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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet   

     
 
Številka: 03202-1/2018       
Datum: 16. 2. 2022 
 
 
 
 

 
Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) 
 
 

sklicujem 
17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 

 
 sredo, 23. februarja 2022, ob 16. uri, 

 
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba. 

 
 
 

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje in 5. dopisne seje  
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Sklep o potrditvi Strategije razvoja trajnostnega turizma Občine Sveta Ana za obdobje 

2022–2025 
5. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene 24 urne dežurne pogrebne službe v 

Občini Sveta Ana  
6. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana 
7. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 

Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor – skrajšan postopek 
8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varovanju virov pitne vode   
9. Sklep - Izjava o izvajanju operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega 

zraka v Občini Sveta Ana  
10. Poročilo o izvedenih aktivnostih Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje 

trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana  
11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Žice 
12. Pobude in vprašanja  

 
 
 
 Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 

 
 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN  

 

https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/14.%20Sklep%20Strategija%20turizma.pdf
https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/14.%20Sklep%20Strategija%20turizma.pdf
https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/12.%20Sklep%20o%20potrditvi%20cen%20storitev%20pogrebne%20in%20pokopali%C5%A1ke%20dejavnosti%20v%20Ob%C4%8Dini%20Lenart%20(002).pdf
https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/10.%20ZRAK-%20GRADIVOI%20SEJA%20(2).pdf
https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/10.%20ZRAK-%20GRADIVOI%20SEJA%20(2).pdf
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OBČINA SVETA ANA         
              Občinski svet 
 
 
Številka:  03202-1/2018 
Datum:  16. 2. 2022 
 

 
 
 
 
 

 
PREDLOG  

 
SKLEPA O  

POTRDITVI SKLEPOV  
5. DOPISNE IN 16. REDNE SEJE  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava, Renata Trajbar Kurbus 
 
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 (MUV št. 23/12) 
Občinski svet potrdi sklepe 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so 
priloženi. 
 
- 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 (MUV št. 23/12) 
Občinski svet potrdi sklepe 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so 
priloženi 
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OBČINA SVETA ANA         
   Občinski svet  

 

Številka: 03202-1/2018 
Datum: 25. 11.  2021 

 

ZAPISNIK 

 

5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 

 

Čas trajanja seje od 24. novembra 2021 do 25. novembra 2021 do 14.00 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: 

1. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt 
Park generacij Sveta Ana  – obnova nogometnega igrišča  

2. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt 
Park generacij  Sveta Ana  - postavitev plezalne stene.  

 
 
K točki 1 

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za 
projekt Park generacij Sveta Ana  – obnova nogometnega igrišča  
 
Gradivo za  točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sklep št. 156 
Na podlagi Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 
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14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – 
ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 
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), 15. člena Statuta Občine 

Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se potrdi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – 
DIIP za projekt Park generacij Sveta Ana  – obnova nogometnega igrišča  
 
Glasovnice je oddalo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo šest (6) svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 2 

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za 
projekt Park generacij  Sveta Ana  - postavitev plezalne stene  
 
 
Sklep št. 157 
Na podlagi Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – 
ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 
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), 15. člena Statuta Občine 

Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se potrdi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – 
DIIP za projekt Park generacij Sveta Ana  – postavitev plezalne stene.  
 
 
Glasovnice je oddalo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo šest (6) svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  
 

 

       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA         
   Občinski svet          
 
Številka: 03202-1/2018   
Datum:  1. 12. 2021         
                                   

 
ZAPISNIK 

 
16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, 

KI JE BILA  1. DECEMBRA 2021 

 

 

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:  
Martin Breznik, Viktor Kapl, Silvo Nikl, Bernarda Potočnik, Roman Režonja, Drago Ruhitel, Karl 
Škrlec in Breda Špindler ter Dušan Kokol  
  
Neopravičeno odsotni člani OS: /  
 
Opravičeno odsotni člani OS: / 
 
Ostali prisotni: 
Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave, 
Stanka Ferš, Petra Golob. 
Damijan Veršič, spletni portal maribor24 ob 16.55 uri.  
 
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti devet (9) svetnikov. 
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

• Ugotovitev sklepčnosti  

• Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje in 4. dopisne seje  

• Potrditev dnevnega reda 

• Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt 
Zelene Slovenske gorice 

• Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Krivi Vrh 

• Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Ščavnica 

• Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2022 – druga obravnava 

• Pobude in vprašanja  
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K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 15. REDNE SEJE in 4. DOPISNE 
SEJE 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Na pripravljena zapisnika ni bilo pripomb, 
zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep. 
  
Sklep št. 158 
Občinski svet je potrdil sklepe 15. redne seje, z dne 20. oktober 2021, Občinskega sveta 
Občine Sveta Ana in 4. dopisne seje, v času od 24. 11. do 25. 11. 2021. 
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 3 
 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA  
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan, da na glasovanje predlog dnevnega reda.   
 
Sklep št. 159 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 
in MUV 23/12) se potrdi predlagan dnevni  red:  
 

• Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt 
Zelene Slovenske gorice 

• Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Krivi Vrh 

• Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Ščavnica 

• Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2022 – druga obravnava 

• Pobude in vprašanja 
 
 
Navzočih je bilo devet  (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 4 

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – 

DIIP ZA PROJEKT ZELENE SLOVENSKE GORICE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in k besedi pozval javno 
uslužbenko Petro Golob, svetovalko I. za družbene zadeve, kulturo in turizem.   
 
