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IZ UREDNI[TVA

Na za~etku vam iz uredni{tva Aninih novic po{iljam lep pozdrav. Od na{ega zadnjega 
javljanja je minilo leto dni. Zaradi racionalizacije stro{kov so Anine novice omejene zgolj 
na javne razpise. O dogajanju v na{i ob~ini lahko preberete v Ovtarjevih novicah in tudi 
na spletni strani ob~ine (http://www.sv-ana.si/).

Za vas smo tako tudi letos pripravili RAZPISE 2015. 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, navedene 
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 ne bi bil prikraj{an za finan~no pomo~.

Vse dobro in lep pozdrav,

Karmen Kau~i~
odgovorna urednica

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

Ta  mesečnik že dolgo prejemajo vsa gospodinjstva v naši občini in ga za naše občane v celoti 
financira občina Sveta Ana. 
Zaradi navedenega ocenjujem, da bi bila pogostejša izdaja Aninih novic le podvajanje 
informacij in tudi stroškov, na katere moramo v trenutni situaciji še posebej paziti. 
V tej številki Aninih novic je največ pozornosti namenjeno raznim občinskim razpisom. 
Še posebej skrbno si preberite članek o tem, na kaj moramo biti pozorni pri nakupu male 
komunalne čistilne naprave (MKČN). Svetujem vam, da se pred odločitvijo o tem, kakšno 
MKČN boste kupili, pozanimate o tehničnih lastnostih in ali ima EU certifikat ter koliko 
grezničnega  blata sprejme.

Glede na to, da smo zakorakali v čas zelo intenzivnega dela na naših kmetijskih in drugih 
površinah, vam želim, da vsa načrtovana opravila uspešno opravite in srčno upam, da vam 
bo vloženi trud narava v jesenskih mesecih bogato povrnila.

Torej plodno leto vam želim. Silvo Slaček
župan

Spoštovane občanke in občani Sv. Ane!
Minilo je že kar nekaj časa od izdaje zadnjih Aninih novic, s katero 
smo vas seznanili z zadnjimi dogajanji v naši občini. Za redkejše 
izdaje Aninih novic smo se pred časom odločili zaradi sodelovanja 
pri skupnem projektu izdaje časopisa »Ovtarjeve novice«, ki 
pokriva območje naše občine in celotno območje UE Lenart.  

Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana na podlagi Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV 
št.: 9/2012) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu 2015

Občina Sveta Ana podeljuje priznanja za večletno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za občino 
in kraj kot znak priznanja in zahvale ter z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje 
napredka, večanje ugleda in uveljavljanje občine v širšem prostoru.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu 
2015, in sicer za: 

1. naziv Častni občan Občine Sveta Ana,
2. grb Občine Sveta Ana:

•	 zlati grb,
•	 srebrni grb,
•	 bronasti grb.

O podelitvi naziva Častni občan Občine Sveta Ana, zlatega, srebrnega in bronastega grba odloča Občinski 
svet Občine Sveta Ana na končni predlog Komisije za priznanja in nagrade, ki ga  le–ta oblikuje na podlagi 
zbranih pobud s tem javnim razpisom. 
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2. PREJEMNIKI

Občina podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in 
skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, 
znanosti, športa, razvoja, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih 
človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo 
pomen za razvoj in ugled Občine Sveta Ana.

3. PREDLAGATELJI

Predlog za podelitev priznanj lahko poda vsak občan ali pravna oseba s stalnim bivališčem ali sedežem na 
območju Občine Sveta Ana.

4. KRITERIJI ZA PODELITEV POSAMEZNIH PRIZNANJ

1. Častni občan Občine Sveta Ana

Za častnega občana Občine Sveta Ana se lahko razglasi posameznik za njegovo izjemno pomembno delo 
in zasluge ali ob doseganju trajnih uspehov na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-
izobraževalnem, športnem, humanitarnem in drugem področju ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k 
razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sveta Ana v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju.

Naziv častni občan se podeli izjemoma, praviloma ne več kot imenovanje enega častnega občana v mandatu 
župana.

2. Grb Občine Sveta Ana

2.1 Zlati grb Občine Sveta Ana
Zlati grb Občine Sveta Ana se podeli posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne 
dosežke trajnega pomena oziroma skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe 
in dosežke, s katerimi povečujemo ugled občine na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, 
vzgojno–izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju ustvarjalnosti.

