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Kot ste verjetno že opazili, so letošnje »Anine novice« nekoliko drugačne
od prejšnjih let. Namesto vabila na naš tradicionalen 1. majski pohod po
Anini poti, ki ga vsako leto organizira naše Turistično društvo, vam
prikazujemo določene utrinke iz pohodov prejšnjih let.

Drugačne so tudi zato, ker vam kot informacĳo, v primeru osebnih stisk
v smislu vašega psihičnega zdravja zaradi virusne pandemĳe COVID-19,
podajamo nekaj osnovnih informacĳ z kontaktnimi podatki institucĳ, ki
takšno pomoč nudĳo. V kolikor čutite, da takšno pomoč potrebujete, vas
pozivam, da jih pokličete in pomagali vam bodo.

Vsem nam je ta pandemĳa nekoliko spremenila naše navade , lahko bi rekli, da je cel svet obrnila na glavo. Ne glede
na to, sem prepričan, da bomo preživeli tudi to preizkušnjo in iz nje izšli kot zmagovalci, nekoliko močnejši in
obogateni s spoznanjem, da smo vsi ranljivi.

Tudi na naši občini smo se morali na hitro znajti v dani situacĳi, se prilagoditi trenutnim razmeram in ustrezno
organizirati. Tako smo od začetka uveljavitve ukrepa o zaprtju vseh javnih ustanov tudi mi fizično zaklenili vrata
občine, vendar to še zdaleč ne pomeni, da smo nedosegljivi za potrebe naših občanov in drugih, ki nas rabĳo. Za vse
smo tako še vedno dosegljivi vsak delovni dan v tednu (enako kot pred pandemĳo), le poslovanje je v večini
elektronsko. Za tiste, ki morda elektronskega načina poslovanja niste vešči ali nimate te možnosti, lahko svoje vloge
oddate tudi po navadni pošti. Za vse informacĳe sem sam kot tudi vsi moji sodelavci vedno dosegljivi na mobilnih
telefonih, imamo pa tudi dežurni telefon (02/729-58-80), ki je dosegljiv vsak delovnik v času našega rednega
poslovanja.

Kot ste videli tudi sami, smo takoj po sprejetih ukrepih Vlade RS o obveznem nošenju obraznih mask in rokavic v
trgovinah in drugih javnih prostorih poskušali vsem našim občanom pomagati na takšen način, da smo preko članov
OS vsem gospodinjstvom dostavili eno pralno obrazno masko in en par zaščitnih rokavic. Vsem svetnikom se ob tej
priliki zahvaljujem za razumevanje problematike in plemenito dejanje. V tistem trenutku smo razdelili vso zaščitno
opremo, kar smo je imeli na občini. Morda je bil kdo izpuščen, za kar se mu opravičujem in ga vabim, da nas pokliče
na naš dežurni telefon, v kolikor zaščitne opreme še nima.

Upam, da bo tega izrednega stanja kmalu konec in se nam naše življenje kmalu vrne v stare tirnice, do takrat pa vas
prosim, da upoštevate vse trenutno veljavne ukrepe, ki nam jih predpisuje vlada v času trajanja epidemĳe, saj so
namenjeni preprečitvi širjenja, kar si vsi želimo.

Druga vsebina »Aninih novic« ostaja v glavnem enaka kot jo že poznate in je namenjena predvsem razpisom za
sofinanciranje programov društev, nagradam uspešnim dĳakom in sofinanciranju individualnih ČN na razpršenem
območju občine.

Vabim vas k pregledu vsebine. Zadovoljni bomo, če vam lahko kje pomagamo pri uresničitvi vaših načrtov.

Prisrčno pozdravljeni in ostanite zdravi.

Vaš župan
Silvo Slaček

Novice Občine Sveta Ana, Letnik 22, April 2020, številka 1
IZDAJA: Občina Sveta Ana ANINE NOVICE so vpisane v evidenco javnih glasil, pri Ministrstvu za kulturo RS pod št. 1683
OBLIKOVANJE IN TISK: Kreativna PiKA d. o. o. NAKLADA: 800 izvodov UREDNIŠTVO: Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv.
Ana v Slov. Goricah TELEFON: 02 72 95 880 E-MAIL: obcina@sv-ana.si SPLETNA STRAN: www.sv-ana.si
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1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, matična številka: 1332074000, ID za DDV: SI 59385081.