Razpravljala sta svetnika Viktor Kapl, Silvo Nikl.  
 
Sklep št. 160 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list 
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RS, št. 54/10 in 35/18), 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 Statuta 
Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se: 
1. Potrdi  dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo ZELENE 
SLOVENSKE GORICE, ki ga je izdelala Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o., dne 4. 
10. 2021.  
2. V NRP občine se uvrsti nova naložba v deležu določenem za Občino Sveta Ana.  
3. Odobri se izvedba investicije.  
4. Skladno z DIIP vrednost investicije po tekočih cenah znaša 41.292,17 EUR z DDV oziroma 
40.455,50 EUR brez DDV in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od decembra 2021 
do decembra 2022.  
5. Skladno z DIIP se finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotovijo po naslednji finančni 
konstrukciji: EU sredstva iz sklada ESRR: 31. 866,10 EUR LAS Ovtar + drugi partnerji: 
9.135,56 EUR Občina Sveta Ana: 290,51 EUR  
6. S tem sklepom se pooblašča župana Občine Sveta Ana, da potrjuje potrebne spremembe 
in dopolnitve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt »Zelene Slovenske 
gorice«. 
 
 
Navzočih je bilo devet  (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 5 

SKLEP O SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA V K. O. KRIVI VRH 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal direktorici 
občinske uprave. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 161 
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in določil Statuta  
Občine Sveta Ana (MUV 8/2019) se ukine status grajeno javno dobro nepremičnini: 

• v katastrski občini KRIVI VRH, parcela št. 186/2  (ID 6233673) v izmeri 36 m2,  
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
Po uveljavitvi sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o 
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena. Sklep se objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Navzočih je bilo devet  (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 6 

SKLEP O SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA V K. O. ZG. ŠČAVNICA 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal direktorici 
občinske uprave. 
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Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 162 
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in določil Statuta  
Občine Sveta Ana (MUV 8/2019) se ukine status grajeno javno dobro nepremičnini: 

• v katastrski občini Zg. Ščavnica, parcela št. 1004/3 (ID 6236840) v izmeri 172  m2,  
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
Po uveljavitvi sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o 
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena. Sklep se objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 7 
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022 – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in predal besedo javni 
uslužbenki Višji svetovalki I. za proračun in splošne zadeve, Stanki Ferš. 
 
Razpravljali so Drago Ruhitel, Karl Škrlec, Viktor Kapl, Breda Špindler, Martin Breznik  
 
Župan je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 163 
1. Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 
- ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE), Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 
108/21) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) se sprejme: 

- sklep o zadolžitvi proračuna za leto 2022 za investicije, predvidene v občinskem proračunu.  

 

Sklep št. 164 

2. Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - 

ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 

80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - 

ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - 
ZDUOP) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) se sprejme: 

- Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2022. 

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 8 
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POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Karl Škrlec: 
Kako je s plazom pri Serčiču, ali bi se tam lahko nasul kakšen drug material? 
 
 
Silvo Slaček, župan:  
Župan pove, da je na tem delu urejena drenaža, da je plaz stabilen in da bi ta del v letu 2022 
tudi asfaltirali. V preteklosti smo popravljali udarne jame. 
 
Roman Režonja: 
Kako je z cesto pri Šoberju? 
 
Silvo Slaček, župan:  
Župan pove, da je to urejeno.  
 
Breda Špindler: 
Kako je z izgradnjo PSO Sveta Ana v naselju Krivi Vrh? 
 
 
Silvo Slaček, župan:  
Za izvedbo postoka je bila imenovana komisija, v postopku izbire smo trenutno v fazi 
pogajanj, čakam na končno ponudbo, zato v tej fazi drugih informacij ne moremo dati. 
Terminski plan je konec septembra 2022. Na UE Lenart je bila oddana vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Konec leta bo izdana odločitev o izbiri.  
 
Drago Ruhitel: 
Zahvaljuje se za postavljene količke pri lokalu Bar borza, sicer so bile predlagane gobice, 
ampak tudi količki bodo služili svojemu namenu. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 16. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob 
17.30 uri sejo zaključil.  
 
 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus 
 
 

 
 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 



11 
 

                                                                         4 
                                                                

OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 322-7/2021  
Datum: 16. 2. 2022 
 
 
 
 
 

 
 STRATEGIJA RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA OBČINE SVETA 

ANA ZA OBDOBJE 2022–2025 
 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: JZ šport – Zajec Jaka s.p. – Sara Berglez Zajec in Občinska 
uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017–2021 (Vlada RS , 151. redna seja, 5.10.2017), Povzetka zaključkov evalvacije 
izvajanja in doseganja ciljev »Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-
2021« in smernic za načrtovanje razvoja turizma v Sloveniji v strateškem obdobju 
2022-2028 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 15.3.2021), Statuta 
Občine Sveta Ana (MUV, št. 9/2018) in Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta ukrepov 
za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana za obdobje 
2019-2021 se potrdi Strategije razvoja trajnostnega turizma Občine Sveta Ana za 
obdobje 2022–2025, kot je predložena. 
 
