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PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV  
7.  REDNE SEJE OS OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) Občinski svet na svoji 8. redni seji, dne 30.03.2016 
potrdi  sklepe 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki je bila dne, 
24.2.2016, kot so priloženi.  
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Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) je Občinski svet na svoji 8. redni seji, dne 30.03.2016 
sprejel  
 

SKLEPE 
 

  
7. redne seje občinskega sveta občine Sveta Ana, ki je bila, dne 24.02.2016 ob 

1600 uri v prostorih sejne sobe občine Sveta Ana. 
 
Prisotni člani OS:  

Drago Ruhitel, Breda Špindler, Roman Režonja, Feliks Berič, Katica 
Bauman, Mirko Šenveter  in Karl Škrlec. 

Opravičeno odsotni člani OS: 
                     Drago Weinhandl, Suzana Rejak Breznik 
Neopravičeno odsotni člani OS: 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, Viktor Kapl - tajnik občine,  Petra Golob – OU,  
K točki 1 
Župan vodi sejo in predlaga naslednji spremenjeni 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 6. redne seje. 
3. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v  Sveti Ani. 
4. Sklep o potrditvi investicijskega programa  za projekt: Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v  Sveti Ani. 
5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: 

Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine »detox«. 
6. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: Podeželsko razstrupljanje s 

spoznavanjem zakladov kulturne dediščine »detox«. 
7. Sklep o članstvu v društvu Genuss am fluss – užitek ob reki. 
8. Pobude in vprašanja. 

 
Sklep št. 69 

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur.l. 
RS, št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani   predlog   dnevnega  reda.  

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s sedmimi (7) glasovi.  
 
K točki 2 
Sklep št. 70 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 
94/07 - ZLS-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 
100/08 - Odl. US in 79/09) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10 in MUV 23/12) je Občinski svet na svoji 7. redni 
seji, dne 24.02.2016 potrdil  sklepe 6. redne seje Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana, ki je bila dne, 03.02.2016, kot so priloženi. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s sedmimi (7) glasovi.  
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K točki 3 
Sklep št. 71 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 7. redni seji dne, 24.02.2016 s sklepom št:  35405-3/2016-3 
sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v  Sveti Ani, kot je  predložen. 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta 
za potrebe javnega razpisa. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s sedmimi (7) glasovi.  
 

K točki 4 
Sklep št. 72 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 7. redni seji dne, 24.02.2016 s sklepom št:  35405-3/2016-4 
sprejel sklep o: 

 
1.   potrditvi investicijskega programa za projekt: odvajanje in čiščenje odpadnih voda v    

Sveti Ani, kot je  predložen. 
 

2.   pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v IP za morebitne spremembe projekta za 
potrebe javnega razpisa. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s sedmimi (7) glasovi. 
 

K točki 5 
Sklep št. 73 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), 
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 7. redni seji dne, 24.02.2016 s sklepom št:  32205-2/2015 
sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega  projekta za projekt: PODEŽELSKO 
RAZSTRUPLJANJE S SPOZNAVANJEM ZAKLADOV KULTURNE DEDIŠČINE 
»DETOX«, kot je  predložen. 

 
2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta za 

potrebe javnega razpisa. 
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Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s sedmimi (7) glasovi. 
 

K točki 6 
Sklep št. 74 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), 
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 7. redni seji dne, 24.02.2016 s sklepom št:  32205-2/2015 
sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi investicijskega programa za projekt: PODEŽELSKO RAZSTRUPLJANJE S 
SPOZNAVANJEM ZAKLADOV KULTURNE DEDIŠČINE »DETOX«, kot je  predložen. 

 
2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v IP za morebitne spremembe projekta za 

potrebe javnega razpisa. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s sedmimi (7) glasovi. 
 

K točki 7 
Sklep št. 75 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10, 107/10 in 
MUV št. 6/2014) Občinski svet Občine Sveta Ana na 7. redni seji dne 
24.02.2016 sprejme predlog Sklepa o članstvu v društvo Genuss am Fluss – 
Užitek ob reki, kot je predložen. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s sedmimi (7) glasovi. 
 

 
 
Številka: 03202-001/2014-8 
Datum: 24.02.2016 
 
 
Zapisal: 
Viktor Kapl 
 
 

 

        Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
           ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

 


