
 

Številka: 900-2/2019-15 
Datum:   27.5.2020 
 

Z A P I S N I K 

 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je bila v 
sredo, 27. 5. 2020, ob 17.00 uri in je potekala on line preko webinar. 
 
NAVZOČI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: 
Smiljan FEKONJA – podžupan, Bojan ŠVARC, Branko DRUŽOVEC, Milan ANŽEL, 
Marko GUNGL, Kristijan DUH, Danijel TUŠEK, Aleksander DIVJAK, Branko NOVAK, 
Marjan KLOBASA, Jasmina TROJNER KRANER,  
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
/ 
OSTALI PRISOTNI: 
David KLOBASA – župan, Darja SLIVNJAK, direktorica občinske uprave, Občinska uprava, 
Barbara ŠKRLEC CVETKO, Jože ŽEL, Tjaša ERJAVEC. 
Lilijana KŠELA - članica Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
Predstavniki medijev: BKTV, Štajerski tednik – Senka Dreu. 
 

K točki 1 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
Uvodoma je župan pozdravil prisotne ter ugotovil sklepčnost 13. redne seje Občinskega sveta 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Prisotnih je bilo 11 občinskih svetnikov. 
 

K točki 2 

Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan je predstavil dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah in dal na glasovanje: 
 
SKLEP ŠT. 106/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 13. redni seji, dne 
27.5.2020 potrdil naslednji dnevni red 13. redne seje občinskega sveta: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah. 
4. Sklep o imenovanju članov v  Svet Zavoda za turizem Sveta Trojica. 
5. Sklep o predlogu spremembe Kadrovskega načrta za leto 2020. 
6. Informacije župana. 
7. Vprašanja občinskih svetnikov. 
8. Pobude občinskih svetnikov. 



 

Na osnovi izida glasovanja z 11 ZA in 0 proti, od 11 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, 
da je SKLEP SPREJET. 

K točki 3 

Potrditev skrajšanega zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah 

Župan je dal v razpravo zapisnik 12. redne seje občinskega sveta. Pripomb ni bilo, zato je župan dal na 
glasovanje;  

SKLEP ŠT. 107/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme skrajšan zapisnik 12. 
redne seje Občinskega Sveta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  
Na osnovi izida glasovanja z 10 ZA in 0 proti 1 VZDRŽAN, od 11 prisotnih svetnikov, je 
župan ugotovil, da je SKLEP SPREJET. 

K točki 4 

Sklep o imenovanju članov v  Svet Zavoda za turizem Sveta Trojica 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVVI) g. 
Branko Družovec, je podal obrazložitev k točki. KMVVI se je sestala 6.5.2020 ki je pregledala podane 
predloge, ki so prispeli na podlagi javnega poziva. Sveta zavoda šteje  5 članov (3 predstavniki 
ustanovitelja, 1 predstavnik delavcev in 1 predstavnik zainteresirane javnosti).  KMVVI je predlagala 
da se imenujejo kot predstavnik zavoda Tanja Arih Korošec, Kristijan Ploj in Smiljan Fekonja. Kot 
predstavnica zainteresirane javnosti predlagajo Darjo Šuta. Predstavnika sveta delavcev se bo 
imenovalo ob konstituiranju.  

Posebne razprave ni bilo, zato je sledilo glasovanje in sprejem sklepa; 

SKLEP ŠT. 108/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme Sklep o imenovanju 
predstavnikov v Svet zavoda za Turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  
Na osnovi izida glasovanja z 10 ZA in 0 proti, 1 VZDRŽAN, od 11 prisotnih svetnikov, je 
župan ugotovil, da je SKLEP SPREJET. 

K točki 5 

Sklep o predlogu spremembe Kadrovskega načrta za leto 2020 

Župan je pojasnil, da gre za nadomeščanje bolniškega staleža in povečanega obsega dela zaradi 
odsotnosti uradnice. Obrazložitev točke je podala poročevalka direktorica občinske uprave Darja 
Slivnjak.  