 
 
 
 

https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/14.%20Sklep%20Strategija%20turizma.pdf
https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/14.%20Sklep%20Strategija%20turizma.pdf
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Predlog 

 
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017–2021 (Vlada RS , 151. redna seja, 5.10.2017), Povzetka zaključkov evalvacije 
izvajanja in doseganja ciljev »Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-
2021« in smernic za načrtovanje razvoja turizma v Sloveniji v strateškem obdobju 
2022-2028 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 15.3.2021), Statuta 
Občine Sveta Ana (MUV, št. 9/2018) in Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta ukrepov 
za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana za obdobje 
2019-2021 je Občinski svet Občine Sveta Ana, na svoji 17. redni seji, dne 
……………..2022 sprejel  
 
 

SKLEP O POTRDITVI STRATEGIJE RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA 
OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE 2022–2025 

 
1.člen 

 
Občinski svet Občine Sveta Ana se je seznanil s predlogom Strategije razvoja 
trajnostnega turizma občine Sveta Ana za obdobje 2022- 2025.   
 

2.člen 
 
Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme Strategijo razvoja trajnostnega turizma 
občine Sveta Ana za obdobje 2022- 2025.  
 
 

3.člen 
 
Sklep prične veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Sveta Ana.  
 
 
 
 
Številka: 322-7/2021  
V Sveta Ana v Slov .gor., …………….2022  
 
 
 
 
 
                                                                                      Silvo SLAČEK, župan 
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OBRAZLOŽITEV 

 
Občina Sveta Ana je v začetku leta 2018 vstopila v Zeleno shemo slovenskega 
turizma. V mesecu 2019 ji Slovenska turistična organizacija podelila znak Slovenia 
Green Destination Silver in pripravila Poročilo o presoji s priporočili za nadaljnji 
trajnostni razvoj destinacije. 
 
Na podlagi Prejetega poročila in Priročnika za pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka 
Slovenia Green in občina pripravila Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana za obdobje 2019-2021.  
 
V akcijskem načrtu je med sprejetimi ukrepi tudi oblikovanje Strategije trajnostnega 
turizma občine Sveta Ana. Glede na obstoječe stanje turizma v občini Sveta Ana ter 
glede na svetovne trende ocenjujemo, da je Strategija razvoja trajnostnega turizma 
občine Sveta Ana za obdobje 2022- 2025 ključni dokument z novimi smernicami pri 
nadaljnjem razvoju turistične panoge v občini.  
 
 
Predlog občinskemu svetu Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme Strategijo 
razvoja trajnostnega turizma občine Sveta Ana  za obdobje 2022- 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

                                                                        5  

                                                               
OBČINA SVETA ANA                                                
       Občinski svet 
           
Številka: 35409-2/2018  
Datum: 16. 2. 2022 
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE 24 URNE 

DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI SVETA ANA  
 
 

 
 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Evropski pravni center, Maribor -  Milan Železnik in Občinska 
uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 9/2018) in v skladu z Odlokom 
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Ana (MUV, št. 28/2018), se 
sprejme Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene 24 urne dežurne pogrebne službe 
v Občini Sveta Ana, kot je predložen. 
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Predlog sklepa  

 
 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 9/2018) in v skladu z Odlokom 
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Ana (MUV, št. 9/2018), Občinski 
svet Občine  Sveta Ana na svoji 17. redni seji dne …………. 2022, sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o potrditvi elaborata o oblikovanju cene 24 urne dežurne pogrebne službe v 

Občini Sveta Ana 
 
 

1. člen 
 
Občinski svet Občine Sveta Ana potrjuje elaborat o oblikovanju cene 24 urne dežurne  
pogrebne službe, ki ga je predložila ALMAJA d.o.o., Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v 
Slovenskih goricah. 
 

2. člen 
 

Predračunska cena prvega prevoza na pokojnika znaša 175,20 EUR brez DDV oz. 
191,84 EUR z DDV. 
 

3. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na Občinskem svetu in se objavi v 
Medobčinskem uradnem vestniku.  
 
 
 
Številka:   
Sveta Ana v Slov. gor., februar 2022 
                   
                                                                                              Župan Občine Sveta Ana  
                                                                                                      Silvo SLAČEK 
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Obrazložitev: 
 
 

Občine Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Destrnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska 
vas so Uradnem listu RS, št. 1172/2021  z dne  29.10 2021, objavile skupni javni razpis 
po postopku konkurenčnega dialoga za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe na njihovem območju.  
 
24-urna dežurna pogrebna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače. 
 
Župani občin so za izvedbo postopka konkurenčnega dialoga imenovali strokovno 
komisijo.  
 
Na javni razpis je do roka prispela prijava ALMAJA d.o.o., Jurovska cesta 23, 2230 Lenart 
v Slovenskih goricah. 
 
Ponudnik je po izvedeni drugi fazi postopka predložil ponudbo s predlagano ceno in 
elaboratom o oblikovanju cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24 
urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18). 
 
Strokovna komisija je ugotovila, da je predlagana cena utemeljena in primerna. Strokovna 
komisija je predlagala občinskim upravam, da koncesijo podelijo edinemu ponudniku.  
V koncesijskem aktu je določeno, da lahko župan podpiše koncesijsko pogodbo po 
potrditvi cene na občinskem svetu. 
 
Občinski sveti Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Destrnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in 
Trnovska vas imajo nalogo, da potrdijo predmetni sklep v enaki obliki. Izbrani koncesionar 
mora skleniti koncesijsko pogodbo v tridesetih dneh po potrditvi cene na občinskih svetih 
občin s koncesijskega območja sicer odločba preneha veljati. 
 