2. Predmet javnega razpisa: so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana, namenjena
sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana v letu 2020.

3. Namen javnega razpisa: sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju:

• književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne dediščine,
razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,

• mednarodno kulturno sodelovanje,

• raziskovalna dejavnost s področja kulture,

• posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških dogodkov na
nekomercialni in neprofitni osnovi.

Sredstva za investicĳe v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso predmet tega razpisa.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prĳavitelji:

• imajo sedež na območju Občine Sveta Ana,

• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,

• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacĳske možnosti za uresničitev
načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

• imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacĳo, kot to določa Zakon o društvih,

• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in sprejetim statutom,

• občinski upravi vsako leto redno predložĳo poročilo o realizacĳi programov, poročila o doseženih
uspehih na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih srečanjih, če so se jih udeležili ter
načrt aktivnosti za prihodnje leto,

• delujejo najmanj eno leto.

Do sredstev niso upravičeni izvajalci, ki so za isti program ali projekt že pridobili sredstva na drugih
razpisih, ki jih objavlja Občina Sveta Ana ali so za isto vsebino pridobili sredstva na državnih ali
mednarodnih razpisih.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana
(MUV št. 7/2011 in 6/2014) ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020

(MUV št. 5/2020) Občina Sveta Ana objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov

v Občini Sveta Ana
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5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sveta Ana v letu 2020, za sofinanciranje
predmeta javnega razpisa je 4.895 EUR (PP/K: 41803/41200000).

6. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 za namene, za
katere so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2021.

7. Dvig razpisne dokumentacĳe: obrazci razpisne dokumentacĳe so na voljo v občinski upravi
Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah ali na spletni strani občine:
www.sv-ana.si.

8. Rok in način oddaje vlog: vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na ustreznih prĳavnih
obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge, žige in podpise.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 28. 5. 2020, do 12. ure, ne glede na način dostave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s pripisom: »NE ODPIRAJ – Prĳava na JR - kultura 2020«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja (naziv in sedež). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku,
bodo s sklepom zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se prĳavitelj strinja z vsemi pogoji in kriterĳi poziva.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prĳavitelji obveščeni o izidu razpisa

Odpiranje prejetih vlog bo vodila strokovna komisĳa, imenovana s strani župana (v nadaljevanju:
komisĳa) in se bo izvedlo v roku 8 dni od poteka roka oddaje vlog. Prĳavitelji, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom
zavržene. S strani komisĳe bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterĳih iz Pravilnika
o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana. Sklep, s katerim bo
odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje, v kakšnem deležu ter
katere ne, bo izdan najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema sklepa
se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe
programov in projektov.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacĳe:

Dodatne informacĳe in razpisno dokumentacĳo lahko zainteresirani dobĳo v Občinski upravi Občine
Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, vsak delavnik, osebno ali po telefonu:
02/ 729 58 87 ali 041 799 840 ter na e-naslovu: petra.golob@sv-ana.si. Kontaktna oseba je Petra Golob.

Številka: 610-6/2020
Datum: 29. 4. 2020

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan
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1. Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, matična številka:
1332074000, ID za DDV: SI 59385081.

2. Predmet razpisa

Iz proračunskih sredstev Občine Sveta Ana za leto 2020 se bodo sofinancirali programi in projekti raznih
društev po Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana, ki
niso predmet drugih razpisov, in sicer:

• programi, projekti in aktivnosti raznih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in
projektov na posameznih področjih iz proračuna Občine Sveta Ana ne določajo in prinašajo
vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,

• podporo delovanju raznim društvom, pod pogojem, da za delovanje niso sofinancirana z druge
proračunske postavke,

• dejavnosti, ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, humanitarne in podobne narave in
pomenĳo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto, ki izboljšuje
kakovost življenja občanov,

• programi založniških dejavnosti in promocĳskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost Občine Sveta
Ana,

• dejavnosti, ki so za Občino Sveta Ana vsebinsko učinkovite in koristne ter pomenĳo dvig kakovosti
življenja občanov.