V odprti razpravi je sodelovala občinska svetnica Jasmina Trojner Kraner.  

Po končani razpravi je sledilo glasovanje in sprejem sklepa; 

SKLEP ŠT. 109/IV; 



 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme Predlog spremembe 
Kadrovskega načrta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020. 
Na osnovi izida glasovanja z 9 ZA in 0 proti, 2 VZDRŽANA od 11 prisotnih svetnikov, je 
župan ugotovil, da je SKLEP SPREJET. 

K točki 6 

Informacije župana 

Župan je podal naslednje: 

 - uspešni na dveh javnih razpisih (uspešni pri Fundaciji za šport za preplastitev športnega 
igrišča in izgradnjo postajališča za avtodome pri jezeru) 

 -  projekt kolesarke (potek aktivnosti) 

 - Aktivnosti v vezi z rekonstrukcijo komunalnih vodov in izgradnjo javnega kanalizacijskega 
omrežja s prečrpališčem v naselju Zg. Senarska-VAS  

- urejanje komunalne infrastrukture Trojica jug – trasa F 

 - komunalno opremljanje gradbenih parcel na več območjih občine 

 - križišče Kmetec (izveden sestanek z DRI, v izdelavi idejna zasnova ki bo vključevala 
projekt kolesarskih poti) 

 - obnova mostu čez Pesnico (proti Gočovi) 

 - družinski zdravnik (prejeli smo soglasje Ministrstva za zdravje, sledi podpis pogodbe z 
izbrano koncesionarko - Amigdala d.o.o., ) Sledi še podpis pogodbe med koncesionarko in 
ZZZS. Nato lahko prične ambulanta z delovanjem (predvidoma v juniju 2020) 

 - gradnja javnega optičnega omrežja, ki ga gradi Telekom Slovenije d.o.o. 

 - gradnja javne razsvetljave v Sp. Verjanah (sočasno z gradnjo optičnega omrežja) 

 - gradnja javnega vodovodnega omrežja v Oseku  

 - aktualni razpisi občine (šport, vpis otrok v vrtec, izteka se rok za dodelitev nagrad, odprt 
razpis kultura in turizem) 

 

K točki 7 

Vprašanja občinskih svetnikov 

Milan Anžel je želel informacijo, ki se nanaša na novo priseljeno družino v Sp. Verjanah, in sicer gre 
za stanovanjski objekt, ki je nekoliko odmaknjen od preostalih stanovanjskih hiš, zato ga je zanimalo 
kakšne možnosti so za priključitev tega objekta na optično omrežje.  



 

S strani Jožeta Žela je bilo pojasnjeno, da si je skupaj s Telekomom Slovenije ogledal predmetno 
lokacijo. Predvideni sta dve rešitvi izgradnje optičnega omrežja, in sicer ali bi se le ta izvedla v že 
položeno cev, ki je v lasti Elektra Maribor d.d. ali pa se bo izvedla novogradnja. Vsekakor si 
prizadevamo, da tudi to gospodinjstvo dobi optiko. Gradnjo sicer izvaja Telekom Slovenije, je pa 
vsekakor naš interes da pri tem pomagamo. 

 

Jasmina Trojner Kraner je želela informacijo o poteku ureditve zapuščenega zemljišča v Oseku (t.i. 
Purgaj). Sicer je seznanjena, da je Jože Žel zelo aktiven pri reševanju te problematike, zato jo zanima 
ali so stekle kakšne nadaljnje aktivnosti. 

Župan je pojasnil, da je s to problematiko bil seznanjen takoj ob nastopu svoje funkcije. Žal smo tukaj 
»zvezanih rok«. Jože Žel je pa pojasnil, da s strani pristojnega inšpektorja nismo prejeli nobenega 
odgovora na naše zadnje pisanje glede predmetne zadeve. Po ustnih pojasnilih s strani inšpektorja  pa 
se bo reševanje zadeve zamaknilo zaradi ukrepov Covid in tek rokov. Seznanjeni pa smo, da je lastnik 
zemljišča bil sankcioniran.  