Koncesija se podeli za obdobje pet (5) let od sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo 
podaljšanja še za pet (5) let. 
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                                                                        6  

                                                               
OBČINA SVETA ANA                                                
       Občinski svet 
           
Številka: 35409-2/2018  
Datum: 16. 2. 2022 
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI  CEN STORITEV POGREBNE IN POKOPALIŠKE 

DEJAVNOSTI V OBČINI SVETA ANA  
 

 
 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 9/2018) in 45. člena Odloka 
o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana (MUV, št. 26/2018), se sprejme Sklep o 
potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališče dejavnosti v Občini Sveta Ana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/12.%20Sklep%20o%20potrditvi%20cen%20storitev%20pogrebne%20in%20pokopali%C5%A1ke%20dejavnosti%20v%20Ob%C4%8Dini%20Lenart%20(002).pdf
https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/20-seja/12.%20Sklep%20o%20potrditvi%20cen%20storitev%20pogrebne%20in%20pokopali%C5%A1ke%20dejavnosti%20v%20Ob%C4%8Dini%20Lenart%20(002).pdf
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Predlog 

 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (MUV, št. 9/2018) in 45. člena Odloka 
o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana  (MUV, št. 28/2018), Občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 17. redni seji dne …………. 2022, sprejel 
 
 

SKLEP  
o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Sveta Ana potrjuje cene storitev, ki se zaračunavajo naročniku 
pogreba: 

Opis storitve Cena brez DDV DDV 
* po veljavni stopnji 

DDV na dan sprejema 
Cena z DDV 

OBČINA:  
Uporaba mrliške vežice 
2 ali več dni 

60,00 EUR/dan 5,70 EUR 65,70 EUR/dan 

Uporaba mrliške vežice na pogreba 40,00 EUR 3,80 43,80 

Grobnina (cena letnega najema groba)  

- enojni grob  (1 m x 2 m) 20,00 EUR 4,40 EUR 24,40 EUR 
- družinski grob  (1,8 m x 2 m)  

 
30,00 EUR 

 
6,60 EUR 

 
36,60 EUR 

 

IZVAJALEC POGREBNE DEJAVNOSTI: 
Izkop in zasutje grobne jame 
(nedelja in prazniki +50%) 

170,00 EUR 51,00 EUR 221,00 EUR 

Žarni pokop 40,00 EUR 3,80 EUR 43,80 EUR 

Pogrebno moštvo 1 oseba (nedelja ali praznik + 
50%) 

33,20 EUR 3,15 EUR 36,35 EUR 

Prva ureditev groba: 

- enojni in družinski grob  50,00 EUR 4,75 EUR 54,75 EUR 

- žarni grob ali raztros pepela 30,00 EUR 2,85 EUR 32,85 EUR 

Ekshumacija-prekop 340,00 EUR 74,80 EUR 414,80 EUR 

Prekop žare 40,00 EUR 8,80 EUR 48,80 EUR 

Vgradnja žarne niše 50,00 EUR 4,75 EUR 54,75 EUR 

 
 

2. člen 
Vse navedene cene so izražene v EUR. Davek na dodano vrednost se obračuna na 
dan izdaje računa po predpisani davčni stopnji. Grobnina se poravna po položnicah v 
enkratnem znesku za tekoče leto, stroški prve ureditve groba in stroški uporabe 
poslovilnega objekta pa v roku 30 dni od izstavitve računa oziroma položnice. 
 

3. člen 
 
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljavnost Sklepa o potrditvi cenika uporabe 
pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in 
storitev v Občini Sveta Ana z dne 11. 4. 20218. (MUV, št. 29/2014, 9/2018). 
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4. člen 

 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v MUV in velja do naslednje premembe 
cen. 
 
Številka:   
Sveta Ana v Slov. gor.,   ………. 2022 
                   
                                                                                              Občina Sveta Ana  
                                                                                           Silvo SLAČEK, župan   
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Obrazložitev: 
 

V letu 2018 je bil sprejet Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana, ki je pričel 
veljati v novembru 2018. (MUV, št. 26/2018).  
 
S predmetnim sklepom se ne spreminjajo potrjene cene v letu 2014, temveč se v 
paketu zraven že obstoječih cen za določene storitve, dodatno potrjujejo cene za 
storitve v skladu z 45. členom Odloka o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana, ki jih 
naročniku pogreba zaračuna neposredno izvajalec pogrebnih storitev ali skrbniku 
pogreba. 
 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št.62/16  in 3/22-ZDeb)  
določa, da občina zagotavlja urejenost pokopališča.  
 
Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve: 
-        vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture; 
-        storitve najema pokopaliških objektov in naprav; 
-        storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva. 
 
Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz 
odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in 
druga vzdrževalna dela. 
 
Storitve grobarjev obsegajo:  
- izkop in zasutje grobne jame,  
- prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na 
odlagališče ter  
- prekop posmrtnih ostankov.  
Storitve pokopališko pogrebnega moštva  obsegajo: 
- prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob 
ali z raztrosom pepela. 
Cene navedenih storitev določa občinski svet. 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grobnina je sorazmerni delež letnih 
stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na 
podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij.  
Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem 
in stroške vodenja evidenc. 
Višino grobnine  s sklepom določi občinski svet. 
 