3. Pogoji za prĳavo na razpis

Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini
Sveta Ana se lahko prĳavĳo društva, zveze društev, klubi, združenja in organizacĳe (v nadaljevanju:
društva), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• imajo sedež v Občini Sveta Ana ali izven občine, vendar je med člani društva vsaj 10 občanov Občine
Sveta Ana s stalnim prebivališčem oziroma vsaj 10 uporabnikov programa ali projekta s stalnim
prebivališčem v občini,

• so registrirani v skladu z zakonom;

• prĳavĳo program ali projekt, ki je predmet razpisa;

• za prĳavljeni program niso oz. ne bodo dobili sredstev iz naslova druge proračunske postavke
proračuna Občine Sveta Ana;

Občina Sveta Ana na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v
Občini Sveta Ana (MUV št. 6/2014 in 7/2015) ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana

za leto 2020 (MUV št. 5/2020) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov

raznih društev v Občini Sveta Ana za leto 2020
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• program ali projekt izvajajo na območju Občine Sveta Ana ali izven s tem, da v njem aktivno
sodelujejo člani ali prostovoljci, ki imajo stalno prebivališče v Občini Sveta Ana;

• nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Sveta Ana;

• v letu, ko se prĳavljajo na razpis, delujejo najmanj eno leto;

• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacĳske pogoje za uresničitev
prĳavljenih programov in projektov;

• imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacĳo, kot to določa Zakon o društvih;

• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.

Posamezen program ali projekt se lahko na razpis prĳavi le enkrat, ne glede na to, če ga izvaja več
izvajalcev hkrati (npr. društvo, zveza društev, ipd.). Po tem razpisu ne morejo biti sofinancirane naloge
oz. dejavnosti, ki so po zakonu dodeljene v reševanje posameznim inštitucĳam oz. organizacĳam v
državi.

4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev je določena v proračunu Občine Sveta Ana za leto 2020, na proračunski postavki
41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacĳ (razpis), konto 41200041 Sredstva za društva, zveze in
organizacĳe in znaša 5.000,00 EUR.

5. Merila in kriterĳi za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin

Za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin se uporabljajo merila in kriterĳi, določeni s
Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana.

6. Rok in način prĳave

Prĳavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zapečateni kuverti s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v
Slov. goricah, s pripisom: "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS-SRD 2020", najkasneje do 28. 5.
2020, do 12. ure.

Šteje se, da je prĳava prispela pravočasno, če do roka, navedenega v prejšnjem odstavku prispe na sedež
Občine Sveta Ana, ne glede na način dostave.

Prĳava na javni razpis mora vsebovati:

• Izpolnjen OBRAZEC 1 – Prĳava na javni razpis (v enem izvodu) s prilogami:

• seznam članov in članic s plačano članarino (v kolikor je v ustanovnem aktu društva določeno, da
društvo ne pobira članarine, seznamu članov, članic priložite izjavo, da društvo skladno z
ustanovnim aktom članarine ne pobira)

• odločba o delovanju društva v javnem interesu (v kolikor je izdana)

• izpolnjen OBRAZEC 2 – Program/projekt (za vsak program oz. projekt posebej)

• izpolnjen OBRAZEC 3 – Pogodba o sofinanciranju-vzorec (v enem izvodu)

• izpolnjen OBRAZEC 4 – Izjava odgovorne osebe (v enem izvodu)

Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prĳavitelja in žigosani. S podpisi odgovorna
oseba prĳavitelja izjavlja, da je seznanjena s pogoji in obveznostmi iz tega razpisa in razpisne
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dokumentacĳe.

Razpisna dokumentacĳa je na voljo na spletni strani Občine Sveta Ana: www.sv-ana.si ali na sedežu
občine.

7. Datum odpiranja vlog

Odpiranje prejetih vlog bo vodila strokovna komisĳa in se bo izvedlo v roku 8 dni od poteka roka za
vložitev vlog, na sedežu Občine Sveta Ana.

8. Obdobje za porabo sredstev

Izvajalci programov in projektov, ki bodo sklenili pogodbo o sofinanciranju po tem razpisu, morajo
dodeljena sredstva po tej pogodbi porabiti v letu 2020 oz. najkasneje do 31. januarja 2021.

9. Informiranje

Dodatne informacĳe in razpisno dokumentacĳo lahko zainteresirani dobĳo v Občinski upravi Občine
Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, vsak delavnik, osebno ali po telefonu:
02/ 729 58 87 ali 041 799 840 ter na e-naslovu: petra.golob@sv-ana.si. Kontaktna oseba je Petra Golob.