V koledarskem letu se lahko podeli največ en zlati grb. 

1.2  Srebrni grb Občine Sveta Ana
Srebrni grb Občine Sveta Ana se podeljuje zaslužnim občanom, tj. posameznikom, skupinam ljudi, društvom 
ali pravnim osebam:
•	 ki v daljšem časovnem obdobju dosegajo izredne uspehe in rezultate na področjih, kjer delujejo in s tem 

bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,
•	 ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom in s 

prizadevanji dosegajo v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate, ki imajo velik pomen za 
Občino Sveta Ana.

V koledarskem letu se lahko podeli največ en srebrni grb.

1.3  Bronasti grb Občine Sveta Ana
Bronasti grb Občine se podeli posamezniku ali skupini ljudi, za nadpovprečne dosežke ali za večkratne 
uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, 
humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma namenjen prejemnikom kot 
spodbuda za nadaljnje delo in dosežke. 

V koledarskem letu se lahko podeli največ en bronasti grb.
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3. PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ

Pobuda za podelitev priznanj mora vsebovati:
•	 ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež,
•	 ime in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež prejemnika priznanja,
•	 vrsto priznanja, za katero se podaja pobuda/predlog,
•	 utemeljitev predloga, iz katerega mora biti jasno razvidna dejavnost in konkreten uspeh, za katerega si 

predlagani zasluži priznanje,
•	 datum in podpis predloga s strani predlagatelja.

4. ROK ZA PREDLOŽITEV POBUD IN NAČIN ODDAJE

Pobude za podelitev priznanj morajo biti podane na naslov Občinski svet Občine Sveta Ana, Komisija za 
priznanja in nagrade, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom »priznanja 2015«, 
osebno ali po pošti. Pobude se oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom predlagatelja 
na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo pobud je 9. junij 2015, do 13. ure, ne glede na način dostave.

Po preteku roka Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana (v nadaljevanju komisija) najprej preveri, 
ali je posamezne pobude mogoče obravnavati. V kolikor manjkajo posamezni podatki, komisija predlagatelja 
pozove, da pobudo dopolni v roku 8 dni.

Če predlagatelj svoje pobude ne dopolni ali jo dopolni pomanjkljivo, komisija pobudo zavrne.

Komisija lahko, ne glede na predlog predlagatelja in upoštevaje vsebino utemeljitve predloga za priznanje, 
spremeni vrsto priznanja.

Na podlagi prejetih pobud komisija z večino glasov vseh članov oblikuje končni predlog za podelitev priznanj 
Občine Sveta Ana ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.

5. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo v občinski upravi Občine Sveta 
Ana, kontaktna oseba: Petra Golob, tel.: 02/729 58 87, 041 799 840,  e-naslov: petra.golob@sv-ana.si.

Številka:  01111-01/2015
Datum:  8. maj 2015 Breda ŠPINDLER, l. r.

Predsednica Komisije za priznanja 
in nagrade Občine Sveta Ana

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in 6/2014), 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 2015 (MUV št.: 7/2015) Občina Sveta Ana objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov 

v Občini Sveta Ana

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, 
matična številka: 1332074, davčna številka: SI 59385081.
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2. Predmet javnega razpisa: so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana, namenjena sofinan-
ciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana za leto 2015.

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 ka-

kovost, 
§	 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-

nih 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 2015, za sofinanciranje predmeta 
javnega razpisa je 4.895 EUR.

6. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 za namene, za katere 
so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2016.

7. Dvig razpisne dokumentacije: obrazci razpisne dokumentacije so na voljo v občinski upravi Občine Sve-
ta 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 9. junija 2015, do 13. 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 2015«. 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.
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8. 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.

9. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo v občinski upravi Občine Sveta 
Ana, kontaktna oseba: Petra Golob, tel.: 02/729 58 87, 041 799 840, e-naslov: petra.golob@sv-ana.si.

Številka:  61002-02/2015
Datum:  8. maj 2015
                      Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
                     župan

JAVNI RAZPIS 
ZA 

SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA 
GOSPODARJENJE Z DIVJADJO V OBČINI SVETA ANA V LETU 2015

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, sadnja 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 vzpodbuditi 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 za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne, 08.05.2014  v Aninih novicah  in to razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo in v slovenskem jeziku.
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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).