Ob tem je svetnica poudarila, da ni namen da se koga sankcionira, pač pa da se čimprej situacija uredi, 
zato so sosedje zemljišča upravičeno nejevoljni.  

Branko Družovec je ob tem pojasnil, da so se celo sprva pojavili interesenti za nakup tega zemljišča, 
vendar kasneje ni prišlo do realizacije.  

 

Danijel Tušek je želel informacijo koliko še je razpoložljivih prostih mest v vrtcu ter ali se razmišlja o 
povečavi kapacitet vrtca. 

Pojasnjeno je bilo, da gre za večji projekt, katerega ne moremo urediti v kratkem času. Celoten projekt 
je sicer zasnovan kot novi kompleks vrtca. Lokacijo vrtca, bo župan seznanil v prihodnje, ko bo 
znanih več informacij, prav tako bo tudi predstavljena časovnica. Glede na to, da se še vedno plačuje 
kredit za izgradnjo sedanjega vrtca, bo težko da bi šli takoj v izgradnjo novega. Vmes pa se bodo 
iskale začasne rešitve, saj si ne želimo ponovitve situacije, da bi bil vrtec spet premajhen.  

 

Aleksander Divjak je želel informacijo ali že razpolagamo s kakšnimi informacijami glede 
odvodnjavanja v Sp. Senarski oz. z gradnjo zadrževalnika vode. Pojasni, da bi bilo res škoda da bi 
sedaj povzročala škoda s poplavljanjem, saj je sedaj naselje Sp. Senarske res urejeno.  

S strani župana je bilo pojasnjeno, da razmišljamo o trajni ureditvi, Gre pa za zelo veliko investicijo. 
Problematika se pa pojavlja od izgradnje avtoceste. Ocenjujemo da bo investicija presegla 300.000 
EUR. Ob tem je Jože Žel pojasnil, da smo prijavili zadevo na pristojno ministrstvo kot naravno 
nesrečo in opredelili zadevo kot prvo prioriteto reševanja. Predvidena je sanacija odvodnjavanja na 
širšem območju in sicer od podvoza AC do severnega obrobnega jarka v Sp. Senarski. Zato bo 
potrebno posegati tudi na zasebna zemljišča, zato upamo da bodo ob tem šli nasproti tudi lastniki 
zemljišč. V kolikor bomo s prijavo na razpisu uspešni načrtujemo da bi se k ureditvi pristopilo ob 
koncu tega leta ter končalo v naslednjem letu.  

 



 

Marko Gungl je podal informacijo o poškodovani ograji ob pločniku regionalne ceste R3 747 (nad 
jezerom pod Gričem).  

Pojasnjeno je bilo, da smo o tem obveščeni ter da smo informacijo o tem že pred časom posredovali 
Pomgradu, ki je poškodovani del sicer naročil, vendar zaradi ukrepov Covid še le ta ni bila 
izdobavljena.  

Želel je tudi informacijo kako potekajo aktivnosti glede projekta Moja pobuda za naselje Porčič 

Pojasnjeno je bilo, da glede na trenuten obseg del nismo uspeli pristopiti k ureditvi, zato se prosi za 
razumevanje. Župan je tudi pozval občinske svetnike, da tudi sami pristopijo k aktivnostim za 
realizacijo projekta Moja pobuda.  

 

Marjan Klobasa je želel informacijo kako je bilo terminsko dogovorjeno za ureditev ceste Maksa 
Kavčiča in Usnjarsko cesto (od Katana proti Štoku). 

Jože Žel je pojasnil, da je zadeva v teku že zagotovo tri leta. Terminsko je bilo z lastniki zemljišč 
dogovorjeno, da se po pravnomočnosti parcelacije zemljišča brezplačno prenesejo na lokalno 
skupnost, na podlagi česar se lahko kategorizira kot javna pot in se izvajajo vzdrževalna in druga dela 
na cesti. Žal še prenos zemljišč ni končan, bo pa kljub temu glede na zahteve lastnikov, ki so bile 
dogovorjene ob parcelaciji potrebno izvesti določena dela, najkasneje ob koncu leta.   

