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Kot je že v navadi tudi letos v mesecu aprilu izdajamo Anine novice,
ki so namenjene predvsem občanom/kam naše občine in tudi
drugim.

Že vrsto let naše Anine novice služĳo predvsem objavi raznih
razpisov za sofinanciranje posameznih dejavnosti iz občinskega
proračuna.

Na občini smo prepričani, da takšna oblika finančne pomoči
predstavlja veliko vzpodbudo posameznikom ali društvom k
aktivnostim na posameznih področjih. Ugotavljamo tudi, da občani
posvečajo vse večjo pozornost varovanju okolja oz. čiščenju
odpadnih voda. Zaradi vse večjega interesa po sofinanciranju
izgradnje individualnih čistilnih naprav na razpršenem območju smo
ta znesek v letošnjem letu povečali in pravila za pridobitev sredstev
poenostavili.

Vse predstavnike društev pozivam, da se prav tako z aktivnostmi, ki
jih predvidevajo v tekočem letu prĳavĳo. Naš namen je, da vse
primerne programe podpremo in sofinanciramo, seveda v skladu z
zakonskimi pravili. Vem, da je planiranje dogodkov v današnjem
trenutku vsesplošnega zaprtja težko, vendar upajmo, da bo vsaj v
drugi polovici leta, ko bo precepljenost občanov že nekoliko večja, že
več dogodkov.

Tudi letos zaradi tega že drugo leto zapovrstjo žal odpade naš
tradicionalen prvomajski pohod po Anini poti, ki ga je organiziralo
turistično društvo. Predlagam, da tisti rekreativci, ki to zelo pogrešate
individualno izberete vsaj del te poti, ali kakšne druge in s seboj
povabite vaše otroke. Zdravstvena stroka namreč ugotavlja, da
vsesplošno zaprtje države zelo negativno vpliva na telesno kondicĳo
in povečano telesno težo šoloobveznih otrok. Po nam dostopnih
podatkih imamo velike in skrb vzbujajoče statistične podatke tudi v
naši občini. Gre za naše zdravje in zdravje naših najbližjih in nekaj
takega kar lahko v danih razmerah storimo sami, neodvisno od
drugih in je v sedanjih razmerah velika prednost ljudi na podeželju.
Izkoristimo te prednosti in storimo nekaj zase in domače, ki so nam
najdražji.

Hvala za razumevanje in lepe praznike.

Župan
Silvo Slaček

Županov uvodnik

Novice Občine Sveta Ana, Letnik 23, April 2021,
številka 1
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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. 1. Pravna podlaga

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 2021 (MUV
8/2021).

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,

• 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,

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 2021

(MUV 8/2021) občinska uprava Občine Sveta Ana objavlja

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

preteklem šolskem letu (2019/2020) dosegli nadpovprečne učne rezultate
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• 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 €.

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

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

• za zlate maturante je višina denarne nagrade 180 €.

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 €,

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

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 €.

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 €.

• 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 €.

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

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. 2021, 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 2019/2020 (dĳaki priložĳo spričevalo),

• dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2019/2020 (študenti priložĳo izpis opravljenih izpitov z ocenami in
datumom opravljenega izpita),

• potrdilo, da so opravili vse izpite za letnik 2019/2020 (študenti),

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

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: 606-01/2021
Datum: 28. 4. 2021 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.

župan

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 2021.

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.

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 2021

(MUV št. 8/2021) Občina Sveta Ana objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov

v Občini Sveta Ana
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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.

5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sveta Ana v letu 2021, za sofinanciranje predmeta javnega
razpisa je 4.895,00 € (PP/K: 41803/41200000).

6. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 za namene, za katere so bila
dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2022.

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. 2021, 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 2021«. 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. 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: 610-2/2021
Datum: 28. 4. 2021

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 2021 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, turistične, 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;

• 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

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 2021 (MUV št. 8/2021) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov

raznih društev v Občini Sveta Ana za leto 2021
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(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 2021, na proračunski postavki 41832
Sofinanciranje društev, zvez in organizacĳ (razpis), konto 41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacĳe in znaša
5.000,00 €.