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
Razpis je odprt od 08.05.2015. Zadnji rok za vložitev vloge je 09. junij 2015, do 14.00 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 vloga 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. 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: 34101-1/2015
Sv. Ana, dne 08.05.2015         Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr.                   

           župan Občine Sveta Ana
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Občina Sveta Ana, na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08-
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US in 40/12-ZUJF), 3. člena 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 2015 (MUV št. 7/2015) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih društev 

v Občini Sveta Ana za leto 2015

1. Naročnik
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, matična številka: 1332074, 
davčna številka: SI 59385081.

2. Predmet razpisa
Iz proračunskih sredstev Občine Sveta Ana za leto 2015 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;
•	 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. 
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4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev je določena v proračunu Občine Sveta Ana za leto 2015, na proračunski postavki 
41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis), konto 41200041 Sredstva za društva, zveze in 
organizacije in znaša 4.850,00 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 2015«, najkasneje do 9. junija 2015, do 13. 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:

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

o 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 2015 oz. najkasneje do 31. januarja 2016.

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 na telefonskih 
številkah: 02/ 729 58 87 ali 041 799 840, e-naslov: petra.golob@sv-ana.si. Kontaktna oseba je Petra Golob.

Številka: 61005-01/2015
Datum:  8. maj 2015

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
            župan
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Občina Sveta Ana na podlagi 6. člena Pravilnika za urejanje letnega  programa športa v občini Sveta Ana (Ur. 
l. RS, št. 18/06) in sprejetega letnega programa sofinanciranja športnih programov v letu 2015 objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

 v Občini Sveta Ana v letu 2015

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, in sicer:

1. Programi za otroke in mladino
a)  Programi interesne vadbe za predšolske otroke

– tečaji plavanja,
– 60 ur športnih dejavnosti.

b) Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke
– nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih,
– 80-urni redni programi.

2. Športno-rekreativni programi za vse
– športno-rekreativna tekmovanja.

3. Promocija športa in športne prireditve
– promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije Občine Sveta Ana,
– sodelovanje s športnimi dejavnostmi na občinskem prazniku Občine Sveta Ana,
– organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s katerimi se občina predstavi v širšem 

slovenskem prostoru (najmanj regijsko tekmovanje).

4. Športni objekti in oprema
– nakup nove opreme,
– zamenjava dotrajane opreme.

2. OKVIRNA 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 2015 znaša 230.

Za leto 2015 je na razpolago za sofinanciranje programov izvajanja programov športa 4.557,00 €. Vrednost 
točke na podlagi ovrednotenega programa znaša 
19,81 €.

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

12
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 A. PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

Programi interesne vadbe za predšolske otroke

Tečaj plavanja                                                     2 točki                                   39,62 €
skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira 10 ur strokovnega kadra in 
stroški najema objekta.

60 ur športnih dejavnosti                                    9 točk                                  178,29 €
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem vadbenega objekta 
za skupino in strokovni kader.

Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke 

Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih
                                                                           2 točki                                   39,62 €
Iz občinskega proračuna se financirajo sodniški stroški, stroški najema objekta, medalje za posameznike, ki se 
uvrstijo od 1. do 3. mesta,  stroški zdravniške službe, če jo zahteva narava panoge (večja verjetnost poškodb).

80 urni redni programi                                      38 točk                                  752,78 €
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem vadbenega prostora 
za skupino in vadbeni kader.

B. ŠPORTNO-REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE

Športno rekreativna tekmovanja                      19 točk                                  376,39 €
Iz občinskega proračuna se sofinancira medalje za uvrstitev od 1. do 3. mesta, pri ekipnih tekmovanjih 
pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta.

C. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE

Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije Občine Sveta Ana                                         
                                                                         30 točk                                   594,30€
 

Sodelovanje s športnimi dejavnostmi ob občinskem prazniku občine Sveta Ana  
                                                                         
                                                                       45 točk                                    891,45 €

Organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s katerimi se občina predstavi v širšem slovenskem 
prostoru.
                                                                        32 točk                                   633,92 €  
                                  
Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje najema objekta, propagandnega materiala, 
priznaj in pokalov ter drugih stroškov.

D. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA

nakup nove opreme                                          38 točk                                 752,78 €                            
zamenjava dotrajane opreme                           15 točk                                 297,15 €
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Sredstva se namenijo za nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje športa in zamenjavo dotrajane 
opreme (mreže, žoge, vrvi…)

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 so 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,
- 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

Prijavo 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 izbor 
in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveta Ana v letu 2015 « do vključno  9. 
junija 2015 do 15. ure ne glede na način dostave. 

Vloge bo komisija odpirala 10. junija 2015.    
 

6. OBVESTILO VLAGATELJEM 

Vse dodatne  informacije so na razpolago v občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah vsak delavnik v času uradnih ur osebno ali na tel. št. 02 729 58 80. 

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

Številka: 67104-02/2015
Sveta Ana, 8. maj 2015         
        Silvo SLAČEK,dipl.  ekon, ing.gr.

                                   župan
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Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana (MUV 
št.: 9/2012) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015 (MUV št.: 7/2015) občinska 
uprava Občine Sveta Ana objavlja

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

 preteklem šolskem letu (2013/2014) dosegli nadpovprečne učne rezultate

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. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sveta Ana 
v letu 2015 je 2.650,00 EUR.

3. Pravna podlaga
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa je Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom 
Občine Sveta Ana (MUV št.: 9/2012) in Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015 (MUV 
št.: 7/2015).

4. 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,
§	 vse obveznosti študija morajo biti opravljene v predpisanem roku, ki je določen s strani fakultete, brez 

podaljševanj študentskega statusa.

5. Višina denarne nagrade je določena v odvisnosti z doseženo povprečno oceno:

dijaki 4-letnega strokovnega programa:
§	 za doseženo povprečno oceno 4,70 ali več je višina denarne nagrade 50 točk,
§	 za zlate maturante je višina denarne nagrade 55 točk, 

dijaki 4-letnega gimnazijskega programa:
§	 za doseženo povprečno oceno 4,70 ali več je višina denarne nagrade 60 točk,
§	 za zlate maturante je višina denarne nagrade 65 točk, 
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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 program:
§	 za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 70 točk,
§	 za opravljeno diplomo, ocenjeno z oceno 10, je višina denarne nagrade v vrednosti 75 točk.

visokošolski univerzitetni program:
§	 za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 80 točk,
§	 za opravljeno diplomo, ocenjeno z oceno 10, je višina denarne nagrade v vrednosti 85 točk.

Študent zaključnega letnika lahko kandidira za nagrado na podlagi dosežene povprečne ocene v zadnjem 
letniku ali za nagrado za opravljeno diplomo, ocenjeno z oceno 10. Nagradi se med seboj izključujeta in ju 
študent ne more dobiti hkrati.

Če je tema diplomske naloge študenta vezana na območje Občine Sveta Ana in le–ta kandidira za denarno 
nagrado na podlagi opravljene diplome, se k višini denarne nagrade prišteje še dodatnih 5 točk.

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 90 točk.
§	 za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na doktorskem študiju, vključno z oceno doktorske 

disertacije, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade 95 točk.

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

6. Vrednost točke
Vrednost točke določi Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana na podlagi ugotovljenega skupnega 
števila točk iz števila popolnih vlog in višine razpisanih finančnih sredstev v posameznem letu. 

7. 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 9. junija 2015, do 13. ure, ne glede na način dostave. 

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

8. 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 2013/2014 (dijaki priložijo spričevalo),
§	 dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2013/2014 (študenti priložijo izpis opravljenih izpitov z ocenami 

in datumom opravljenega izpita),
§	 potrdilo, da so opravili vse izpite za letnik 2013/2014 (študenti),
§	 elektronski izpis indeksa (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 zaključenem magistrskem ali doktorskem študiju (študentje podiplomskega študija).

16



ANINE  NOVICE

16

OB^INSKI RAZPISI

9. 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.

10. Informacije o javnem razpisu
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo v občinski upravi Občine Sveta 
Ana, kontaktna oseba: Petra Golob, telefon: 02/729 58 87 ali 041 799 840, elektronski naslov: petra.golob@
sv-ana.si.

Številka: 41017-01/2015
Datum: 8. maj 2015        Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                               župan

RAZPIS
višine sredstev, namenjenih dodeljevanju nepovratnih finančnih

sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
    v Občini Sveta Ana letu 2015

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 veljavnega proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015 (MUV št. 29/14) objavlja namen in 
višino finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v letu 2015.  