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega 
obdobja. 
 
Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, 
mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe. 
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                                                                        7                                                                 

OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 478-6/2022  
Datum: 16. 2. 2022 
 
 
 
 
 

ODLOK  
O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC ZA IZVRŠEVANJE 

USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
V JAVNEM LEKARNIŠKEM ZAVODU MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR 

- skrajšan postopek 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: MOM in občinska uprava Občine Sveta Ana   
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 94/07-UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) in določil Statuta 
Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor, 
kot je predložen. 
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Predlog sklepa 

 
 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 94/07-UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), ter na statuta Občine 
Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2019) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 17.  
redni seji dne _____ 2022, 
 

sprejel naslednji 

 
ODLOK  

O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH 
PRAVIC 

V JAVNEM LEKARNIŠKEM ZAVODU MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR 
 
 

 
I.  Splošne določbe 
 

1. člen 
(ustanovitev sveta ustanoviteljic) 

 
(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Maribor ter Občinski sveti Občin Duplek, Hoče-
Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram, Ruše, Sveta 
Ana in Šentilj, ustanovijo svet ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem 
lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic). 
 
(2) S tem odlokom se določijo: 

• naloge sveta ustanoviteljic, 

• organizacija dela in način sprejemanja odločitev, 

• financiranje in delitev stroškov med občinami.  
 
 
 

2. člen 
(ime in sedež sveta ustanoviteljic) 

 
(1) Ime skupnega organa iz drugega odstavka prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljic 
Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor (v nadaljnjem besedilu: svet 
ustanoviteljic). 
 
(2) Sedež sveta ustanoviteljic je v Mariboru, Ulica heroja Staneta 1. 
 

3. člen 
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljic) 

 
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v 
razmerju do Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor (v nadaljevanju: javni 
zavod) in za usklajevanje odločitev občin ustanoviteljic javnega zavoda v zvezi z 
zagotavljanjem javne lekarniške službe. 
 
II.  Naloge sveta ustanoviteljic 



23 
 

 
4. člen 

(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
 

(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu svet ustanoviteljic opravlja 
vse naloge, za katere Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne 
Maribor določa, da so v pristojnosti ustanoviteljev ter določa višino sejnin članov sveta zavoda. 

 
(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge pristojnosti, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda 
v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda. 
 
III.  Način izvrševanja nalog in način odločanja sveta ustanoviteljic 
 

5. člen 
(način izvrševanja nalog) 

 
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, 
ki so ga ustanovile. 
 

6. člen 
(sestava Sveta ustanoviteljev) 

 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani in županje občin ustanoviteljic.  
 
(2) Predsednik sveta ustanoviteljic je vsakokratni župan/županja Mestne občine Maribor.   
 
(3) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljic. 
 

7. člen 
 (število glasov članov sveta ustanoviteljic) 

 
Vsak član sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član 
zastopa, ustanovitvenih deležev, ki so določeni v odloku o ustanovitvi javnega zavoda.  
 

8. člen 
(način sprejemanja odločitev) 

 
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri čemer morajo za 
odločitev glasovati najmanj trije (3) člani sveta ustanoviteljic, če ni s tem odlokom drugače 
določeno. 
 

     9. člen 
(poročanje Sveta ustanoviteljic o svojem delu) 

 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom občin 
ustanoviteljic o svojem delu. 
 
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo 
do njih svoje stališče. 
 
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred mestnim 
oziroma občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik 
posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic. 
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IV. Financiranje sveta ustanoviteljic 
 

10. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic) 

 
(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja. 
 
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih. 
 
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega 
odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov. 
 
 
V. Končna določba 
 

11. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

 
(1) S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa 
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Mariborske lekarne (MUV, št. 3/2013). 
 
(2) Ta odlok se objavi v uradnih glasilih vseh ustanoviteljic. 
 
(3) Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. 
 
 
 
 

OBČINA SVETA ANA 
Župan 

Silvo Slaček 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

Zakon o lokalni samoupravi v 61. členu določa, da občine za uresničevanje ustanoviteljskih 
pravic, v skupnem javnem zavodu, ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic. Naveden organ sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 
 
Zaradi sprejema Odloka o ustanovitvi JZ javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor 
(MUV, št. 30/2021) z 11 ustanoviteljicami, je posledično potrebno uskladiti tudi sestavo sveta 
ustanoviteljic (prej 6, sedaj 11 občin ustanoviteljic). 
 
Akt o ustanovitvi skupnega organa (odlok) določa naloge organa, organizacijo dela, način 
sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami.  
 
Skupni organ izvaja naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Ustanovitev 
takšnega organa je obvezna v tistih primerih, kadar ustanavljajo javni zavod dve ali več občin.  
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                                                                         8 

                                                                
OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 355-0002/2022  
Datum: 16. 2. 2022 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 
ODLOKA O  PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

ODLOKA O VAROVANJU VIROV PITNE VODE 
 

 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: ZUM d.o.o. in Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE), določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme 

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varovanju virov pitne vode, kot je predložen. 
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Predlog  

 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - 
ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE), določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na 17. redni seji, dne ............2022 sprejel  
 
 

ODLOK O  
PRENEHANJU VELJAVNOSTI  

ODLOKA O VAROVANJU VIROV PITNE VODE 
 

1. člen 
 
Odlok o varovanju virov pitne vode (Uradni list RS, št. 25/2000) preneha veljati.  
 