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 2021", najkasneje do 28. 5. 2021, 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 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 2021 oz. najkasneje do 31. januarja 2022.

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: 617-01/2021
Datum: 28. 4. 2021

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan
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1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Odloku o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Sveta Ana (MUV 1/2021) na podlagi letnega programa sofinanciranja športnih
programov:

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (tudi s posebnimi potrebami)

• predšolski (do 6 let)

• šoloobvezni (do 15 let)

• šolska športna tekmovanja - šoloobvezni (do 15 let)

1.8. Športna rekreacĳa

1.8.1. Tekmovanje v obliki lig (v posamezni športni panogi)

1.8.1.1 Občinska ali medobčinska raven

1.8.1.2 Regĳska raven

1.8.2. Tekmovanje v obliki enkratnih tekmovanj (v posamezni športni panogi)

1.8.2.1 Občinska ali medobčinska raven

1.8.2.2 Regĳska raven

1.8.3. Propagandna akcĳa in prireditev za propagando in popularizacĳo športnih dejavnosti (SRI,

športno poletje mladih, dan športa, športni vikend, pohodi, cicibaniada)

1.8.3.1 Občinska ali medobčinska raven

1.8.3.2 Regĳska raven

1.8.4. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini

1.8.4.1 Občinska ali medobčinska raven

1.8.4.2 Regĳska raven

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 Odloka o postopku, pogojih
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sveta Ana. Skupno število točk za leto 2021 znaša
195.

Za leto 2021 je na razpolago za sofinanciranje programov izvajanja programov športa 4.557,00 €. Vrednost točke
na podlagi ovrednotenega programa znaša 23,369 €.

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

Občina Sveta Ana na podlagi 6. člena Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Sveta Ana (MUV 1/2021) in letnega programa sofinanciranja športnih programov v letu 2021 objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

v Občini Sveta Ana v letu 2021



10

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (tudi s posebnimi potrebami)

Med promocĳske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ prištevamo: mali sonček (MS), ciciban
planinec (CP), zlati sonček (ZS), naučimo se plavati (NSP), krpan (KRP) in mladi planinec (MP). Šolska športna
tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo izpeljavo tekmovanj na lokalni ravni in udeležbo
šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od regĳske do državne ravni.

1.8. Športna rekreacĳa

Športna rekreacĳa predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne
vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudĳskih športnih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacĳa je
zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega
prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

4. POGOJI ZA PRĲAVO NA RAZPIS

Na razpis se lahko prĳavĳo:

• športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,

• zavodi za šport,

• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, pravne osebe, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,

• samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,

• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove in

Športni program Kriterĳ vrednotenja
športna rekreacĳa: celoletni in občasni programi športni objekt in strokovni kader, materialni stroški/

skupina

ŠPORTNA PRIREDITEV - RAVEN Točke
1.8.1 Tekmovanje v obliki lig (v posamezni športni panogi)
1.8.1.1 Občinska ali medobčinska raven 15
1.8.1.2 Regĳska raven 25
1.8.2. Tekmovanje v obliki enkratnih tekmovanj (v posamezni športni panogi)
1.8.2.1 Občinska ali medobčinska raven 10
1.8.2.2 Regĳska raven 15
1.8.3. Propagandna akcĳa in prireditev za propagando in popularizacĳo športnih dejavnosti (SRI, športno
poletje mladih, dan športa, športni vikend, pohodi, cicibaniada)
1.8.3.1 Občinska ali medobčinska raven 15
1.8.3.2 Regĳska raven 20
1.8.4. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini
1.8.4.1 Občinska ali medobčinska raven 15
1.8.4.2 Regĳska raven 20

Promocĳski športni programi (MS, CP, ZS,
NSP, KRP, MP) in šolska športna tekmovanja

Minimalno št.
vključenih Točke/skupina Točke/tekmovanje

Predšolski (do 6 let) 10 20
Šoloobvezni (do 15 let) 10 20
Šolska športna tekmovanja - šoloobvezni
(do 15 let) 10 20

Športni program Kriterĳ vrednotenja

prostočasna ŠVOM: promocĳski programi,
šolska športna tekmovanja

športni objekt/ skupin,
strokovni kader/skupina,
materialni stroški/ skupina,
tekmovanje/skupina
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• zasebni športni delavci.