Številka: 617-01/2020
Datum: 29. 4. 2020

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za urejanje letnega programa
športa v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 18/06) na podlagi letnega programa sofinanciranja športnih
programov:

1. Programi za otroke in mladino:

1.1. Programi interesne vadbe za predšolske otroke

1.1.2 tečaji plavanja,

1.1.4 60 ur športnih dejavnosti.

1.2 Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke

Občina Sveta Ana na podlagi 5. člena Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta
Ana (Ur. l. RS, št. 18/06) in letnega programa sofinanciranja športnih programov v letu 2020 objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

v Občini Sveta Ana v letu 2020
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1.2.3 nastopi na občinskih, regĳskih in državnih tekmovanjih,

1.2.4 80-urni redni programi.

3. Športno rekreativni programi za vse:

3.2 Športno rekreativna tekmovanja

8. Promocĳa športa in športne prireditve:

8.1 Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocĳe Občine Sveta Ana

(najem objekta, reklamni material,…)

8.2 Sodelovanje s športnimi dejavnostmi na občinskem prazniku Občine Sveta Ana (priznanja,
pokali ter drugi

stroški)

8.3 Organizacĳa odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana s katerimi se občina predstavi v širšem
slovenskem

prostoru (najmanj regĳsko tekmovanje).

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je 4.557,00€.

3. MERILA IN KRITERĲI

Letni program sofinanciranja posameznih programov športa se ovrednoti na podlagi točkovnika iz
Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana. Skupno število točk za leto 2020
znaša 218.

Za leto 2020 je na razpolago za sofinanciranje programov izvajanja programov športa 4.557,00 €.
Vrednost točke na podlagi ovrednotenega programa znaša 20,904 €.

Za posamezne programe so na podlagi točkovnika na razpolago naslednja sredstva:

1. PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

1.1 Programi interesne vadbe za predšolske otroke

1.1.2 Tečaj plavanja 2 točki 41,81 €

Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira 10 ur strokovnega kadra
in stroški najema objekta.

1.2.2 60 ur športnih dejavnosti 10 točk 209,04 €

Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem vadbenega objekta
za skupino in strokovni kader.

1.2 Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke

1.2.3 Nastopi na občinskih, regĳskih in državnih tekmovanjih

3 točke 62,71 €

Iz občinskega proračuna se financirajo sodniški stroški, stroški najema objekta, medalje za posameznike,
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ki se uvrstĳo od 1. do 3. mesta, stroški zdravniške službe, če jo zahteva narava panoge (večja verjetnost
poškodb).

1.2.4 80 urni redni programi 38 točk 794,35 €

Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem vadbenega
prostora za skupino in vadbeni kader.

3. ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE

3.2 Športno rekreativna tekmovanja
40 točk 836,16 €

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo medalje za uvrstitev od 1. do 3. mesta, pri ekipnih tekmovanjih
pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta.

8. PROMOCĲA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE

8.1 Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocĳe Občine Sveta Ana

35 točk 731,64 €

Iz občinskega proračuna se sofinancira najem objekta, reklamni material,…

8.2. Sodelovanje s športnimi dejavnostmi ob občinskem prazniku Občine Sveta

45 točk 940,68 €

Iz občinskega proračuna se sofinancira nakup pokalov in priznanj ter drugi stroški,…

8.3 Organizacĳa odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s katerimi se občina predstavi v
širšem slovenskem prostoru

45 točk 940,68 €

Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje najema objekta, propagandnega materiala,
priznaj in pokalov ter drugih stroškov.

4. POGOJI ZA PRĲAVO NA RAZPIS

Na razpis se lahko prĳavĳo:

• športna društva,

• zveze športnih društev, ki jih ustanovĳo športna društva za posamezna območja in panoge,

• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacĳe, registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,

• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,

• organizacĳe invalidov, ki izvajajo športni program za invalide,

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj navedeni izvajalci letnega programa športa
pod naslednjimi pogoji:

• da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v Občini Sveta Ana
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• da so registrirani najmanj eno leto

• da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število aktivnih članov za določene
športne programe

• da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti

• da imajo društva in zveze športnih društev urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter ostalo
dokumentacĳo, kot določa zakon

• letno dostavljajo po določbi pogodbe podatke o realizacĳi sklenjene pogodbe

5. ROK IN NAČIN PRĲAVE

Razpisna dokumentacĳa je na voljo na spletni strani Občine Sveta Ana: www.sv-ana.si ali na sedežu
občine.

Prĳavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zapečateni kuverti s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, s pripisom: "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS: sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa - 2020", vključno do 28. 5. 2020, do 12.00 ure.

Šteje se, da je prĳava prispela pravočasno, če do roka, navedenega v prejšnjem odstavku prispe na sedež
Občine Sveta Ana, ne glede na način dostave.

6. DATUM ODPIRANJA VLOG

Odpiranje prejetih vlog bo vodila strokovna komisĳa in se bo izvedlo v roku 8 dni od poteka roka za
vložitev vlog, na sedežu Občine Sveta Ana.

7. INFORMACĲE

Dodatne informacĳe so na razpolago v občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah, pri Aniti ROJKO, vsak delavnik v času uradnih ur, e-naslov:
anita.rojko@sv-ana.si ali na tel. št. 02 729 58 80.

Vlagatelji bodo najkasneje v 45 dnevih od izdaje sklepa obveščeni o razdelitvi sredstev in hkrati pozvani
k podpisu pogodbe.

Številka: 671-10/2020
Datum: 29. 4. 2020

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan
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1. Predmet javnega razpisa

Občina Sveta Ana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana, namenjena za
nagrajevanje nadpovprečnih učnih rezultatov dĳakov in študentov.

2. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa je Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dĳakom in
študentom Občine Sveta Ana (MUV 9/2012), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
nagradah osnovnošolcem ter dĳakom in študentom Občine Sveta Ana (MUV 4/2018) in Odlok o
rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019 (MUV 5/2020).

3. Pogoji in merila za podelitev denarnih nagrad dĳakom in študentom:

za dĳake:

• stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,

• status dĳaka (niso v delovnem razmerju),

• da ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika,

• da obiskujejo štiriletni strokovni ali gimnazĳski program,

• opravljene vse obveznosti za letnik, za katerega dajejo vlogo ali doseženo priznanje zlatega
maturanta,

• dosežena povprečna ocena vseh predmetov najmanj 4,70 ali več,

• da je dĳak prvič vpisan v letnik, za katerega daje nagrado.

za študente dodiplomskega študĳa:

• stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,

• status rednega študenta (niso v delovnem razmerju),

• da ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika,

• da obiskujejo visokošolski strokovni ali univerzitetni program,

• da je bil letnik, za katerega se daje vloga, opravljen v enem študĳskem letu,

• da študent letnika ni ponavljal, ni pavziral ali se vpisoval v višji letnik pogojno,

Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dĳakom in študentom Občine Sveta Ana
(MUV 9/2012, 4/2018) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020 (MUV

5/2020) občinska uprava Občine Sveta Ana objavlja

JAVNI RAZPIS

za podelitev denarnih nagrad dĳakom in študentom, ki so v

preteklem šolskem letu (2018/2019) dosegli nadpovprečne učne rezultate
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• opravljeni vsi izpiti po predmetniku in opravljene vse obveznosti za letnik (samo pogoji za vpis v višji
letnik ne zadostujejo),

• dosežena povprečna ocena najmanj 9,00 ali več.

za študente podiplomskega študĳa:

• stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,

• zaključen magistrski ali doktorski študĳ,

• dosežena povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti, vključno z oceno magistrske naloge ali
doktorske disertacĳe znaša 9,1 ali več,

• vse obveznosti študĳa morajo biti opravljene v predpisanem roku, ki je določen s strani fakultete,
brez podaljševanj študentskega statusa.

4. Višina denarne nagrade

Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Sveta Ana na PP/K: 30401/411908 v skupni
višini 2.650,00 EUR.

Dĳaki 4-letnega strokovnega programa in dĳaki 4-letnega gimnazĳskega programa:

• za doseženo povprečno oceno 4,70 ali več je višina denarne nagrade 150 EUR,

• za zlate maturante je višina denarne nagrade 180 EUR.

Dĳak zaključnega letnika lahko kandidira za nagrado na podlagi dosežene povprečne ocene v zadnjem
letniku ali za nagrado zlatega maturanta. Nagradi se med seboj izključujeta in ju dĳak ne more dobiti
hkrati.

