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OBČINA SVETA ANA        2 
           Občinski svet 
 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum:  14. 4. 2017                                         
 

 
 

ZAPISNIK 
 

13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,  
KI JE BILA 12. APRILA 2017 

 
 

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, Roman Režonja, Feliks Berič, Drago Weinhandl, Mirko 
Šenveter in Karl Škrlec (pridruži se ob 16.10). 
 
Opravičeno odsotni člani OS: Suzana Rejak Breznik in Katica Bauman 
                      
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), Rado Orešič, PP Lenart, Stjepan Oreški in Merc 
Robert - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, Gabrijela Konrad -  
Nadzorni odbor. 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti šest (6) 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 12. redne seje. 
3. Pregled varnostne situacije za leto 2016. 
4. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016. 
5. Odlok o urejanju naselij v Občini Sveta Ana. 
6. Zaključni račun za leto 2016. 
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017. 
8. Sklep o potrditvi dokumenta  identifikacije investicijskega projekta (DIIP) -  dozidava  

vrtca Sveta Ana. 
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9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot 
socialna oskrba na domu za uporabnika za leto 2017. 

10. Letni program sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana v letu 2017. 
11. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro. 
12. Pobude in vprašanja. 

 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 110 
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 šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo šest (6) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV SKLEPOV 12. REDNE SEJE   
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 12. redne seje in sprejetih sklepih, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 111 
Občinski svet je potrdil zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, z dne 
16. 12. 2016. 
 
Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 3 
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE ZA LETO 2016 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je pozdravil prisotnega 
pomočnika komandirja Rada Orešiča in mu predal besedo.      
 
Razpravljal je svetnik Roman Režonja.  
 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom Policijske postaje Lenart 
 
K točki 4 
POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 
2016. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
prisotnima Stjepanu Oreškemu in Robertu Merc.      
 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Maribor za leto 2016. 
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K točki 5 
PREDLOG ODLOKA O UREJANJU NASELIJ V OBČINI SVETA ANA  
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
Renati Trajbar Kurbus, ki je podala podrobnejšo obrazložitev.  Razpravljali so Stjepan Oreški 
- MOM in svetnika Drago Ruhitel ter Drago Weinhandl     
 
Župan da na glasovanje predlagan odlok.  
Sklep št. 112 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 110/2002 s spremembami) ter 6. in 15.  člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/2010 in 107/2010 ter MUV, št. 6/2014)  se sprejme odlok v prvem branju, kot je 
predložen. 
 
Pred obravnavo odloka za drugo branje se bo predhodno sestal še Odbor za okolje, prostor 
in infrastrukturo. 
 
Navzočih je bilo osem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 6 
ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Stanki Ferš, ki je podala obrazložitev.  
 
Razpravljala sta svetnika Drago Weinhandl in Breda Špindler.  
 
Župan da zaključni račun za leto 2016 na glasovanje. 
 
 
Sklep št. 113 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št., 79/1999, 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 
109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 112011-UPB4 (14/2013 popr.)) in 15. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014 ) se sprejme 
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 
 
Navzočih je bilo osem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
PROTI je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 7 
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Stanki Ferš. 
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Pri tej točki je razpravljal svetnik Drago Weinhandl. Po končani razpravi, je župan dal na 
glasovanje predlagan odlok. 
 
 
Sklep št. 114 
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 2017. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
PROTI je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 8 
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP) -  DOZIDAVA  VRTCA SVETA ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Ireni Golob. 
 
Pri tej točki sta razpravljala svetnika Drago Weinhandl in Feliks Berič. Po končani razpravi, je 
župan dal na glasovanje predlagan sklep. 
 
 
Sklep št. 115 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10), Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. 
RS št. 39/10 in 107/10, MUV 06/14) se  
 
1. Potrdi  dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: DOZIDAVA VRTCA 
SVETA ANA, kot je  predložen. 
2. Župana se pooblasti, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta 
za potrebe javnega razpisa. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
PROTI je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 9 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČI DRUŽINI 
NA DOMU, KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU ZA UPORABNIKA ZA LETO 2017 
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Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Ireni Golob. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 116 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 
06/14) in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,  5/09, 06/12), Rasti elementov cen socialno 
varstvenih storitev za leto 2017 (Uradni list RS št. 4/17) se sprejme soglasju k ceni varstvene 
storitve  pomoči družini na domu, kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto 2017. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 10 
LETNI PROGRAM SOFINANCIRANJA ŠPORTA V OBČINI SVETA ANA V LETU 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Ireni Golob. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 117 
Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), 
5. člena Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini sveta Ana (Uradni list RS št. 
18/06), ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10, MUV 
6/14)  se sprejme Letnega program sofinanciranja športa v Občini sveta Ana za leto 2017. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 11 
SKLEP O UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Renati Trajbar Kurbus. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 118 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v 
nadaljevanju: ZGO-1) in  6. ter 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) se sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro. 
 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
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Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 12 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Pri tej točki so razpravljali svetniki Roman Režonja, Breda Špindler, Karl Škerlec in Drago 
Weinhandl.  
 
