, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in je locirano 
v ob~ini Sveta Ana in katerih investicija, ki je predmet pomo~i se nahaja na obmo~ju ob~ine Sveta 
Ana.

 Pomo~ za nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
A/1-1 Posodabljanje kmetij
Pomo~ se lahko dodeli za nalo`be v `ivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih

    Upravi~eni stro{ki ukrepa:
- izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih  
  poslopij na kmetiji  (kadar je to samostojna investicijska faza),
- stro{ki materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev 

izpustov,
- stro{ki opreme, vklju~no z ra~unalni{kimi programi,
- stro{ki nakupa rastlinjaka, monta`e ter opreme v rastlinjaku,
- stro{ki ureditve trajnega nasada: stro{ki priprave zemlji{~a, nakupa opore, nakupa mre`e za ograjo 

in nakupa ve~letnega sadilnega materiala,

OB^INSKI RAZPISI
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- stro{ki nakupa in postavitve mre` proti to~i,
- stro{ki obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, 

skladi{~a oz. nestanovanjski objekti),
- stro{ki nakupa kmetijske mehanizacije,
- stro{ki nakupa zemlji{~,  v vrednosti do 10% celotne nalo`be, ~e je nakup kmetijskega 
  zemlji{~a sestavni del celotne investicije.
   
Splo{ni pogoji za pridobitev pomo~i:
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 

ministrstvo za kmetijstvo,
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te`avah.

Posebni pogoji za pridobitev pomo~i:
- v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dovoljenje,
- predra~un za nalo`be /aktivnosti, za katere se uveljavlja pomo~,
- dovoljenje lastnika za izvedbo nalo`be v primeru dolgoro~nega zakupa zemlji{~a,
- za namen ureditve trajnega nasada je potrebno  izpolnjevati pogoje za pridobitev skladnosti  z 

veljavno uredbo o uravnavanju obsega trajnih nasadov,

Omejitve
- Upravi~enec se s pogodbo zave`e, da bo investicijo dokon~al v roku dveh let.
- Investicija mora biti zaklju~ena pred zadnjim izpla~ilom sredstev.
- Pri nabavi opreme lahko prosilec kandidira le za tehnolo{ko zaklju~eno celoto ( ni mo`na ve~kratna 

posamezna nabava priklju~kov).
- Za dokumentacijo le, ~e je ta posebna faza investicije, sicer je to dokazilo (`e izvedeno).

Opravljena storitev na ra~unih mora biti datirana v obdobju po izdaji sklepa o odobritvi sredstev 
do 30.10.2010.

IV. ROK IN NA^IN PRIJAVE
Razpis je odprt od 08.06.2010 do 08. 07. 2010 do 14. ure.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s
pripisom »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO« dostaviti na naslov
Ob~ina Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

Upo{tevale se bodo vloge, ki bodo oddane do vklju~no 08. 07. 2010 do 14. ure 
Na kuverti morata biti razvidna naziv in polni naslov prijavitelja.

V. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje @upan. Prepozno prispele
oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavr`ene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove k
dopolnitvi vloge, rok za dopolnitev je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji
v roku ne bodo dopolnili, se zavr`ejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.

OB^INSKI RAZPISI
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Upravi~enci bodo o izidu razpisa obve{~eni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od
odpiranja vlog.
Upravi~enec, ki po prejetem sklepu o odobritvi sredstev ne predlo`i ustreznih dokazil do 30.10.2010, 
se {teje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev.

Neporabljena sredstva se lahko na podlagi 5. ~lena Odloka o rebalansu prora~una Ob~ine Sveta Ana 
za leto 2010 (Ur. l. RS {t. 34/10) prerazporedijo med posameznimi prora~unskimi postavkami.

Brezpla~no razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih ob~inske
uprave Ob~ine Sveta Ana. Objavljena je tudi na spletnih straneh Ob~ine Sveta Ana
www.sv-ana.si, rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokli~ite
na Ob~ino Sveta Ana, tel. 02/729-58-80 – Viktor Kapl.

