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PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave, 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 (Uradni list. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) Občinski svet potrdi sklepe 4. redne seje Občinskega sveta 
Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 
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OBČINA SVETA ANA         
   Občinski svet          
 
Številka: 03202-1/2018   
Datum:  12. 6. 2019                                            
 
 

ZAPISNIK 
 

4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, 
KI JE BILA 12. JUNIJA 2019 

 

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:  
Bernarda Potočnik, Karl Škrlec, Roman Režonja, Dušan Kokol, Martin Breznik,  Silvo Nikl in 
Drago Ruhitel ter Viktor Kapl. 
  
Neopravičeno odsotni člani OS: /  
 
Opravičeno odsotni člani OS: Breda Špindler 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica 
občinske uprave, Irena Golob, Stanka Ferš in Petra Golob ter Anita Rojko, ZUM 
d.o.o., Marinka Konečnik Kunst  - direktorica pri točki 5. 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti osem (8) svetnikov. 
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje 
3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. dopisne seje 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 

območje Občine Sveta Ana - skrajšani postopek 
6. Pregled varnostne situacije na območju Svete Ana v letu 2018 
7. Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2019 
8. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana 
9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoči družini na domu« 
10. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v k. o. Zg. Ščavnica 
11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019 
12. Pobude in vprašanja 
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K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 3. REDNE SEJE 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, ker ni bilo vprašanj in pripomb, je župan 
dal na glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 29 
Občinski svet je potrdil sklepe 3. redne seje, z dne 21. marec 2019, Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 3 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 1. DOPISNE SEJE  
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje, ker ni bilo vprašanj in pripomb, je župan dal 
na glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 30 
Občinski svet je potrdil sklepe 1. dopisne seje, z dne april 2019, Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 4 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA  
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sklep št. 31 
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 osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 5 
ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO 
KOMUNALNO OPREMO ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA - SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici družbe 
ZUM d.o.o., Marinki Konečnik Kunst, katera poda strokovno obrazložitev odloka.   
 
Razpravljali so Viktor Kapl, Dušan Kokol, Martin Breznik. 
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Po razpravi je dal župan na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 32 

Na podlagi 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št., 61/17) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2019) se sprejme 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje občine Sveta Ana, po skrajšanem postopku. 

 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8) svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K točki 6 
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU SVETE ANA V LETU 2018 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Občinski svet se seznani z varnostno situacijo za leto 2018. 
 
K točki 7 
ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – OSKRBA S 
PITNO VODO 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo Renati Trajbar 
Kurbus, nato obrazložita razloge za sprejem višje cene vodarine in omrežnine.  
 
Razpravljali so: Martin Breznik, Karl Škrlec, Silvo Nikl, Drago Ruhitel, Viktor Kapl. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 33 
 
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) 
in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) in strokovnega mnenja občinske 
uprave, se Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana, ki ga 
je pripravil Mariborski vodovod d. d., se ne potrdi v delu 5.1. -  vodarina, dvig vodarina iz 0,7809 
€/m3 na 1,0301 €/m3 in v delu 5.2. – omrežnina, dvig omrežnine iz 6,84 € na 11,8 € in v vseh 
delih preostalih delih, ki se nanašajo na dvig cen 

Potrdi se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo 
izračunane po realnih/priznanih stroških izvajanja storitev javne službe :  

1. Oskrba s pitno vodo  
1.1. Cena vodarine: 0,8746 EUR/m3  
1.2. Cena omrežnine: 

DN priključek 
 

Faktor omrežnine Cena brez DDV 
€/mesec 

DN 13 1 9,12 

DN 20 1 9,12 

DN 25 3 27,36 

DN 30 3 27,36 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1292/sklep-o-potrditvi-elaborata-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-oskrbe-s-pitno-vodo-2019-za-obmocje-obcine-zelezniki-in-elaborat-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-odvajanja-in-ciscenja-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode-2019-za-obmocje-obcine-zelezniki/#2.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1292/sklep-o-potrditvi-elaborata-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-oskrbe-s-pitno-vodo-2019-za-obmocje-obcine-zelezniki-in-elaborat-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-odvajanja-in-ciscenja-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode-2019-za-obmocje-obcine-zelezniki/#2.
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DN 40 10 91,20 

DN 50 15 136,80 

DN 80 50 456 

DN 100 100 912 

DN 150 200 1.824 

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi, 

uporablja pa se od 1. 7. 2019.  

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 34 
Mariborski vodovod d. d. naj predloži in opredeli vse materialne stroške na vseh črpališčih za 
zadnjih 5 let (od 2014 – 2018). 
 
Vse občine ustanoviteljice naj se pozove k sprejemu enotne cene vode za vse občine za katere 
GJS izvaja Mariborski vodovod d. d. ter sklicu sestanka.    
 
Navzočih je bilo devet (8) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 8 
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU IN NAČINU ODDAJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV OBČINE 
SVETA ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo javni uslužbenki 
Aniti Rojko. Svetnikom poda obrazložitev in navede spremembe pravilnika.  
 
Razpravljali so svetniki:  Roman Režonja, Karl Škrlec in Kokol Dušan.   
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 35 
Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV 08/19) se sprejme Pravilnik o 
upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 9 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČI DRUŽINI 
NA DOMU« 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo javni uslužbenki 
Ireni Golob. Svetnikom poda obrazložitev.   
 
