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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-001/2014
Datum: 4. 4. 2017

PREDLOG
SKLEPA O
POTRDITVI SKLEPOV
12. 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 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so priloženi.
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Številka: 03202-001/2014
Datum: 16. 12. 2016

ZAPISNIK
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,
KI JE BILA 14. DECEMBRA 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, Katica Bauman, Roman Režonja, Feliks Berič, Drago
Weinhandl, Mirko Šenveter in Suzana Rejak Breznik (pridruži se bo 16.16) ter Karl Škrlec
(pridruži se ob 17.20).
Opravičeno odsotni člani OS:
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 11. redne seje.
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2017 – druga obravnava
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 – druga obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje občine Sveta Ana - skrajšan postopek
6. Predlog Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
7. Predlog Pravilnika o uporabi prireditvenih prostorov Občine Sveta Ana
8. Pobude in vprašanja.
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa.
Sklep št. 101
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.
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Sklep je bil sprejet.
K točki 2
PREGLED IN POTRDITEV SKLEPOV 11. REDNE SEJE
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 11. redne seje in sprejetih sklepih, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na
glasovanje predlog sklepa.
Sklep št. 102
Občinski svet je potrdil zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, z dne 9.
11. 2016.
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 3
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.
Razpravljal je svetnik Drago Weinhandl Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje
predlagan odlok.
Sklep št. 103
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, 101/13ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) se sprejme Odlok o proračunu
občine Sveta Ana za leto 2017.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 104
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženja države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11, 14/15ZUUJFO in 76/15), 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/23, 10/14 in 58/16), 15. člena Statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) in Odloka o proračunu
Občine Sveta Ana za leto 2017, se prejme Letni program prodaje in nakupa finančnega in
stvarnega premoženja za leto 2017.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
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Za je glasovalo 7 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik.
Sklep je bil sprejet.
K točki 4
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.
Razpravljal je svetnik Drago Weinhandl. Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje
predlagan odlok.
Sklep št. 105
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, 101/13ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) se sprejme Odlok o proračunu
Občine Sveta Ana za leto 2018.
Navzočih je bilo sedem (8) svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 106
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženja države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11, 14/15ZUUJFO in 76/15), 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/23, 10/14 in 58/16), 15. člena Statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) in Odloka o proračunu
Občine Sveta Ana za leto 2018, se prejme Letni program prodaje in nakupa finančnega in
stvarnega premoženja za leto 2018.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov, proti je glasoval en (1) svetnik.
Sklep je bil sprejet.
K točki 5
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA - SKRAJŠAN POSTOPEK
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 39/2010, MUV, št. 23/2012) sta se na seji opravili obe obravnavi odloka.
Župan Silvo Slaček je podal uvod in besedo predal uslužbenki občinske uprave Ireni Golob,
višji referentki za okolje in prostor ter družbene dejavnosti, ki je podala podrobnejšo
obrazložitev pripravljenih sprememb in dopolnitev.
Župan da na glasovanje predlagane spremembe in dopolnitve odloka.
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Sklep št. 107
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-ZKZC, 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) se
sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Sveta Ana.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo 8 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 6
PREDLOG PRAVILNIKA O ODDAJI POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in besedo predal
uslužbenki občinske uprave Petri Golob, svetovalki za družbene dejavnosti, kulturo in
turizem, ki je predstavila pravno podlago ter razloge za sprejem pravilnika.
Župan da predlagam pravilnik na glasovanje.
Sklep št. 108
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15),
Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90,
Uradni list RS - stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93,
66/93, 32/00, 102/02 - odl. US in 87/11 - ZMVN-A), 21. in 29. člena 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 in 76/16 - odl. US) ter 6. in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014),
se sprejme Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo 8 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 7
PREDLOG PRAVILNIKA O UPORABI PRIREDITVENIH PROSTOROV OBČINE SVETA
ANA
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in besedo predal
uslužbenki občinske uprave Petri Golob, svetovalki za družbene dejavnosti, kulturo in
turizem.
Sprejem Pravilnika pomeni pravno podlago za oddajo prireditvenih prostorov Občine Sveta
Ana v uporabo. Med prireditvene prostore se po tem pravilniku uvrščajo: Kulturno – turistični
center Sveta Ana (KTC), Društveni prostori v KTC, Avla Antona Fašing, Pomožni
prostor/kuhinja v pritličju občinske stavbe in Društveni prostor v pritličju občinske stavbe.
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Pri tej točki so razpravljali svetniki Drago Weinhandl, Suzana Rejak Breznik in Drago Ruhitel.
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje predlagan pravilnik.
Sklep št. 109
Na podlagi 21. in 29. člena 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 in
14/15 - ZUUJFO), 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010,
107/2010 in MUV, št. 6/2014), se sprejme Pravilnik o uporabi prireditvenih prostorov.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo 8 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 8
POBUDE IN VPRAŠANJA
Pri tej točki so razpravljali svetniki Feliks Berič, Breda Špindler, Karl Škerlec, Suzana Rejak
Breznik, Drago Ruhitel in Drago Weinhandl.
Na vse pobude in vprašanja je župan podal odgovore na sami seji.
Svetnik Feliks Berič je vprašal kako daleč je investicija ureditev klubskih prostorov pri
telovadnici OŠ in kaj se bo tu odvijalo.
Župan pove, da je za investicijo v teku pridobitev uporabnega dovoljenja, da se čaka na
tehnični prevzem. Po dokončanju in pridobitvi vseh ustreznih dovoljen se bo prostor na
podlagi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem oddal v najemm pod določenimi
pogoji, eden izmed njih bo vsekakor glede omejitve delovnega časa med tednom izven
poslovnega časa šole.
Svetnica Breda Špindler opozori na temno stopnišče pri telovadnici OŠ in se ob koncu leta
zahvali občinski upravi za dobro sodelovanje ter pripomni, da smo si vsi različni ter da vsi
tako ali drugače delamo napake.
Svetnica Suzana Rejak Breznik vpraša kaj je s pisarno v KTC in predlaga, da bi se prostor
lahko uporabil za stalno razstavo Kulturnega društva. Župan ji odgovori, da interesa za
najem tega prostora v preteklosti ni bilo, da je ena izmed možnosti tudi ta, da bi se povečal
celoten predprostor objekta.
Župan predlaga, da bi razstava Kulturnega društva lahko bila tudi v občinski avli.
Prav tako svetnica znova vpraša lahko je z napisi v nemškem jeziku na pročelju KTC. Župan
ji odgovori, da je s stanovalci dogovorjeno, da se bodo le-ti odstranili in zamenjali z napisi v
slovenskem jeziku.
Svetnik Drago Weinhandl povpraša kdaj bo prejel pogodbo sklenjeno med občino in
podjetjem Bernjak glede nakupa stanovanj in prav tako ponovno zaprosi za vse pogodbe
sklenjene med družbo AGJ iz Lenart in občino.
Župan mu odgovori, da bo zahtevano dokumentacijo prejel.
Nadalje svetnik pove, da je že na 11. redni seji občinskega sveta bilo rečeno, da bo širši
javnosti predstavljen projekt dozidava vrtca. Da predlog za predstavitev projekta. Župan mu
odgovori, da bo projekt objavljen na spletni strani.
Na koncu razpravljata še svetnika Karl Škrlec in Drago Ruhitel v zvezi z nabavo defibratorja.
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S tem je bil izčrpan dnevni red 12. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan
ob 18.00 uri sejo končal.

Zapisala:
Renata Trajbar Kurbus

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