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:  20.000,00 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 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),

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.
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§	 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 predračun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji,
o izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
o 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:

o dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
o certifikat oziroma Izjava o skladnosti izdelka, 
o izjava o zaključku naložbe.

B  ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpis je odprt od 08.05.2015. Zadnji rok za vložitev vloge je 09. junij 2015, 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 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 vsak delovni dan na občinski upravi občine Sveta Ana na 
tel. št. 02 729 58 80.

Številka: 35405-02/2015
Sv. Ana, dne 08.05.2015 Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr.                   

    župan Občine Sveta Ana

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRED NAKUPOM 
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE ! 

Kot upravljavci kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v občinah Sveta Ana, Lenart, Cerkvenjak, Sv. Jurij v Slov.
gor., Sv. Trojica in Starše, smo dolžni podati določena pojasnila, ki se širijo v zvezi z raznimi obvestili, vezanimi na 
bodoče uporabnike malih komunalnih čistilnih naprav ter istočasno podati tudi vsa druga pojasnila, ki se nanašajo na samo 
upravljanje občinskih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Problematika malih komunalnih čistilnih naprav je vse bolj aktualna, saj smo se kot država zavezali , da bomo do 
31.12.2015 zagotovili na stroške lastnikov objektov, čiščenje odpadnih vod v malih komunalnih čistilnih napravah na 
obstoječih objektih, ki so na občutljivih, vplivnih območjih kopalnih voda, vodovarstvenih območij ter do 31.12.2017 
zagotovili na stroške lastnikov objektov, čiščenje odpadnih vod v malih komunalnih čistilnih napravah na obstoječih 
objektih na ostalih območjih. Za izgradnjo novih objektov je zagotavljanje čiščenja odpadnih voda obvezno. Seveda vse 
to velja, za objekte, katere ni možno priključiti na javno kanalizacijo, katera je zaključena z komunalno čistilno napravo.
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Vso to problematiko, so na veliko izkoristili razni trgovci, ki nam ponujajo različne tipe malih komunalnih čistilnih naprav, 
od tega pa celo nekateri ponujajo izredno vabljiva financiranja s 50% subvencioniranjem obrestne mere kredita. Vse to so 
le poteze, kako privabiti navadne ljudi in jih maksimalno izkoristiti. Tako na primer vidimo, da se ponuja od enega izmed 
lokalnega podjetja, ki se celo predstavlja v nekaterih občinah kot njihov koncesionar, pa to ni, sofinanciranje že tako drage 
naprave, za kateri denar se dobita kar dve bolj kvalitetni napravi. Istočasno pa se ljudem pozabi povedat, da še zmeraj 
velja pravilo, da na območjih, kjer ni možno zagotoviti iztoka iz male komunalne čistilne naprave, bodisi v vodotok ali 
v ponikanje (ilovica, lapor), je dovoljena gradnja greznice brez iztoka. Tudi kmetje lahko svoje odpadne vode iz svojega 
objekta (hiša), predelajo v gnojni jami od hleva in kot takšne, pomešane z gnojevko, po 6 mesecih staranja, odpeljejo na 
njive oz. travnike, vendar to lahko počnejo le za lastne potrebe in ne za sosede in podobno. Iz vsega tega je razvidno, da 