Razpravljala sta svetnika:  Viktor Kapl in Martin Breznik. 
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Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 36 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 08/19) 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 in 6/12), se sprejme sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
pomoči na domu kot socialna oskrba na domu. 
Cena za uporabnika velja od 1. 7. 2019. 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 10 
SKLEP O UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO V K. O. ZG. ŠČAVNICA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici 
občinske uprave. Svetnikom poda obrazložitev in pojasni razloge za potrebno ukinitev. 
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 37 
Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v 
nadaljevanju: ZUreP-2) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme sklep o ukinitvi 
javnega dobra.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 11 
SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SVETA ANA V LETU 2019 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo javni uslužbenki 
Petri Golob. Svetnikom poda obrazložitev glede samega postopka izbire in obrazloži stališče 
Komisije za priznanja.  
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 38 
Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in 7/2016) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014, 
8/2019) se sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019.  
In sicer:  
Srebrni grb Občine Sveta Ana prejme: Jože KRIŽAN Spodnja Bačkova 51, 2234 Benedikt, 

Bronasti grb Občine Sveta Ana prejmeta: Martin KOCBEK Žice 39, 2233 Sv. Ana v Slov. 

goricah in Družina BRANCELJ Zg. Ščavnica 19, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 

Priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana »Tu sem 

doma«, v petek, 19. julija 2019. 
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Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 12 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Uvodoma župan svetnike seznani, da je pri vzdrževalnih delih na cestah zaključeno 
gramoziranje ter da se trenutno izvaja košnja brežin. Svetnike pozove, da opozorijo na luknje 
na cestah oz. druge stvari, ki smo jih morebiti spregledali.  
 
Roman Režonja:   
pove, da je bil opozorjen na slabo stanje ceste pri Brezniku mimo Škofa.  
Direktorica občinske uprave odgovori, da je gospod Breznik bil na občini in da je cesta bila 
dodana na ustrezen seznam. Župan doda, da bo zadeva ponovno preveril. 
 
Bernarda Potočnik: 

poda pobudo glede zapisnikov. Želi, da bi se v zapisnike, ne čisto dobesedno, ampak vsaj 

okvirno vneslo, kaj so svetniki razpravljali. Pripomba je vezana na pobude.  

Direktorica občinske uprave pove, da se v zapisnik piše v skladu s Poslovnikom, da se sama 

razprava ne piše. 

V nadaljevanju Bernarda Potočnik doda, da je sama bila na to opozorjena, da ni smiselno, da 

v zapisniku piše, da so v razpravi razpravljali ti in ti in župan je odgovoril. Potrebno bi bilo 

posebej zapisati, kaj so svetniki izpostavili.  

Župan posebej k besedi pokliče svetnika Martina Breznika, ki je istočasno tudi direktor 

občinske uprave Občine Lenart, kateri doda, da se zapisniki občinskega sveta Občine Lenart 

pišejo v strnjeni obliki. Slednje potrdi tudi Viktor Kapl in doda, da se je včasih mogoče kaj 

zapisalo.  

Bernarda Potočnik pove, da misli predvsem na to, da naj se zapiše, kaj je kdo izpostavil in 

odgovor, ki ga je prejel. Doda, da se zapisniki objavljajo na spletni strani in nekatere občane 

zanima kaj oz. o čem se je na seji razpravljalo. To bi bilo po njenem mnenju dovolj.  

V razpravi Bernarda Potočnik doda, da ima slabe izkušnje, saj že več kot tri leta čaka na 

odgovor občinske uprave na dopis, ki ga je posredovala na občino.  

 

Župan ji odgovori, da ima kot svetnica vedno možnost vprašati in ji bomo skušali takoj 

odgovoriti. V nadaljevanju razprave je direktorica občinske uprave povedala, da bi občinska 

uprava načeloma morala odgovoriti na vsak dopis, ki ga ta prejme in da se to v redkih primerih 

dejansko ne zgodi, ker se s strankami pogovorimo osebno in uradnega dopisa v kakšnih 

primerih ne pošiljamo. V konkretni zadevi je župan govoril z Bernardo Potočnik, zato 

posebnega odgovora na dopis nismo pošiljali.  

Razpravo na to temo župan zaključi, tako, da je bila pripomba svetnice Bernarde Potočnik 

vzeta na znanje in bo uprava v bodoče pripravljala strjen zapis pobud in vprašanj.  
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Martin Breznik: 
pove, da ima informacijo, da je poškodovan most pri Feritagu, oz. pod njim pri Grajnerju. Karl 
Škrlec doda, da je voda odnesla del mostu oz. pol kanala je zunaj. Župan jima odgovori, da se 
bo zadeva preverila in ustrezno sanirala.  
 
Nadalje Martin Breznik poda vprašanje v zvezi z cevovodnim vodovodom v  Rožengruntu in 
Lokavcu oz. obnovo, ki naj bi sanirala tlačne razmere ali je to zdaj preklopljeno oz. je to urejeno. 
 
Župan mu odgovori, da je težava z vodovodom bila prejšnji vikend na celem območju občine, 
da je bil prazen bazen v Rožengruntu, na Sveti Ani in Porčiču. Drugače pa s tlaki ni več 
problemov, odstranjen je pesek, ki se je nabiral. Prav tako ni več pritožb občanov iz Lokavca.  
 
Karl Škrlec: 
doda, da vodovodno omrežje ni tako urejeno, kot bi moralo biti, problem zaznajo gasilci pri 
odvzemu vode iz hidrantov. 
 
Na koncu Karl Šklec doda še, da so jame pri Serčiču, tam, ko je konec asfalta. Župan mu 
odgovori, da je zaveda urejena, kar potrdi tudi Martin Breznik.  
Župan na koncu pove, da bo vse izpostavljene zadeve glede gramoziranja preveril pri izvajalcu 
del. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 4. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob 
18.10 uri sejo zaključil.  
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus 
 
 

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

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

 
 
 