 

Bojan Švarc je želel informacijo kdaj so predvidene meritve napetosti NN električnega omrežja na 
območju Zg. Senarske (Roškar). 

Jože Žel je pojasnil, da je v času Covida posredoval vlogo na Elektro Maribor, vendar še nismo prejeli 
nobene povratne informacije.  

 

Branko Novak je želel informacijo kako potekajo aktivnosti glede izgradnje pločnika v Trojiški breg. 
Ob tem pa je tudi podal svoje mnenje, da je omejitev 50 km/h zelo neprimerno glede na dolžno klanca, 
prav tako se pogosto izvajajo meritve hitrosti v tem delu. Sicer razume, da gre na eni strani za želje 
občanov, na drugi strani pa gre tudi za varnost.  

Župan je pojasnil, da je ob prevzemu njegovega mandata že bila omejitev hitrosti spremenjena na 50 
km/h. Župan je tudi mnenja, da se poleti lahko brez težav tudi peljemo ob takšni omejitvi hitrosti, je pa 
res, da je v zimskem času to veliko težje. Zadevo bomo urejali v sklopu izgradnje pločnika in bomo 
tako zagotovili varnost pešcev. Šele takrat bomo lahko spremenili omejitev hitrosti.  

K točki 8 

Pobude občinskih svetnikov 

Danijel Tušek je izrazil zadovoljstvo, da se bo pristopilo k izgradnji postajališča za avtodome pri 
jezeru. Ob tem je pa podal pobudo, da bi se postavila tudi kakšna polnilnica za električne avtomobile.  

Župan se je zahvalil za podano pobudo. Pojasnil je, da je lansko leto prisostvoval na otroškem 
parlamentu, kjer so to že predlagali osnovnošolci. V tem trenutku nimamo primerne lokacije za 



 

postavitev polnilnice, zato se načrtuje postavitev v sklopu kakšnega projekta. Glede na to, da je 
možnost subvencioniranja polnilnic, si želimo da bi tudi to imeli v bližnji prihodnosti v naši občini.  

Danijel Tušek meni, da bi bilo smiselna postavitev v sklopu postajališča za avtodome ob jezeru.  

 

Milan Anžel je podal predlog, da bi lahko polnilnico postavili mogoče na samostanskem dvorišču.  

Župan se je zahvalil za predlog, vendar je ob tem pojasnil, da je v sklopu obnove trškega jedra 
predvideno, da samostansko dvorišče ne bi bilo parkirišče, saj gre za kulturni spomenik, zato ni 
primerno da bi bila na tem mestu polnilnica za avtomobile.  

 

Župan je pozval svetnike k razmišljanju in iskanju rešitev, kako bi uredili promet v trškem jedru. 

 

Danijel Tušek je predlagal, da bi se občinski svet kdaj sestal interno in neformalno izven uradnih 
prostorov. 

 

Župan je pojasnil, da se bo v prihodnosti organiziralo druženje oz. neformalno srečanje za občinski 
svet, nadzorni odbor in občinsko upravo.  

Župan je tudi seznanil, da glede na trenutno situacijo in veljavne ukrepe še ni jasno ali bo naslednjo 
nedeljo potekal sejem v okviru kvaternice. Prav tako bo mogoče izvedena proslava ob občinskem 
prazniku, vendar na drugačen način.  

 

Ker ni bilo drugih pobud se je župan zahvalil prisotnim za konstruktivno sodelovanje.  

 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri 
 
Zapisala: 
Barbara Škrlec Cvetko, poslovna sekretarka                                              

Višja referentka za splošno upravo in arhiviranje 

 

                                 David KLOBASA
                    ŽUPAN 
        