Študenti dodiplomskega študĳa:

visokošolski strokovni in univerzitetni program:

• za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 200 EUR,

• za zaključen študĳski program s povprečno oceno od 9,00 do 10 (vključno z oceno diplomske
naloge) je višina denarne nagrade 250 EUR.

Študent zaključnega letnika lahko kandidira za nagrado na podlagi dosežene povprečne ocene v zadnjem
letniku vključno z oceno diplomske naloge.

Če je tema diplomske naloge študenta vezana na območje Občine Sveta Ana in le-ta kandidira za
denarno nagrado na podlagi zaključenega študĳskega programa, se k višini denarne nagrade prišteje še
50 EUR.

Študenti podiplomskega študĳa (magistrski in doktorski študĳ)

• za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na magistrskem študĳu, vključno z oceno
magistrske naloge, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade 300 EUR.

• za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na doktorskem študĳu, vključno z oceno doktorske
disertacĳe, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade 350 EUR.

Če je tema magistrske naloge ali doktorske disertacĳe vezana na območje Občine Sveta Ana, se k višini
denarne nagrade prišteje še 50 EUR.
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5. Prĳava na razpis

Prĳave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na predpisanem obrazcu
(dvignejo ga v občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
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: »NE ODPIRAJ – prĳava na JR za podelitev
denarnih nagrad dĳakom in študentom«, vključno do 28. 5. 2020, do 12. ure, ne glede na način dostave.

Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, bodo s sklepom zavržene.

6. Obvezne priloge

K prĳavi (pravilno izpolnjenemu obrazcu) mora vlagatelj predložiti naslednja dokazila:

• potrdilo o stalnem prebivališču,

• fotokopĳo transakcĳskega računa,

• dokazilo o šolanju,

• dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2018/2019 (dĳaki priložĳo spričevalo),

• dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2018/2019 (študenti priložĳo izpis opravljenih izpitov z
ocenami in datumom opravljenega izpita),

• potrdilo, da so opravili vse izpite za letnik 2018/2019 (študenti),

• spričevalo o opravljeni maturi in fotokopĳo priznanja (zlati maturanti),

• izjavo, da v času šolanja niso bili v delovnem razmerju in da niso opravljali pridobitne dejavnosti ali
imeli statusa samostojnega podjetnika (študentje),

• izjavo o dovolitvi pridobitve podatkov iz uradnih evidenc za potrebe javnega razpisa,

• 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),

• potrdilo o zaključku dodiplomskega študĳa (študenti dodiplomskega študĳa),

• potrdilo o zaključenem magistrskem ali doktorskem študĳu (študentje podiplomskega študĳa).

• Študenti zaključnih letnikov, katerih tema diplomske, magistrske ali doktorske naloge se navezuje na
območje Občine Sveta Ana, k vlogi priložĳo izvod naloge.

7. Pregled vlog

O popolnih prĳavah na razpis odloča Komisĳa za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana. Komisĳa
opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in pogojev. Na podlagi ocene vlog
pripravi predlog prejemnikov finančnih nagrad in ga predloži županu. O izidu javnega razpisa bodo
prĳavitelji obveščeni v roku 30 dni po preteku javnega razpisa.

Sklep o višini denarne nagrade izda občinska uprava na podlagi predloga komisĳe. Zoper sklep je možno
podati ugovor županu Občine Sveta Ana v roku 8 dni od prejema sklepa. O ugovoru odloči župan v roku
30 dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.



14

8. Informacĳe o javnem razpisu

Dodatne informacĳe in razpisno dokumentacĳo lahko zainteresirani dobĳo v Občinski upravi Občine
Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, vsak delavnik, osebno ali po telefonu:
02/ 729 58 87 ali 041 799 840 ter na e-naslovu: petra.golob@sv-ana.si. Kontaktna oseba je Petra Golob.

Številka: 606-01/2020
Datum: 29. 4. 2020

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan

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 MUV št. 4/11) in Odloka o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2020 (MUV,
št. 5/2020) objavlja namen in višino finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v letu 2020.

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: 18.000,00 EUR.

• višina subvencĳe: do 49 % investicĳe nakupa čistilne naprave.