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

• imajo sedež v občini Sveta Ana,

• da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,

• so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) registrirani v skladu z veljavnimi
predpisi najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni zastopana,

• izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prĳavĳo na javni razpis
in izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

• imajo za prĳavljene športne programe/področja športa:

• zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje
strokovnega dela v športu,

• izdelano finančno konstrukcĳo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, o urejeno
evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

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 - 2021", najkasneje do
28. 5. 2021, 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.

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 pri 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: 671-1/2021
Datum: 28. 4. 2021

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan
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Občina Sveta Ana na podlagi 5. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Sveta Ana (MUV št. 8/2021) in Odloka o rebalansu proračuna
občine Sveta Ana za leto 2021 (MUV, št. 8/2021) objavlja namen in višino finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v
letu 2021.

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 €.

• višina subvencĳe: do 49 % upravičenih stroškov oz. Največ 1.500,00 € (DDV ni upravičen strošek)

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:

• Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so fizične in pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so lastniki/
solastniki stanovanjske stavbe, stavbe za kratkoročno nastanitev oz. objekta, kjer nastaja odpadna voda in se
nahaja na območju, kjer ni predvidena izgradnja javne kanalizacĳe.

• Vlagatelj morajo predložiti:

• izpolnjeno in podpisano vlogo (ime in priimek vlagatelja, naslov, davčna številka, številka TRR, naziv ter
matična številka podjetja, parcelna številka ter katastrska občina zemljišča, podatki lastnika zemljišča ter
objekta, v kolikor je vlagatelj druga oseba),

• dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja subvencĳa, legalno zgrajen,

• dokazilo o nakupu MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena, podatki vlagatelja ter potrdilo, da je račun
plačan,

• oceno obratovanja (prve meritve) MKČN, ki jo izdela pooblaščeni laboratorĳ,

• vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in navesti osebo, ki bo zadolžena za
upravljanje MKČN.

• Vlagatelj 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 oz. račun, 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.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav

v Občini Sveta Ana v letu 2021
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B. ROK IN NAČIN PRĲAVE

Javni razpis je odprt do porabe sredstev, 1. rok za vložitev vloge je 28. maj 2021, do 12. ure, ne glede na način dostave,
2. in zadnji rok je 30. september 2021, do 12. ure. 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

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisĳa, ki jo s sklepom imenuje župan. Seznam upravičencev za
dodelitev sredstev pripravi komisĳa najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Za dodelitev sredstev posameznemu
upravičencu se odloči s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba županu. Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove
izvršitve. Odločitev župana je dokončna.

Medsebojno razmerje med Občino Sveta Ana in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o dodelitvi
sredstev.

Dodatne informacĳe v zvezi z razpisom so na voljo v času uradnih ur na občinski upravi občine Sveta 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: 354-25/2021
Datum: 28. 4. 2021

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.

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.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

v Občini Sveta Ana v letu 2021
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3. ROK IN NAČIN PRĲAVE

Zadnji rok za vložitev vloge je 28. maj 2021, 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 bo vlagateljem izdana odločba.

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.

Številka: 341-1/2021
Datum: 28. 4. 2021

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

Občina Sveta Ana na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti -
ZSPDSLS (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18,
79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS št. 31/18), Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2021 objavlja

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
tel. 02 729 58 80, e-naslov: obcina@sv-ana.si
matična številka: 1332074, ID št. za DDV: SI59385081

Postopek vodi Komisĳa za vodenje in nadzor postopka razpolaganja občinskega stvarnega premoženja Občine Sveta
Ana (v nadaljevanju: pristojna komisĳa)

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Sveta Ana:

1. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/10, ID znak 507 78/10, k. o. Lokavec, površina
zemljišča znaša 1208 m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 1 je 10.872,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 13.263,84 €, DDV plača kupec.

2. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/13, ID znak 507 78/13, k. o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1009
m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 2 je 9.081,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 11.078,82 €, DDV plača kupec.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

mailto:mailto:obcina@sv-ana.si
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3. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/14, ID znak 507 78/14, k. o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1.197
m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 3 je 10.773,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 13.143,06 €, DDV plača kupec.

4. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/17, ID znak 507 78/17, k. o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1042
m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 4 je 9.378,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 11.441,16 €, DDV plača kupec.

5. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/22, ID znak 507 78/22, k. o. Lokavec, površina zemljišča znaša 819
m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 5 je 7.371,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 8.992,62 €, DDV plača kupec.

6. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/23, ID znak 507-78/23-0, k. o. Lokavec, površina zemljišča znaša 838
m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 6 je 7,542,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 9.201,24 €, DDV plača kupec.

7. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/25, ID znak 507 78/25, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1062
m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 7 je 9.558,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 11.660,76 €, DDV plača kupec.

8. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/26, ID znak 507 78/26, k. o. Lokavec, površina zemljišča znaša 868
m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 8 je 7.812,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 9.530,64 €, DDV plača kupec.

9. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 78/27, ID znak 507 78/27, k. o. Lokavec, površina zemljišča znaša 967
m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 9 je 8.703,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 10.617,66 €, DDV plača kupec.

10. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 372/3, ID znak 509 372/3, k. o. Zg. Ščavnica, površina zemljišča znaša
994 m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 10 je 15.904,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 19.402,88 €, DDV plača kupec.

11. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 372/4 ID znak 509 372/4, k. o. Zg. Ščavnica, površina zemljišča znaša
931 m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 11 je 14.896,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 18.277,12 DDV plača kupec.

12. Nezazidano stavno zemljišče parc. št. 323/3, ID znak 509 323/3, k. o. Zg. Ščavnica, površina zemljišča znaša
1.235 m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko 12 je 18.000,00 € in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni
tako, da skupna vrednost znaša 21.960,00 €, DDV plača kupec.

V izklicnih cenah predmetnih nepremičnin ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

Prostorski akti, ki veljajo na območju nepremičnin od št. 1 do 9:
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Lokavec (OPPN, MUV 20/12).

Prostorski akti, ki veljajo na območju nepremičnin od št. 10 do 12:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 82/06, 14/10, MUV št.
4/2011, 27/2011, 17/2012, 14/2013, 7/2015, 27/2016).
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Vrste dopustnih gradenj:

• sanacĳa in priprava stavbnega zemljišča,

• gradnja novega objekta,

• rekonstrukcĳa objekta,

• odstranitev objekta,

• sprememba namembnosti objekta ali njegovega dela,

• redno vzdrževanje,

• vzdrževalna dela v javno korist,

• dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin.

Vrste dopustnih objektov:

stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti, gradbeno inženirski objekti.

III. Vrsta pravnega posla:

prodajna pogodba

IV. Pogoji prodaje:

1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota (do celote).

2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.

3. Kupec nepremičnin mora v roku treh let od dneva podpisa pogodbe pričeti z gradnjo stanovanjskega objekta,
sicer se šteje Prodajna pogodba za razdrto, kupec Občini vrne nepremičnino v celoti, Občina pa kupcu del
kupnine v višini neto zneska kupnine - brez DDV. Ta pogoj je bistvena sestavina tega razpisa in prodajne
pogodbe.

4. Kupec nepremičnine je od dneva podpisa prodajne pogodbe zavezan vzdrževati nepremičnino – gradbeno
parcelo tako, da le to pokosi najmanj trikrat na leto, sicer to na njegove stroške stori občina oziroma prodajalec.

5. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine
na območju Republike Slovenĳe in v roku podajo pravilne ponudbe.

6. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izklicne cene z DDV za
nepremičnino na transakcĳski račun Občine Sveta Ana: 01100-0100018188, odprt pri Banki Slovenĳe, obvezni
sklic na številko:

pod točko 1: 00 1
pod točko 2: 00 2
pod točko 3: 00 3
pod točko 4: 00 4
pod točko 5: 00 5
pod točko 6: 00 6
pod točko 7: 00 7
pod točko 8: 00 8
pod točko 9: 00 9
pod točko 10: 00 10
pod točko 11: 00 11
pod točko 12: 00 12

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnem izboru
najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisĳe ter z njimi povezane
osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

• fizična oseba, ki je s članom komisĳe ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v
stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisĳe ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
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oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

• izična oseba, ki je s članom komisĳe ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

• pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisĳe ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

• druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisĳe
ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcĳe člana
komisĳe ali cenilca.

Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec obdrži varščino.

Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške cenitve, stroške sklenitve pogodbe,
stroške overitve in vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo).

Rok za sklenitev prodajne pogodbe je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
v tem roku ne sklene pogodbe se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.

V. Drugi pogoji:

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje od št. 1 do 9 si Občina Sveta Ana obdrži neodplačno ter časovno
neomejeno služnostno pravico za potrebe položitve priključkov in omrežja javne komunalne infrastrukture do
posamezne parcele, kar se vnese tudi v prodajno pogodbo in vpiše v ZK.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko - izvedbenega akta.

VI. Ponudba

1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:

• Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).

• Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).

• Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).

• Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene z DDV.

• Kopĳo matične in davčne številke

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:

• do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.

3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

1. Izbor najugodnejšega ponudnka bo opravila pristojna komisĳa, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo
izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če bo med prejetimi
ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh
pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili
najugodnejši ponudniki. V primer dveh ali več enakovrednih ponudb za isto parcelo, od katerih je eden ponudnik s
statusom mlade družine ima prednost ponudnik s statusom mlade družine, ki se presoja po veljavni zakonodaji. V
primeru dveh ponudnikov s takim statusom se izvede javna dražba.

Prednost ponudnika s statusom mlade družine lahko prodajalec kadarkoli v teku postopka javnega zbiranja izloči, kot
kriterĳ pri izbiri.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja
ponudb oziroma od dneva popolnosti ponudb, v kolikor bo prodajalec prejel nepopolne ponudbe.
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3. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu
ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli
do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v
tem primeru vrniti varščino brez obresti.

4. Odpiranje ponudb bo javno in se bo izvedlo 28. 5. 2021, ob 12. uri, v prostorih sejne sobe, na naslovu sedeža
prodajalca. Pri odpiranju bo prodajalec preveril zgolj osnovne podatke ponudnikov in višino ponudbe, analiza vseh
ostalih zahtevanih dokumentov je stvar analize v nadaljnjem postopku preverjanja ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:

1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.

2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV ter
stroške cenitev in notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice in
služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma
imenovana komisĳa s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne
pogodbe skladno z navedenim v predmetni razpisni dokumentacĳi.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Sveta Ana, Oglasni deski Sveta Ana in
Oglasni deski Lokavec.

IX. Rok za predložitev ponudbe:

Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko v zaprtih ovojnicah
na naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, ali oddajo v glavni pisarni
Občine Sveta Ana najkasneje do 28. 5. 2021, do 11.30 ure (javno odpiranje ponudb bo potekalo 28. 5. 2021, ob 12.
uri, kot je navedeno zgoraj).

Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno:

• za nepremičnino pod točko 1: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 1«,

• za nepremičnino pod točko 2: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine -2«,

• za nepremičnino pod točko 3: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 3«,

• za nepremičnino pod točko 4: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 4«,

• za nepremičnino pod točko 5: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 5«,

• za nepremičnino pod točko 6: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 6«,

• za nepremičnino pod točko 7: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 7«,

• za nepremičnino pod točko 8: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 8«,

• za nepremičnino pod točko 9: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 9«,

• za nepremičnino pod točko 10: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine – 10«,

• za nepremičnino pod točko 11: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 11«,

• za nepremičnino pod točko 12: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - 12«.

Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in
občina zadrži plačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest.
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X. Kontaktne osebe prodajalca

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobĳo na
Občini Sveta Ana, kontaktna oseba: Irena GOLOB, Renata TRAJBAR KURBUS, tel. št. 02 729 58 80. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacĳa s prilogami je v celoti objavljena na
Uradni spletni strani Občine Sveta Ana, v pisni obliki pa jo ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu občine.

Številka: 478-16/2021
Datum: 28. 4. 2021

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