[tevilka: 33101-1/2010
Datum: 07.06.2010
          Silvo SLA^EK, dipl. ekon., in`. gr.
             @UPAN OB^INE

Občina Sveta Ana na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih in nagradah v Občini Sveta Ana (Uradni 
list RS, št. 106/03) in veljavnega proračuna Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 34/2010) objavlja 

JAVNI RAZPIS
za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v

 preteklem šolskem letu dosegli nadpovprečne učne rezultate

1. Pogoji za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom:

• da imajo stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,
• da se redno šolajo,

za dijake:
• da obiskujejo štiriletni strokovni ali gimnazijski program,
• da so opravili vse izpite za letnik za katerega dajejo vlogo ali so na maturi dosegli priznanje zlatih 

maturantov,
• da je dosežena povprečna ocena vseh predmetov najmanj 4,60 ali več

za študente:
• da obiskujejo visokošolski strokovni ali univerzitetni program,
• da je letnik za katerega se vlaga vloga za denarno nagrado bil opravljen v enem študijskem letu, 
• da študent letnika ni ponavljal, ni pavziral ali se vpisoval v višji letnik pogojno,
• da so opravljeni vsi izpiti po predmetniku, razen za tiste predmete za katere v tistem študijskem 

letu ni bilo razpisanega izpitnega roka (v kolikor ni bilo izpitnega roka, se mora to dokazati z 
uradnim potrdilom univerze),

• da je dosežena povprečna ocena najmanj 8,60 ali več.

OB^INSKI RAZPISI
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2. Višina denarne nagrade je določena v odvisnosti z doseženo povprečno oceno:

za dijake:

4-letni strokovni program:
• za doseženo povprečno oceno 4,60 ali več je višina denarne nagrade 60 točk,
• za zlate maturante je višina denarne nagrade 60 točk, 

4-letni gimnazijski program:
• za doseženo povprečno oceno 4,60 ali več je višina denarne nagrade 70 točk,
• za zlate maturante je višina denarne nagrade 70 točk, 

za študente:

Visokošolski strokovni program:
• za doseženo povprečno oceno od 8,60 do 8,99 je višina denarne nagrade 80 točk,
• za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 90 točk.
Visokošolski univerzitetni  program:
• za doseženo povprečno oceno od 8,60 do 8,99 je višina denarne nagrade 90 točk,
• za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 100 točk.

3. Vrednost točke določi komisija za priznanja in nagrade na podlagi ugotovljenega skupnega števila 
točk iz števila popolnih vlog in višine razpisanih finančnih sredstev. 

4. Višina razpisanih sredstev v letu 2010 je 2.570 EUR. Maksimalna višina nagrade posameznemu 
vlagatelju je 417,29 EUR.

5. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na predpisanem 
obrazcu (dvignejo ga na občinski upravi ali na spletni strani občine: www.sv-ana.si), v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s pripisom: 
»Javni razpis za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom«, vključno do 08.07.2010, do 
14. ure, ne glede na način dostave. 

6. Prijavi mora vlagatelj predložiti naslednja dokazila:

• potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Sveta Ana,
• davčno številko, EMŠO in št. transakcijskega računa,
• dokazilo o šolanju,
• dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2008/2009 (dijaki priložijo spričevalo),
• dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2008/2009 (študenti priložijo izpis opravljenih izpitov z 

ocenami in datumom opravljenega izpita),
• potrdilo, da so opravili vse izpite za letnik 2008/2009 (študenti),
• fotokopija indeksa - stran z vpisanimi ocenami ali elektronski izpis indeksa (študenti),
• spričevalo o opravljeni maturi in fotokopijo priznanja (zlati maturanti),
• uradno dokazilo šole, da za določeni predmet ni bilo razpisanega izpitnega roka v tekočem šolskem 

letu (priložijo tisti študenti, ki niso mogli opraviti vseh izpitov, ker ni bil razpisan izpitni rok in bodo 
izpite opravili v naslednjem šolskem letu).