za področje Slovenskih goric, problematika malih komunalnih čistilnih naprav, ni takšna, kot se pa na prvi pogled zdi.
Za tiste, ki se pa odločite, da boste financirali izgradnjo male komunalne čistilne naprave, pa je potrebno povedat naslednje, 
tega zagotovo trgovci ne povejo:
Vsaka čistilna naprava proizvaja odpadni mulj, to je temeljni stranski produkt pri čiščenju odpadne vode. Pri čistilni 
napravi velikosti 5 ljudi, torej 5 PE, je ne glede na tehnologijo čiščenja, odpadnega mulja za: Qdbl = 5 PE x 2 l/PE/d = 10 
l/a = 0,01 m3/d
Biokemijska obremenitev naprave Bd = 5 PE x 0,06kgBPK = 0,3 kgBPK5/d
Predvideni učinek naprave  94%
Dnevna razgradnja = 0,3 kgBPK5 x 0,94 = 0,28 kgBPK5/d
Količina odvišnega blata Qobl = 0,28 kgBPK5 x 0,8 = 0,22 kgSS/d
Pri povprečni koncentraciji 2,5% = Qobl = 0,22 kgSS/d : 25kg/m3 = 0,008 m3/d
Dnevna količina odvišnega blata Qdbl = 8     L /d
Mesečna količina odvišnega blata 30 dni x 8 L/d = 240 L
Zalogovnik za mulj oz. primarni usedalnik je v povprečju na napravi 5 PE,velikosti 2 m3, ta zalogovnik je že 75 % zaseden 
zaradi funkcije predčiščenja (greznica), torej je njegova sposobnost še cca 0,5 m3, kar se pa izkoristi v cca 2 mesecih.
Torej, čistilno napravo je potrebno redno praznit vsaka dva do tri mesece. V kolikor se to ne izvaja, se naprava nasiči 
z muljem, pride do nedelovanja učinka čiščenja, zamaši se povratna črpalka za mulj in velikokrat tudi pride do dviga 
difuzorja ter s tem do mehanskih poškodb v sami napravi. V samo napravo je strogo prepovedano spuščat jedke snovi ( 
topila, razrečila ),ostanke hrane, maščobe, olja, higienski ženski vložki in tamponi, plenice, kondomi ter meteorna voda. 
Vse našteto se tudi ne sme spuščat v javno kanalizacijo !
Velikokrat se pojavljajo na tržišču razni izvajalci, ki gradijo rastlinske čistilne naprave. Naj si dovolimo odkrito povedati, 
da te čistilne naprave predstavljajo »ekološko tempirano bombo«. Namreč kot že prej omenjeno, vsaka naprava proizvaja 
mulj in tudi ta ga proizvaja. Kot biološki nosilec v tej napravi se uporablja gramoz, prod in pesek v katerem so korenine 
rastlin. Mulj, ki nastaja, se zaustavlja v biološkem nosilcu in kot takšnega, ga ni možno samostojno odstranit. Če ga 
želimo, ga odstranimo skupaj z gramozom in peskom, ker pa je v tem primeru mulj pomešan s kamenjem, ga je nemogoče 
dehidrirat in kot surovega ni možno odlagat na nobeno večjo čistilno napravo. Preostane nam samo, da zgradimo novo 
rastlinsko čistilno napravo zraven stare, stara pa bo za večno ostala kot pozabljena in skrita deponija mulja. Prav tako je 
potrebno omenit, da se rastlinske čistilne naprave uporabljajo v svetu le za »poliranje vode«, torej za tercialno čiščenje že 
očiščene vode iz čistilne naprave. Čudno, ko pa nekateri trdijo, kako se te naprave razvijajo v Avstriji. Avstrija je ena izmed 
držav, ki ima zgrajeno po dolžini največje razvejano omrežje kanalizacije, katero se zaključuje s centralnimi čistilnimi 
napravami velikosti nad 10000 PE.
Pri nabavi čistilne naprave, se morate tudi prepričat, ali je material naprave obstojen na uporabo, namreč pri kar nekaj 
napravah in to od domačega proizvajalca, se pojavi težava pri praznjenju zalogovnika. Pritisk zemljine na stene, povzroči 
porušitev rezervoarja.
Na tržišču se še pojavlja »čudežna« naprava, ki deluje na rjave morske alge, tukaj je potrebo omenit, da gre za potegavščino 
in proti temu podjetju že teče kriminalistična preiskava, pa čeprav se je to podjetje uvrstilo na seznam podjetij, ki dobavljajo 
ustrezne čistilne naprave.
Kako nabaviti malo komunalno čistilno napravo:

- Kupec naj preveri dobavitelja na 
http://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleId/43873/seznam-mkcn-ki-na-dan-16-12-
2014-izpolnjujejo-pogoje
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V kolikor se MKČN nahaja na tem seznamu, se postopek nabave lahko nadaljuje.
- Od dobavitelja se naj zahteva ES-IZJAVA O SKLADNOSTI za MKČN, ki se bo dobavila. Ko je Izjava o skladnosti 
pridobljena, se naprava lahko nabavi in tudi vgradi.
- Izjavo o skladnosti in izpolnjeno vlogo za Registracijo MKČN, se pošlje na sedež našega podjetja. Po preverjanju 
vseh podatkov, se izdela Ocena obratovanja MKČN.

Na osnovi Ocene obratovanja se zniža Okoljska dajatev za 90%.
Okoljska dajatev je obvezna in jo plačujejo vsi v vseh občinah v Sloveniji. Njen denar se nabira neposredno na matični 
občini in je namenjen izključno za nadaljnji razvoj kanalizacijskega omrežja s ČN.
Tukaj ima sedaj lastnik MKČN dve možnosti. Prva možnost je ta, da za napravo skrbi sam in nadalje na vsaka tri leta poda 
na sedež našega podjetja vlogo za Oceno obratovanja, ali druga možnost, da kupec podpiše z našim podjetjem pogodbo o 
upravljanju MKČN, pri čemer mu za vse nadaljnje stvari več ni potrebno skrbeti, plačuje pa se npr. letni pavšalni strošek, 
v katerem so zajeti tudi odvozi mulja-praznjenje MKČN.
Ker je pričela veljati Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode  (Uradni list RS, št. 88/2011, 
8/2012, 108/2013) v kateri v 13. členu piše, da mora izvajalec javne službe zagotoviti redno praznjenje nepretočnih 
greznic ter prevzem blata iz pretočnih greznic in malih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta in ker se je ta uredba 
vse do danes zaradi socialnega stanja prebivalcev Slovenskih goric zelo tolerirala, se bo žal, tudi zaradi pritiska Okoljske 
inšpekcije na posamezne Režijske obrate, posameznih občin, uredba v tem letu, morala začeti spoštovati in izvajati. Druge 
občine po Sloveniji jo že kar nekaj let izvajajo in ljudje so to dobro sprejeli. Razumeti se mora, da gre za kontrolirano 
praznjenje greznic in MKČN, katero se je vse do danes vršilo tako, da so človeške fekalije kmetje preprosto direktno in 
nekontrolirano odvažali na travnike s katerimi se je na to prehranjevala živina, koliko fekalij pa je poniknilo v podtalnico 
in prešlo v vodna zajetja, pa bolšje, da se ne razmišlja….
O posameznih terminih praznjenj boste predčasno obveščeni iz strani Režijskih obratov vaše občine, detajlni termin pa se 
bo dorekel z vsakim posamezno.
V sklopu upravljanj krajevnih čistilnih naprav, moramo seznaniti občane, da upravljanje posamezne krajevne čistilne 
naprave pomeni za občana tudi strošek in sicer takšno upravljanje zajema: stroške električne energije in stroške obdelave 
mulja ter stroške letnih monitoringov ( meritve delovanja učinka čiščenja), stroške nabave biopreparatov, manjše servise 
in samo vzdrževanje objekta. Ta strošek se obračuna na m3 odvedene odpadne vode v kanalizacijo in posledično čiščenje.
Tako na primer čistilna naprava velikosti 9000 PE, katere izgradnja stane cc 1.600.000,00 €, porabi za mesečno obratovanje 
cca 14.000,00 €.
V preteklosti se je veliko čistilnih naprav gradilo z »evropskimi sredstvi«, danes teh sredstev več ni. Ostala so le kohezijska 
sredstva za čistilne naprave nad 2000 PE, razpisa za njih pa še sploh ni bilo, katere pa moramo zgraditi, z upoštevanjem 
»podaljška dobe« do 31.12.2017. Glede na to, da na takšnih napravah traja monitoring pred izdajo uporabnega dovoljenja 
eno leto, sama naprava pa se gradi dobro leto, vidimo, da do tega datuma čistilne naprave ne bodo zgrajene, za to bodo 
občine prisiljene graditi čistilne naprave same, kot so jih že pred leti. 
Iz vsega lahko sklepamo, čistilne naprave si moramo financirat sami, še dražje pa je njihovo upravljanje in vzdrževanje, 
vse z namenom skrbi za okolje.

Rebernik Goran, direktor podjetja AGJ

OBVESTILO VSEM, KI BOSTE KANDIDIRALI NA RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV«

Občina Sveta Ana je v teh dnevih objavila javni razpis v Aninih novicah za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav. Vse zainteresirane občane  želimo obvestiti, da je občina pozvala vse ponudnike malih komunalnih 
čistilnih naprav, ki imajo ustrezne certifikate, da podajo svoje ponudbe za različne tipe in velikosti čistilnih naprav. 
Menimo, da bi S takšno skupno ponudbo lahko dosegli nižjo nabavno ceno. Naročniki pa se bodo lahko sami odločili 
katero napravo bodo kupili.

Viktor Kapl
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