 

2. člen 
 

Ta odlok se objavi v MUV in prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
 
 
 
Številka: 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ..........................2022 

 
 
                                      

                                                                                             Silvo SLAČEK, župan                                                                          
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                                                                        9  

                                                               
OBČINA SVETA ANA                                                
       Občinski svet 
           
Številka: 354-0012/2022  
Datum: 16. 2. 2022 
 
 
 
 

IZJAVA O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA OHRANJANJA 
KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA 

 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi sprejetega Operativnega programa kakovosti zunanjega zraka, ki ga je 
sprejela Vlada RS št. 35405-1/2021/4, z dne 4. 11. 2021 in določil Statuta Občine 
Sveta Ana (MUV, št. 9/2018), se sprejme Izjava o izvajanju operativnega programa 
ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v Občini Sveta Ana, kot je predložena. 
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Na podlagi sprejetega Operativnega programa kakovosti zunanjega zraka, ki ga je 
sprejela Vlada RS št. 35405-1/2021/4, z dne 4. 11. 2021 in določil Statuta Občine 
Sveta Ana (MUV, št. 9/2018), je Občinski svet Občine Sveta Ana na 17. redni seji, dne 
..............2022 sprejel 
 
 
 

IZJAVA O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA OHRANJANJA 
KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA V OBČINI SVETA ANA 

 
 
Občina Sveta Ana se zaveda, da je kakovost zraka eden od ključnih okoljskih izzivov 
občine in pogoj za zdravo življenje njenih občanov.  
 
Slovenija je v letu 2021 sprejela Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega 
zraka (v nadaljevanju: operativni program), ki se izvaja na celotnem območju Slovenije.  
Osnovni cilj tega operativnega programa je ohranjati dobro kakovost zraka za zdravo 
in dolgo življenje vseh ljudi. Ker so ukrepi v tem operativnem programu usklajeni z 
ukrepi blaženja podnebnih sprememb, je drugi nič manj pomemben cilj, blaženje 
podnebnih sprememb.  
 
Občina Sveta Ana se zaveda pomembnosti ohranjanja dobre kakovosti zraka za svoje 
občane, zato se zavezuje, da bo izvajala ukrepe iz operativnega programa, predvsem 
pa bo izvajala ukrepe na naslednji način:  
 
PODROČJE OGREVANJA STAVB 
 • Toplotna izolacija stavb v občinski lasti ter spodbujanje toplotne izolacije stavb v 
javnih ustanovah, da se zmanjša potreba po toplotnem ogrevanju stavb.  
• Ugotavljanje možnosti in interesov ter spodbujanje na področju obnovljivih virov 
energije za samooskrbo z električno in toplotno energijo.  
• Določitev pogojev v nadaljnjih postopkih prostorskega načrtovanja novogradenj in 
obnove stavb, ki zavezujejo k rabi obnovljivih virov za ogrevanje z minimalnimi izpusti 
delcev.  
• Občina bo aktivno sodelovala ob aktivnostih države za izobraževanje in ozaveščanje 
občanov za večjo učinkovitost MKN na lesno biomaso, pravilno kurjenje v njih ter 
pravilno pripravo drv.  
• Sodelovanje občine pri promocijah odvračanja rabe kakovostnega lesa iz 
sadovnjakov in gozda za ogrevanje stavb in njegove rabe za lesno industrijo in 
posledično rabe ostankov mehanske obdelave lesa in lesa slabše kakovosti za 
energetsko rabo. 
 • Ob razpisih Eko sklada informiranje občanov s strani občine za ugodne spodbude 
države za toplotno izolacijo stavb ter zamenjavo zastarelih MKN s sodobnimi in TČ. 
 
PREHOD K TRAJNOSTNI MOBILNOSTI  
• Zamenjava vozil v lasti občine s takšnimi, ki imajo nizke izpuste delcev.  
• Dogovarjanja z izvajalcem komunalne službe, da nabavi vozila z nizkimi izpusti 
delcev.  
• Spodbujanje vseh oblik javnega prevoza ,pregled in ureditev vseh avtobusnih 
postajališč.  
• Vzpostavljanje ustrezne javne infrastrukture za elektro mobilnost.  
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• Dokončna odprava vseh motečih ovir za še večjo pešhojo, zlasti v naseljih ter na 
vseh za varnost pešcev problematičnih območij.  
• Spodbujanje peš prihoda v vrtce, šole ter na opravke na občini, ter vseh drugih javnih 
inštitucijah v občini.  
• Občina bo vsaj enkrat na tri leta ob svojem občinskem prazniku in javni prireditvah 
izvajala promocijo pešhoje na delovno mesto ter za dnevne opravke.  
• Odprava vseh morebitnih ovir za kolesarjenje in prihod občanov na delovno mesto, 
trgovine in po opravkih v javnih ustanovah, razširjanje kolesarskih stez iz vseh naselij, 
kjer je to smiselno; dogovarjanje s sosednjimi občinami, da se uredijo kolesarske steze 
za dnevno rabo kolesa v Sveta Ana.  
• Ureditev parkirišč za kolesa pred občino ter javnimi ustanovami občine; dogovarjanje 
z drugimi javnimi ustanovami ter gospodarstvom, da tudi same uredijo parkirišča koles 
za svoje zaposlene in stranke.  
• Občina bo za sebe pripravila in izvajala mobilnostni načrt, prav tako se zavezuje, da 
bo k temu spodbujala druge javne ustanove ter gospodarstvo ter jim pri tem nudila 
strokovno pomoč.  
• Pri načrtovanju prometne politike v občini se upoštevajo tudi potrebe ohranjanja 
kakovosti zraka. 
 