Svetnica Suzana Rejak Breznik je po e-pošti posredovala svoje pomisleke in pobude in je 
zaradi svoje odsotnosti poprosila, da se svetnike seznani z dopisom, kar je župan tudi storil.  
 
Župan med svetnike razdeli Dokumentacijo v projektu "Novogradnja kotlovnice s toplovodnim 
razvodom do objektov", investitorja NM toplotna energija - Marjan Kramberger s.p. in 
svetnike seznani s projektom. 

 
Drago Weinhandl glede na razdeljeno dokumentacijo pripomni, da bi bilo smotrneje, da 
občina razpiše koncesijo za izvajanje oz. gradnjo toplovodnega sistema in dobavo  toplotne 
energije, pa tudi če bo Marjan Kramberger tisti oz. edini, ki se bo prijavil.  
Nadalje predlaga oz. daje pobudo, da se cesta pri Holerju na Dražen Vrhu rekonstruira oz. 
da v načrt razvojih programov, da ne bo prej stara 30 let.  
Nadalje prosi za kalkulacijski izračun, ki je pripeljal do izračuna cen odvajanja, čiščenja, 
omrežnine, saj je bil sprejet cenik. Prav tako vpraša ali je z Cenitvenim poročilom, ki ga je 
pripravil Slavko Bunderla s.p., prišlo do popravka osnovnih sredstev oziroma do prilagoditve. 
Odgovor, da ne, mu poda Stanka Ferš.  
Naslednje vprašanje se nanaša na koncesijo za ravnanje z odpadki in sicer ga zanima kdaj 
bo izveden javni razpis? 
Odgovori se mu, da je razpis v teku, da gre za skupen razpis občin z območja UE Lenart. 
Objava je bila v Uradnem listu RS št. 24/2016. 
 
Glede kalkulacijskega izračuna mu župan pove, da je občina pri dr. Žanu J. Oplotniku 
naročila izdelavo Elaborata o oblikovanju cen izvajanja gospodarske javne službe odvajanja 
in gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda s pripadajočo omrežnino. D. Weinhandl 
vpraša, ali to sedaj pomeni, da bomo imeli nove cene. Župan mu pove, da na to sedaj ni 
mogoče napovedati.  
 
Nadalje D. Weinhandl opozori na navedbe občana Sandija Ornika, ki je nezadovoljen s traso 
kanalizacijska cevovoda, ki kljub prvotnemu dogovoru sedaj poteka po sredi zemljišča, kjer je 
želel v bodoče graditi.  
Župan mu odgovori, da je še nedolgo pred tem govoril z ga. Ornik, ki ni omenjala tovrstnih 
težav.  
 
Drago Weinhandl opozori tudi na korespondenco med NO in njim ter občinsko upravo glede 
na njegove pobude za revizijo. Prosi, da so dopisi ustrezno opremljeni.  
 
Roman Režonja vpraša župana kako je z optiko. Župan mu odgovori, da je pred časom imel 
sestanek s Telekomom, da je to v planu za leto 2017, da se sicer čaka na investicijo 
izgradnja občinskega pločnika, da bo to potekalo istočasno. 
 
Breda Špindler predlaga, da se na poti od stavbe PGD Sveta Ana proti igrišču posadijo 
drevesa. Župan ji odgovori, da bomo njeno pobudo skušali čim prej realizirati.  
 
Karl Škerlec opozori na zbirni jašek pod Fekonjem, da je ta zelo v slabem stanju. Župan 
pove, da ve, da je le-to videl in da bomo ustrezno ukrepali.  Nadalje Karl Škrlec vpraša kako 
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je z vodovodnim priključkom za gasilski objekt v Lokavcu. Župan pove, da je bil danes 
seznanjen, da objekt nima urejenega vodovodnega priključka, da bo to pač potrebno urediti 
in da bo društvo moralo poravnati stroške priključka do Mariborskega vodovoda, kot vsi 
ostali.   
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 13. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan 
ob 19.45 uri sejo končal. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  
 
 

 
       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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Številka: 03202-001/2014 
Datum: 1. 6. 2017 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 
 
 

Čas trajanja seje od 29. maj 2017 do 31. maj 2017 do 12.00 ure.  
Sejo je sklical župan Silvo SLAČEK. 
 
Vabilo je bilo po elektronski pošti posredovano vseh članom občinskega sveta , prav tako so 
bili na sejo opozorjeni preko SMS sporočila. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana  
 
2.  Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Sveta Ana  
 
 
K točki 1 
PREDLOG Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana  
 
Gradivo za  točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sklep št. 119 
Na podlagi 11. člena in 61. a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-
C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – 
ZUUJFO) 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) 
Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji  4. dopisni seji dne 31.05.2017 sprejme Odlok  o 
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
naselja Sveta Ana.. 
 
Glasovnice je oddalo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 2 
Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Sveta Ana  
 
Gradivo za  točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sklep št. 120 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/2007-UPB, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 
40/2012 -ZUJF, 57/2012- ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016 in 49/2016. popr.) in 15. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010 in MUV 6/2014) se sprejme 
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pozitivno mnenje h kandidatu Borisu MLAKAR za imenovanje ravnatelja Osnovne šole 
Sveta Ana. 
 

 
Glasovnice je oddalo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  
 

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