Številka: 41017-01/2010
Sveta Ana v Slov. goricah, 07.06.2010

Silvo Slaček, dipl. ekon, ing.gr.
                   župan
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 94/09), 
veljavnega proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010 (Uradni list RS, 34/2010), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) ter pooblastilom Občine Sveta 
Ana o izvedbi javnega poziva, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območna 
izpostava Lenart (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

JAVNI PROJEKTNI POZIV 
za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 

ki jih bo v letu 2010 financirala Občina Sveta Ana iz proračuna občine 

(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka PP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart, Nikova 
9, 2230 Lenart, za Občino Sveta Ana.
1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti
Predmet projektnega poziva je financiranje projektov kulturnih društev, ki bodo izvedeni kot: 
• Prireditve,
• izobraževalne oblike.
   
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna in etno 
dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in intermedijska 
dejavnost (ki združuje našteta področja).
   
 2. Pomen izrazov:
Kulturna društva po tem pozivu so kulturna društva s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, 
ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). 
Projekt je programska enota – posamezna aktivnost, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti 
(npr. koncert, gledališka ali lutkovna predstava, koreografija, film, plesni projekt, razstava, literarni 
dogodek, proslava, kulturni dogodek). Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko 
dosega od 10% do 90% vseh predvidenih stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja programa, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo kot tudi v 
izvedbo in financiranje projekta. Upravičene osebe morajo z pridobljenimi sredstvi dosegati vsaj 10% 
vseh predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo mora biti sponzorstvo, 
donatorstvo, vstopnine ali prostovoljni prispevki.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in 
prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki). 
   
3. Pogoji javnega projektnega poziva 
Vloge na projektni poziv lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
   
• so registrirane za opravljanje kulturno - umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v 

Sloveniji; to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji društva; 
• zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 

s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
   
Vloge na projektni poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
   
• vsebujejo vse predpisane obrazce in obvezni prilogi; 
• zaprošeni znesek financiranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 90% vseh  predvidenih 

stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega 
deleža (če gre za soorganizacijo, tudi z izvirno izjavo soorganizatorja o njegovi vsaj 10% finančni 
udeležbi);

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojna komisija, ki jo imenuje župan.
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4. Kriteriji javnega projektnega poziva:
Predlagatelj posameznega projekta ustreza splošnim kriterijem, če ima: 

• trajnejše, vsaj enoletno delovanje na razpisnem področju;
• ustrezen, uspešen in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2010 (priložite  seznam 

pomembnejših projektov 2009, 2008); 

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem, če: 

• je celovit, inovativen, zaokrožen in ima jasen, utemeljen koncept;
• ima predvideno izvedbo v letu 2010;
• po vsebini in obliki sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
• je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo; razvidno mora biti, da projektu ni moč 

pripisati pretežno komercialnega namena;
• resorno ne spada na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, znanost, 

malo gospodarstvo ipd.);
• ni komercialne narave.

5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega projektnega poziva. Izbirna 
komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v 
obveznih prilogah in drugem priloženem materialu (izkazi medijskih objav, programski listi …). 

6. Okvirna vrednost 
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega poziva (PP2010) 
znaša 3.840,00 EUR. 

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010.

8. Razpisni rok
Javni projektni poziv se prične  08.06.2010 in se zaključi 08.07.2010. 

9. Dokumentacija javnega projektnega poziva
Dokumentacija javnega projektnega poziva obsega:

• besedilo poziva;
• prijavne obrazce: (A) za predstavitev predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta;
• vzorec zahtevanih izjav;
• navodila za izpolnjevanje obrazcev.