(DDV in gradbena dela niso predmet sofinanciranja)

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

Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dĳakom in študentom Občine Sveta Ana
(MUV 9/2012, 4/2018) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020 (MUV

5/2020) občinska uprava Občine Sveta Ana objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav

v Občini Sveta Ana v letu 2020
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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:

• MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora po učinkovitosti
ustrezati zahtevam iz Uredbe o emisĳi snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacĳo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15),

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

• 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:

• osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta, ipd.),

• predračun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji,

• izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,

• izjava dobavitelja, da je MKČN vpisana na seznam MKČN pri zbornici komunalnega
gospodarstva in ima ES – Izjavo o skladnosti,

po končani investicĳi pred izplačilom še:

• dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopĳe plačanih računov),

• certifikat oziroma Izjava o skladnosti izdelka,

• izjava o zaključku naložbe.

B. ROK IN NAČIN PRĲAVE

Zadnji rok za vložitev vloge je 28. maj 2020, do 12. 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«, ali oddajo v tajništvu.

C. OBRAVNAVANJE VLOG

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge bo Strokovna komisĳa za obravnavanje vlog v roku 3 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala 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 v času uradnih ur na občinski upravi občine Sveta
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Ana na tel. št. 02 729 58 80 ali 02 729 58 86 ali na e-poštni naslov: obcina@sv-ana.si ali
renata.trajbar@sv-ana.si,

Številka: 354-24/2020
Sv. Ana v Slov. gor., 29. aprila 2020

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan

1. POVABILO K ODDAJI VLOGE

Občina Sveta Ana vabi vse zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo ter to razpisno dokumentacĳo oddajo svojo
vlogo za prĳavo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Javni razpis se izvaja na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesĳske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo v Občini Sveta Ana (MUV št. 4/11).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer se
sredstva porabĳo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta Ana (čistilne akcĳe
občine, vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba,
izdelava in vzdrževanje kaluž, saditev in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in
vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem
želimo spodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.

2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacĳo.

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo in v slovenskem jeziku.

Vloga je popolna, če:

• je izpolnjen in priložen obrazec - PRĲAVA NA RAZPIS;

• je izpolnjen in priložen obrazec - IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine
(tiskati), in sicer na spletnem naslovu: www.sv-ana.si) ali na sedežu občine.

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega

gospodarjenje z divjadjo v občini Sveta Ana v letu 2020
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Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacĳo mora vlagatelj poslati po pošti v pisni obliki na naslov:

OBČINA SVETA ANA

SV. ANA V SLOV. GORICAH 17

2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH

ali jo osebno vložiti v vložišču občine.

3. ROK IN NAČIN PRĲAVE

Zadnji rok za vložitev vloge je 28. maj 2020, do 12. ure, ne glede na način dostave. Pisne vloge se
pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah s pripisom »ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo in ime lovišča«.

4. POSTOPEK ZA IZBOR SOFINANCERJA

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala
Strokovna komisĳa, ki jo imenuje župan.

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi, ali je popolna. Če vloga ni popolna, se vlagatelja vloge pisno
pozove na njeno dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna vloga,
ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere
dopolnitev je bila poslana prepozno.

Komisĳa bo v roku 30 dni od zaključka javnega razpisa županu predlagala sofinancerje.

O izbiri sofinancerjev bo odločil župan z odločbo.

Vlagateljem neodobrenih vlog se izda odločba o zavrnitvi.

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v 8-ih dneh o dokončnosti odločbe o izbiri sofinancerja.
Če v tem roku ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani izbranega
sofinancerja, odločba o izboru sofinancerja za posamezno lovišče preneha veljati.

Zoper odločbo župana ni pritožbe v upravnem postopku, lahko pa se sproži upravni spor na Upravnem
sodišču Republike Slovenĳe, v roku 30 dni po prejemu odločbe. Tožba se vloži pisno ali da ustno na
zapisnik pri navedenem sodišču.

Številka: 341-1/2020
Sv. Ana v Slov. gor., 29. aprila 2020

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan
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Ne pozabimo nase,
poskrbimo za svoje duševno zdravje

Situacĳa in razmere v katerih se trenutno nahajamo zaradi izbruha novega koronavirusa, imajo velik
vpliv na nas in potek našega življenja. Prav vsak izmed nas se je moral spoprĳeti s spremembami in v
svoj vsakdan vnesti nova pravila in ukrepe, s katerimi se trudimo obvladati novo nastalo situacĳo.
Omejitve, ki trenutno veljajo nam vsem predstavljajo izziv, vseeno pa smo ljudje med seboj različni,
nekateri se na stresne situacĳe hitro in dobro prilagodĳo, spet drugi pa potrebujejo več časa, pomoči in
podpore.

