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OBČINA SVETA ANA         
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum: 7. 12. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG  
SKLEPA O  

POTRDITVI SKLEPOV  
 

11.  REDNE SEJE   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 
60/2007, 94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana 
(Uradni list. RS, št. 39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) je Občinski svet na svoji 12. 
redni seji, dne 14. decembra 2016 potrdil  sklepe 11. redne  seje Občinskega sveta 
Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 
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Številka: 03202-001/2014 
Datum: 10. 11. 2016 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,  
KI JE BILA 9. NOVEMBRA 2016 

 
 

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta 
Ana. 
 
Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. 
 
Prisotni člani OS:  
Drago Ruhitel, Breda Špindler, Suzana Rejak Breznik, Katica Bauman, Roman 
Režonja, Karl Škrlec in Feliks Berič.  
 
Opravičeno odsotni člani OS: Drago Weinhandl in Mirko Šenveter   
                      
Neopravičeno odsotni člani OS: / 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - 
direktorica občinske uprave, Irena Golob, Stanka Ferš, Petra Golob in 
Anita Rojko (pridruži se ob 17.00 uri). 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti sedem (7) svetnikov. 
 
K točki 1 
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje.  
3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016. 
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2017 – prva obravnava. 
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 – prva obravnava. 
6. Pobude in vprašanja. 
 

O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog 
sklepa.  
 
Sklep št. 96 
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Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani  dnevni  red.  
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV SKLEPOV 10. REDNE SEJE   
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 10. redne seje in sprejetih sklepih, ni razpravljal nihče, zato je župan dal 
na glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 97 
Občinski svet potrdil zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, z 
dne 14. 9. 2016. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 3 
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA 
LETO 2016 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  
besedo predal Stanki Ferš, Višji svetovalki za proračun in splošne zadeve, ki je 
podala obrazložitev pripravljenega odloka o rebalansu proračuna za leto 2016.    
 
Razpravljala je svetnica Suzana Rejak Breznik.  Po končani razpravi, je župan dal na 
glasovanje predlagan odlok. 
 
 
Sklep št. 98 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-
ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 
6/2014) se sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2016. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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K točki 4 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  
besedo predal Stanki Ferš, Višji svetovalki za proračun in splošne zadeve, ki je 
podala obrazložitev pripravljenega odloka o proračunu za leto 2017.    
 
Razpravljali so svetniki Suzana Rejak Breznik, Feliks Berič, Karl Škerlec in Drago 
Ruhitel.  Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje predlagan odlok. 
 
 
Sklep št. 99 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2017.  
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 5 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  
besedo predal Stanki Ferš, Višji svetovalki za proračun in splošne zadeve, ki je 
podala obrazložitev pripravljenega odloka o proračunu za leto 2018.    
 
Razpravljali so Suzana Rejak Breznik, Feliks Berič, Karl Škerlec in Drago Ruhitel.  Po 
končani razpravi, je župan dal na glasovanje predlagan odlok. 
 
 
Sklep št. 100 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018.  
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 6 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Pri tej točki so razpravljali svetniki Karl Škrlec in Suzana Rejak Breznik. Na vse 
pobude in vprašanja je župan podal odgovore na sami seji.  
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Svetnica Suzan Rejak Breznik je povprašala kako daleč je postopek podelitve 
koncesije za opravljanje javne službe za področje družinske medicine. Župan 
odgovori, da je občinska uprava izdala ustrezno odločbo, katera še ni pravnomočna 
ter da razpolaga z informacijo, da bo pristojno ministrstvo izdalo ustrezno pozitivno 
soglasje.  
Prav tako svetnica ponovno opozori na table v nemškem jeziku na pročelju Kulturno-
turističnem objektu na Sveti Ani.  Župan ji odgovori, da je lastnike parkirnih mest 
opozoril na to, ter da bo občinska uprava upravitelja stavbe ponovno pozvala k 
odstranitvi le-teh. 
 
Nadalje svetnica meni, da bi bilo potrebno spremeniti Poslovnik občinskega sveta 
občine Sveta Ana v delu, ki se nanaša na roke za posredovanje gradiv za občinski 
svet. Meni, da je rok 7 dni absolutno prekratek in da imajo občine povečini daljši rok 
za dostavo gradiv. Župan ji odgovori, da je tokrat gradivo bilo posredovano kar nekaj 
dni prej in meni, da je bilo dovolj časa za pripravo na sejo. 
 
Mnenju svetnice se pridružuje tudi svetnik Karl Škrlec, ki prav tako meni, da bi bilo 
potrebno v spremeniti poslovnik. Nadalje pove, da je glede sanacije ceste na Dražen 
Vrhu zadovoljen samo deloma, saj je jarek skopan na napačnem delu ceste. Župan 
mu dogovori, da si je skupaj z izvajalcem del pred začetkom le-teh, pogledal ta odsek 
ceste, da res sedaj ni bil na terenu, vendar se  čudi  pa trditvi svetnika, saj ga je 
poklical lastnik zemljišča ob cesti in se pritožil, nad tem, da je jarek skopan kot je.  
 
Na koncu točke pobude in vprašanja župan občinski svet seznani z okvirnimi stroški 
nabave MKČN in jih primerja s stroški  projekta Odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
na Sveti Ani. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 11. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je 
župan  ob  18.35 uri sejo končal. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  
 
 

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