Razpisno dokumentacijo javnega poziva JSKD pošlje predlagateljem v tiskani obliki na njihovo 
zahtevo.
Javni poziv bo objavljen  v lokalnem časopisu Anine novice. 
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse 
zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Lenart, 2230 Lenart, za Občino Sveta Ana do 08.07.2010 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora 
biti izpisano: »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA POZIV PP-2010«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba 
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

OB^INSKI RAZPISI
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11. Izločitev vlog po odpiranju
Pristojna komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge, ki so:
• nepravočasne (vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 08.07.2010)
• nepopolne ( vloga, ki ne vsebuje vseh zahtevanih obrazcev, podatkov in prilog);
• jih ni vložila upravičena oseba;

12. Pristojni uslužbenci 
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so: 
• Breda Rakuša Slavinec, vodja Območne izpostave JSKD Lenart, telefon:  02/ 729 24 63;
• Petra Golob, Občina Sveta Ana, telefon:  02/ 729 58 87. 

13. Vpogled v  razpisno dokumentacije:
Zainteresirane osebe lahko pregledajo razpisno dokumentacijo na sedežu JSKD (Nikova 9, 2230 
Lenart ).

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Pristojna komisija bo izbrala predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do določene vrednosti poziva. 
Predlagatelje bo komisija o svojih odločitvah obvestila praviloma v 20-tih dneh po obravnavi.

RAZPIS
višine sredstev, namenjenih dodeljevanju nepovratnih finančnih

sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
    v Občini Sveta Ana letu 2010

Občina Sveta Ana na podlagi 3. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 24/2007) in veljavnega proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 34/2010) 
objavlja namen in višino finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v letu 2010.  

A  VRSTA UKREPA:

I. Sofinanciranje investicij:
1. Izgradnja MKČN s kapaciteto do 50 PE in sicer na območjih, ki so določene s programom 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Sveta Ana.

•  višina razpisanih sredstev:  5.000,00 EUR.
• višina subvencije:   do 49% investicije.

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:
• Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov. V 
primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) 
tisti, na katerem zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno 
pogodbo. Upravičenci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. 
obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine Sveta Ana, pri katerih se dejavnost 
izvaja v stanovanjskih objektih in pri katerih se tehnološke odpadne vode odvajajo in čistijo skupaj 
z nastalimi komunalnimi odpadnimi vodami.
• Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:

o   MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora po učinkovitosti ustrezati 
zahtevam iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07),

OB^INSKI RAZPISI
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o  lokacija izgradnje MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja 
javne kanalizacije (informacije si vlagatelj pridobi na občinski upravi),

o  objekt, za katerega se bo ali se je nabavila MKČN, mora biti legalen.
• Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upravo Občine Sveta Ana (vloga mora biti na 

predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski upravi Občine Sveta Ana ali na spletni strani 
občine: www.sv-ana.si). 

• K vlogi za pridobitev sredstev morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
o osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta, ipd.),
o račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji, s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za 

izvedbo del,
o izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
o izjava izvajalca del oz. dobavitelja, da bo oz. je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi,
o kopija sklepa o registraciji izvajalca iz katerega je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za 

opravljanje ustrezne dejavnosti,
o dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
o certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov 

odpadnih vod, izjava o zaključku naložbe.

B  ROK IN NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt do 08.07.2010. Zadnji rok za vložitev vloge je 8. julij 2010, do 14.00 ure, ne glede 
na način dostave. Vloge se pošljejo na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 
Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom »ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MKČN«.

C   OBRAVNAVANJE VLOG
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. 
Predlagatelja nepopolne vloge bo Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo v roku 3 dni od odpiranja 
vlog pisno pozval k dopolnitvi vloge, rok za dopolnitve vlog je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, 
ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan na občinski upravi občine Sveta 
Ana na tel. št. 02 729 58 80.