PODPORNI UKREPI ZA IZVAJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA  
Občina bo pozvala vse gospodarske subjekte in javne subjekte na svojem območju, 
da se zavežejo pri svoji dejavnosti k izvajanju tega operativnega programa in zavez 
občine Sveta Ana, zlasti pa še:  
• Učinkovita raba energije in raba obnovljiv virov energije, pri čemer se bodo ti subjekti 
priključevali na »skupinske« sistema ogrevanja na OVE, če bo v njihovi bližini do njih 
prišlo. • Prizadevanja k izvajanju trajnostne mobilnosti; izvajanje načrta mobilnosti za 
svoje zaposlene, stranke in poslovne partnerje; opravljanje storitev preko spleta; delo 
na daljavo; zmanjšanju prevoza tovora s tovornimi vozili in prevoz tovora po železnici 
pri dobavi materiala in prevozu svojih izdelkov do kupcev, zagotavljanje pogojev za 
elektromobilnost za lastna vozila, vozila strank in vozila svojih zaposlenih.  
• Občina si bo pri prostorskem načrtovanju prizadevala za strnjevanje naselij in 
upoštevala potrebe kakovosti zraka, prav tako v vseh svoji programskih dokumentih, 
zlasti pa še na področju ogrevanja in prometa upoštevala potrebe kakovosti zraka.  
• Občina bo za izvajanje tega programa med svojimi zaposlenimi določila skrbnika 
izvajanja tega operativnega programa za usklajevanje ukrepov iz operativnega 
programa med vsemi subjekti občine in z drugimi občinami.  
• Občina bo vsaka štiri leta pregledala izvajanje operativnega programa in po potrebi 
določila nove naloge za ohranjanje kakovosti zraka. 
 
OSTALO:  
• Občina pri izvajanju ukrepov iz Operativnega programa pričakuje strokovno pomoč 
države.  
• Občina se bo za učinkovitejše izvajanje operativnega programa povezala s 
sosednjimi občinami: Lenart,  Sv. Andraž v Slovenskih Goricah, Sv. Jurij v Slovenskih 
Goricah, Sv. Trojica, Benedikt. Cerkvenjak, Duplek, Šentilj, Pesnica  
• Občina bo operativni program skupaj z ostalimi občinami zvajala preko Razvojne 
agencije Slovenske gorice.  
• Če bodo tako želele druge občine iz Slovenije, bo občina z veseljem izmenjevala 
izkušnje pri izvajanju operativnega programa z njimi.  
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• Občina državi predlaga, da skuša v okviru ostalih politik države za izvajanje ukrepov 
iz tega operativnega programa zagotavljati potrebne spodbude.  
• Občina pričakuje učinkovito delovanje inšpekcijskih služb, zlasti pa, da se preprečijo 
vsa dejanja, ki so po predpisih prepovedana, kurjenja gorljivih odpadkov v malih 
kurilnih napravah in na prostem. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Silvo SLAČEK, župan  
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OBČINA SVETA ANA         
              Občinski svet 
 
 
Številka:  32201-1/2018 
Datum:  16. 2. 2022 
 

 
 
 
 
 
 

POROČILO O IZVAJANJU 
AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 

ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA 
V DESTINACIJI OBČINA SVETA ANA  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava, Renata Trajbar Kurbus 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (MUV, št. 8/2019) se Občinski svet 
Občine Sveta Ana seznani s Poročilom o izvajanju Akcijskega načrta ukrepov za 
spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana.  
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Predlog sklepa 

 
 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) je Občinski svet Občine Sveta 
Ana na 17. redni seji, dne  ….. 2022 sprejel 
 
 
 

SKLEP O POTRDITVI 
POROČILA O IZVAJANJU UKREPOV AKCIJSKEGA NAČRTA 

ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA 
V DESTINACIJI OBČINA SVETA ANA  

 
 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Sveta Ana se je seznanil s Poročilom o izvajanju ukrepov akcijskega načrta 
za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana.  
 

2. člen 

 

Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana za obdobje 2021 – 2024. 
 

3. člen 
 
Sklep prične veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Sveta Ana. 
 
 
 
 
Številka:  
Sveta Ana v Slov. gor., dne ……………..2022 
 
 
                         
                                                                                                    Silvo Slaček, župan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

Občina Sveta Ana je v začetku leta 2018 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma. 
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je certifikacijski program, ki sodi pod krovno 
znamko SLOVENIA GREEN.  
ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v 
Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in 
ekonomskem in je v lasti Slovenske turistične organizacije (STO).  
STO shemo upravlja, pripravlja izobraževanja in vzpostavlja promocijske kanale na 
mednarodnem turističnem trgu za promocijo destinacij in ponudnikov, ki imajo znak 
SLOVENIA GREEN. Trajnostno poslovanje destinacije na področju turizma se presoja z 
mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS. 
 