Enega največjih izzivov v teh dneh zagotovo predstavlja
socialna izolacĳa in z njo povezan občutek osamljenosti.
Ker nad trenutnimi razmerami nimamo nadzora, se lahko
počutimo tudi žalostno, prestrašeno, razdražljivo in
jezno. Do neke mere so povsem normalni tudi občutki
tesnobe, strahu in zaskrbljenosti. Vseeno pa imejmo v
mislih, da gre za obdobje, ki bo slej kot prej minilo. Za
dobro počutje je pomembno, da se življenjskih izzivov
lotimo s pozitivnim odnosom in občutkom, da
zmoremo! Vsakodnevne izzive si poskusimo razdeliti na
manjše korake in si zastavljamo dosegljive cilje, ki ne
presegajo naših zmožnosti. Vsak dan se poskusimo
spomniti vsaj ene stvari, ki smo jo dobro opravili, lahko
si jih tudi zapisujemo (ko napolnimo seznam z 10
stvarmi, se nagradimo). V komunikacĳi z drugimi
skušajmo v pogovor vnesti čim več pohval, ki naj bodo
iskrene, izogibajmo se obrekovanju in negativizmu.
Pomagajmo drugim brez posebnih pričakovanj: pomagajte sodelavki dokončati delo, partnerju oprati
avto, posesati po hiši, otrokom pri igri ali domači nalogi,… Vzpostavimo dnevno rutino domačih
opravil, dela in spanja. Če zmoremo, bodimo vsak dan telesno aktivni, pospešen utrip pospeši krvni
obtok, tako so tudi naši možgani bolje prekrvavljeni in pripravljeni na izzive (boljše pomnjenje, višja
stopnja koncentracĳe, občutek zadovoljstva s samim s seboj). Vsak dan poskusimo najti čas zase,
najdimo način sprostitve, ki nam ustreza in ga vključimo v našo dnevno rutino (dihalne vaje, postopno
mišično sproščanje, vizualizacĳa). Za dobro počutje sta pomembna tudi smeh in humor. Nasmejmo se.

Vzdržujmo socialne stike, kolikor je v teh okoliščinah mogoče in varno. Pokličimo prĳatelje, izkoristimo
tudi možnosti, ki jih ponujajo sodobne oblike tehnologĳe (video klici). Potrudimo se, da bomo ohranjali
dobre medsebojne odnose, bodimo strpni in sprejemajoči. Držimo se načel solidarnosti in človečnosti,
predvsem kadar se srečujemo z ranljivimi skupinami prebivalstva (starejši, socialno ogroženi, otroci,…).

Če se pri vsakodnevnih izzivih srečujete s stisko, vam primanjkuje volje, občutite veliko napetosti, vas
nenehno kaj skrbi ali imate občutek da ne zmorete in se počutite osamljeno, so vam na spodnjih
kontaktih na voljo psihologi in strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem prisluhnili in vam ponudili pomoč
in podporo.

Vse dobro vam želim,
Valentina Bolšec, mag. psih.
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Psiholog v CKZ ZD Lenart 051 329 553
ob ponedeljkih in četrtkih: od 15. do 19. ure,
ob torkih in sredah: od 7. do 11. ure,
petek: od 7. do 15. ure.

NĲZ in Društvo psihologov Slovenĳe ob sodelovanju Službe za
psihološko pomoč pri Civilni zaščiti 041 443 443
delovniki od 16.00 do 24.00
vikendi od 14.00 do 24.00

Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
vsak delavnik od 9. do 15. ure 031 699 333

SOS telefon 080 11 55
vsak dan od 12. do 18. ure

Zaupna telefona Samarĳan in Sopotnik 116 123
24 ur/na dan, vsak dan, klic je brezplačen

TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111
vsak dan med 12. in 20. uro, klic je brezplačen

Klic v duševni stiski 01 520 99 00
vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

Več informacĳ in

druge oblike pomoči

lahko najdete na

spletni strani NĲZ: www.nĳz.si.
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UTRiNKi

iz prvomajskih pohodov