Številka: 35405-06/2010
Sv. Ana, dne 07.06.2010

Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr.                   
    župan Občine Sveta Ana

OB^INSKI RAZPISI

RAZPIS
višine sredstev, ki so namenjeni dodeljevanju nepovratnih 

finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana v letu 2010

Občina Sveta Ana na podlagi 9. člena Pravilnika o finančnih pomočeh za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 49/2007) ter 
veljavnega proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 34/2010) objavlja namen in višino 
finančnih sredstev v letu 2010.  

A  VRSTA UKREPA:
I. Sofinanciranje ukrepov:
Nepovratna finančna sredstva iz občinskega proračuna za dotacije v ukrepe se dodeljujejo prosilcem, ki že 
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poslujejo ali na novo začenjajo z dejavnostjo v višini 10% upravičenih stroškov, to so stroški bruto plače za 
dvoletno obdobje in sicer za:

1. samozaposlovanje, 
2. za odpiranje nove zaposlitve v podjetjih; pomoč se lahko dodeli le za zaposlovanje oseb,  

 ki še niso bile zaposlene ali so ostale brez zaposlitve.

• višina razpisanih sredstev: 4.300,00 EUR 
• višina subvencije: do 10% upravičenih stroškov bruto plače za dvoletno obdobje.

II. Pogoji za pridobitev sredstev:
Brezposelna oseba, ki bo zaposlena na osnovi zgornjega ukrepa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• biti mora državljan RS,
• biti mora prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
• imeti mora stalno prebivališče na območju Občine Sveta Ana, 
• pri samozaposlovanju se mora odvijati poslovna dejavnost na območju Občine Sveta Ana, ni pa treba imeti 

stalnega prebivališča na območju Občine Sveta Ana.

Nepovratna finančna sredstva iz občinskega proračuna za dotacije v ukrepe navedene v 9. členu Pravilnika 
lahko pridobi prosilec, ki zagotavlja in dokaže nova odprta delovna mesta, ki so predmet dotacije, vsaj še dve 
leti po prejeti pomoči, in ima med viri financiranja za ta namen zagotovljenih najmanj 25% sredstev iz lastnih 
virov, ki ne smejo vsebovati finančne pomoči.

Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upravo Občine Sveta Ana 
(vloga mora biti na predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski upravi Občine Sveta Ana ali na spletni 
strani občine: www.sv-ana.si).  
Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:
• potrdilo o državljanstvu,
• potrdilo o stalnem prebivališču, (pri ukrepu 2),
• potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, da je oseba pred zaposlitvijo bila prijavljena kot brezposelna oseba,
• dokazilo, da se je oseba samozaposlila ali, da jo je zaposlil delodajalec kot novo odprto delovno mesto,
• dokazilo, da se poslovna dejavnost odvija na območju Občine Sveta Ana,  
• izjavo, da bo novo odprto delovno mesto odprto vsaj še dve leti po prejeti pomoči in ima za ta namen 

zagotovljenih najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati finančne pomoči,
• izjavo, da za ukrepe, ki se prijavlja ni dobil državne pomoči ali pomoči iz mednarodnih virov, oz. če jo je, 

koliko oz. kakšen delež je dobil iz drugih virov,
• izjavo, da v primeru, če se delovno mesto, za katerega so bila dodeljena sredstva, ukine pred iztekom dveh 

let, se dobljena sredstva vrnejo z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
• izjavo ali potrdilo, da so poravnani vsi davki ter druge z zakonom predpisane obveznosti.

B  ROK IN NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt do 08.07.2010. Zadnji rok za vložitev je 08.07.2010, do 14,00 ure, ne glede na način dostave. 
Vloge se pošljejo na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah s 
pripisom »ne odpiraj – vloga za sofinanciranje ukrepov samozaposlovanja«.

C  OBRAVNAVANJE VLOG
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. 
Predlagatelja nepopolne vloge bo Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v roku 3 dni od odpiranja 
vlog pisno pozval k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitve vlog je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih 
vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. Upravičenci bodo 
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan na občinski upravi Občine Sveta Ana, 
na tel. 02 729 58 86.