Do sedaj je občina kot destinacija izvedla aktivnosti za pridobitev znaka SLOVENIA 
GREEN DESTINATION v naslednjih korakih: 
1. Imenovanje zelenega koordinatorja. 
2. Oblikovanje zelene ekipe. 
3. Povečanje ozaveščenosti lokalne skupnosti in deležnikov. 
4. Podpis Zelene politike slovenskega turizma. 
5. Anketiranje treh skupin deležnikov: turistična podjetja, prebivalcev in obiskovalcev. 
6. Zbiranje podatkov in dokazil v skladu s standardom Slovenia Green, ter vnos le teh na 
spletno platformo Slovenia Green.  
7. Oddaja poročila o izvedenih aktivnostih in zahtevka za presojo. 
 
Vse zbrane podatke je destinacija vnesla na platformo Slovenia Green. Vnose pred 
podelitvijo znaka pregleda akreditirani preveritelj iz Zavoda Tovarna trajnostega turizma 
GoodPlace, Ljubljana. Slovenska turistična organizacija na osnovi ocen podeli znak 
Slovenia Green Destination gold, silver in bronze. 
Ocena je destinaciji izdana v petih kategorijah: Destinacijski management, Narava in 
pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija ter Družbeno-ekonomska situacija. 
Ocene so na lestvici od 1 do 10. 
 
Rezultati presoje za destinacijo Občina Sveta Ana 
 
KATEGORIJA SKUPNA OCENA 
Destinacijski management 8,9 
Narava in pokrajina 8,5 
Okolje in podnebje 7,3 
Kultura in tradicija 8,7 
Družbeno-ekonomska situacija 7,4 
Skupno 7,95 
 
“GSTC Certified” Compliance level* 73,9 % 
*“GSTC Certified Compliance level" pove, koliko meril destinacija v popolnosti izpolnjuje. 
100 % izpolnjevanje meril prinese destinaciji prepoznavnost s strani organizacije Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC). 
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Znak SGD gold dobi destinacija, ki v najmanj treh od petih kategorij prejme oceno  ali več, 
pri čemer je vsaj ena od teh treh kategorij direktno vezana na turizem (Destinacijski 
management ali Družbeno-ekonomska situacija), in ki ima najmanj en nastanitveni objekt 
z veljavnim znakom Slovenia Green Accommodation. 
Znak SGD silver dobi destinacija, ki v najmanj dveh od petih kategorij prejme oceno 8,0 
ali več, pri čemer je vsaj ena od teh dveh kategorij direktno vezana na turizem 
(Destinacijski management ali Družbeno-ekonomska situacija).  
 
Znak SGD bronze dobi destinacija, ki vsaj v eni od petih kategorij prejme oceno 8,0 ali 
več. Konec marca 2019 je bil občini, kot destinaciji, s strani Slovenske turistične 
organizacije podeljen znak Geen Destination Silver in Poročilo o presoji, ki vsebuje tudi 
priporočila za delo za nadaljnji trajnostni razvoj destinacije, ki so upoštevana v 
pripravljenem akcijskem načrtu ukrepov do konca leta 2021.  
 
Za vzdrževanje znaka Slovenia Green Destination mora destinacija predvsem 
uresničevati ukrepe iz akcijskega načrta, o čemer tudi redno poroča upravljavcu ZSST in 
akreditiranemu partnerju. Leta 2022 destinacija zaprosi za obnovo ocene. Veljavnost 
znaka je do konca marca 2022. 
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                                                                      11    

                                                                
OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 478-6/2022  
Datum: 16. 2. 2022 
 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 
SKLEPA O 

UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
 

v katastrski občini 524 – ŽICE    
 

• parcela št. 572/10  (ID3102401) v izmeri 245 m2  
 

• parcela št. 572/15  (ID 415133) v izmeri 79 m2  
 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 
199/21 - ZUreP-3) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme sklep, kot je 
predložen. 
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Predlog 

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 
199/21 - ZUreP-3) in določil Statuta  Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019),  je občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 17. redni seji, dne ……………..2022 sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro nepremičninam: 

 
v katastrski občini 524 - ŽICE   
 

• parcela št. 572/10  (ID3102401) v izmeri 245 m2  
 

• parcela št. 572/15  (ID 415133) v izmeri 79 m2  
 

  
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o 
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnini iz 1. člena tega sklepa.  
 
 

3. člen  
 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Številka: 478-6/2022 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2022 

                      
                                                                
 

                                                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
      Župan 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

Zemljišči v k. o. 524 – ŽICE, parc. št. 572/10 in 572/15 sta na podlagi Odločbe o podelitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-001/2009 z dne 2. 
11. 2009 grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.  
 
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP  se objektu oziroma delu objekta, ki ima 
pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,  takšen status lahko odvzame z 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa  pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti 
upravni organ, ki ji je status podelil. 

Predmetno zemljišče v naravi predstavlja del državne ceste R3-730/4104.  

Po sprejetju sklepa občinska uprava občine Sveta Ana izda ustrezno upravno odločbo, po 
pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj navedeni 
zemljišči.  

Zemljišči bosta s pogodbo prenešeni na RS.  

Za podpis pogodb je pooblaščen župan občine Sveta Ana.  

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. 

 

 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus 
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Začetni prikaz

LEGENDA:

Parcele

št. 

0 100 m
merilo 1: 1890

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 524-ŽICE, parcela: 572/10

stran 1 od 1
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LEGENDA:
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0 100 m
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