Številka: 11001-001/2010
Sv. Ana v Slov. goricah, 07.06.2010

Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr.
  Župan Občine Sveta Ana
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Občina Sveta Ana na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih in nagradah v Občini Sveta Ana (Uradni 
list RS št. 106/03) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu 2010

Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana zbira pobude za podelitev priznanj v letu 2010, 
in sicer za naslednja priznanja: 

• 1 zlati grb Občine Sveta Ana
• 1 srebrni grb Občine Sveta Ana
• 1 bronasti grb Občine Sveta Ana

Priznanja se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom v skladu z določbami Odloka o priznanjih in nagradah v Občini Sveta Ana 
(Ur. list RS št. 106/03). 

Zgoraj navedeni lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo 
tudi politične stranke in državni organi.

A. Kriteriji za podelitev priznanj
Zlati grb Občine Sveta Ana se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sveta Ana.

Srebrni grb Občine Sveta Ana se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem 
obdobju.

Bronasti grb Občine Sveta Ana se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot 
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

B. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj
Pobuda za podelitev priznanj mora vsebovati naslednje podatke:
• naziv oz. priimek in ime ter naslov pobudnika;
• naziv oz. priimek in ime ter naslov predlagane organizacije, skupine občanov ali posameznika z 

navedbo osnovnih podatkov o predlaganem/-ih;
• vrsto priznanja, za katero se daje pobuda – lahko se daje tudi alternativna pobuda za eno ali drugo 

priznanje;
• področje in čas dela, za katero se daje pobuda za priznanje;
• utemeljitev pobude glede na kriterije.

C. Rok za oddajo pobud
Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana bo obravnavala vse pobude, ki bodo prispele na 
naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s pripisom 
''Ne odpiraj - Javni razpis za podelitev priznanj v letu 2010'', v času od 08.06.2010 do vključno 
08.07.2010, do 14.00 ure, ne glede na način dostave.

Številka: 01111-02/2010
Sveta Ana v Slov. goricah,  07.06.2010

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
                     župan
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UTRIP NAŠEGA KRAJA

Ob~ina Sveta Ana:
Tel.: 
centrala 02/ 72 95 880
`upan  02/ 72 95 882
tajnik  02/ 72 95 886
ra~unovodstvo 02/ 72 95 881
oddelek za 
okolje in prostor 
ter dru`bene 
zadeve   02/ 72 95 884
fax 02/ 72 95 885
e-mail: obcina@sv-ana.si

Delovni ~as:
Ponedeljek, torek, ~etrtek:
od 8.00 do 14.30 ure.
Sreda: od 8.00 do 16.30 ure.
Petek: od 8.00 do 12.30 ure.
Malica: od 10.30 do 11.00 ure.

Kmetijsko svetovalna slu`ba:
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Kmetijsko svetovalna slu`ba
Enota Sveta Ana
Tel. 02/72-90-947

Delovni ~as:
Ponedeljek, sreda, ~etrtek:
Od 8.00 do 10.00 ure.
Torek, petek:
V Lenartu od 7.00 do 10.00 ure.
Tel.: 02/729-0940

Zdravstvena ambulanta Sveta Ana
Tel.: 02/70-32-298
Mobitel: 031-224-323
Zdravnik: 
Mitrovi} Ivan, dr. med. spec. dru`. med.

Ordinacijski ~as:
Ponedeljek
od 14.00 do 19.00 ure.
Sreda
od 8.00 do 14.00 ure.
Petek
od 8.00 do 13.00 ure.

Zdravstvena ambulanta Lenart
Tel.: 02/72-91-865
Mobitel.: 031-224-323

Ordinacijski ~as:
Torek
od 8.00 do 14.00 ure.
^etrtek
od 14.00 do 20.00 ure.

Ureditev vaškega jedra Svete Ane
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