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Z A P I S N I K 

 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je bila v 
sredo, 23. 10. 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  

v Trojiškem trgu 26 
 
NAVZOČI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: 
Smiljan FEKONJA – podžupan, Marjan KLOBASA, Bojan ŠVARC, Branko DRUŽOVEC, 
Milan ANŽEL, Aleksander DIVJAK, Branko NOVAK, Marko GUNGL, Kristijan DUH, 
Jasmina TROJNER KRANER. 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
Danijel TUŠEK. 
OSTALI PRISOTNI: 
David KLOBASA – župan, Darja SLIVNJAK, v. d. direktorica občinske uprave, 
Občinska uprava: Damjana KOZOLE, Valerija TROJNER, Jože ŽEL in Barbara ŠKRLEC 
CVETKO, Zdenka ŠKERGET - članica Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Cvetka SLANA – medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje 
narave MOM, Petra PUCKO – Občina Šentilj ter predstavnika medijev. 
 

K točki 1 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
Uvodoma je župan pozdravil prisotne ter ugotovil sklepčnost 8. seje Občinskega sveta Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Prisotnih je bilo trenutno 10 svetnikov. 

 
K točki 2 

Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Župan je predstavil dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah in dal na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 53/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 8. redni seji, dne 
23.10.2019 potrdil naslednji dnevni red 8. redne seje občinskega sveta: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 7. redne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
4. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor  - skrajšan postopek. 
5. Potrditev Investicijskega programa Rekonstrukcije tranzitnih cevovodov na potezi 

Košaki-Počehova. 



 

6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 
– hitri postopek. 

7. Informacije župana. 
8. Vprašanja občinskih svetnikov. 

9. Pobude občinskih svetnikov 
Na osnovi izida glasovanja z 10 ZA in 0 proti od 10 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, da je 
SKLEP SPREJET. 

 
Po končanem glasovanju je župan predlagal razširitev dnevnega reda s točko 7 – Sklep o 
spremembi Sklepa o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednjo obračunsko obdobje 
2019 na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Vse ostale točke ostanejo 
nespremenjene, le da se ustrezno preštevilčijo.  
 
Župan je predlagal sprejetje naslednjega (razširjenega) dnevnega reda in sklepa;  

 
SKLEP ŠT. 54/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 8. redni seji, dne 
23.10.2019 potrdil razširjeni dnevni red 8. redne seje občinskega sveta: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 7. redne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
4. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor  - skrajšan postopek. 
5. Potrditev Investicijskega programa Rekonstrukcije tranzitnih cevovodov na potezi 

Košaki-Počehova. 
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 

– hitri postopek. 
7. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednjo 

obračunsko obdobje 2019 na območju Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
8. Informacije župana. 
9. Vprašanja občinskih svetnikov. 
10. Pobude občinskih svetnikov. 

Na osnovi izida glasovanja z 10 ZA in 0 proti od 10 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, da 
je SKLEP SPREJET. 

K točki 3 
Potrditev skrajšanega zapisnika 7. redne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Župan je odprl razpravo na skrajšan zapisnik 7. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
Pripomb ni bilo, je župan dal na glasovanje zapisnik.   
 
SKLEP ŠT. 55/IV; 



 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah potrdi skrajšan zapis 7. redne 
seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  
Na podlagi izida glasovanja z 10 ZA, in 0 PROTI od 10 prisotnih svetnikov, je župan 
ugotovil, da je SKLEP SPREJET. 
 
in  
 
SKLEP ŠT. 56/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah potrdi skrajšan zapis 1. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
Na osnovi izida glasovanja z 10 ZA in 0 proti od 10 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, da 
je SKLEP SPREJET 
 

K točki 4 
Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor  - skrajšan postopek 

K tej točki je bila vabljena Cvetka SLANA predstavnica medobčinskega urada za varstvo 
okolja in ohranjanje narave Mestne občine Maribor (MOM), ki je tudi podala obrazložitev k 
točki. 
Po končani razpravi je sledilo glasovanje in sprejem sklepa; 
 
SKLEP ŠT. 57/IV; 
Občinski svet Občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah sprejme Odlok o ustanovitvi skupne 
občinske uprave Maribor po skrajšanem postopku.  
Na podlagi izida glasovanja z 10 ZA, in 0 PROTI od 10 prisotnih svetnikov, je župan 
ugotovil, da je SKLEP SPREJET. 

K točki 5 
Potrditev Investicijskega programa Rekonstrukcije tranzitnih cevovodov na potezi 

Košaki-Počehova 
Obrazložitev točke je podala ga. Petra PUCKO iz Občine Šentilj, ki je podrobneje predstavila 
projekt. Ker ni bilo sodelujočih v razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep; 
 
SKLEP ŠT. 58/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah potrjuje investicijski program 
projekta rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova, ki ga je 
pripravila Občina Šentilj, vodilni partner v projektu.  
Na podlagi izida glasovanja z 10 ZA in 0 PROTI od 10 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, 
da je SKLEP SPREJET. 

K točki 6 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – 

hitri postopek 
Uvodoma je župan podal glavne razloge za spremembo rebalansa, kasneje je podrobnejšo 
obrazložitev podala Damjana Kozole.  
Po končani razpravi, je sledilo glasovanje in sprejem sklepa;  



 

 
SKLEP ŠT. 59/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 v hitrem postopku. S 
spremembami odloka se uskladi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 
ter ostale priloge.  
Na podlagi izida glasovanja z 9 ZA in 0 PROTI, 1 VZDRŽAN od 10 prisotnih svetnikov, je 
župan ugotovil, da je SKLEP SPREJET.                                                  

K točki 7 
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednjo 

obračunsko obdobje 2019 na območju Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Obrazložitev točke je podala direktorica občinske uprave ga. Darja Slivnjak. Pojasnila je, da 
je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na prejšnji seji občinskega sveta 
sprejel Sklep o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednji obračunsko obdobje 2019. 
Takrat je bilo dogovorjeno da se cena začne uporabljati s 1.7.2019. Glede na to, da niso vse 
občine potrdile cene, je potrebno sprejeti sklep, da se cena začne uporabljati s 1.11.2019 
Razprave ni bilo, zato je sledilo glasovanje naslednji sklep; 
 
SKLEP ŠT. 60/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme sklep o spremembi 
Sklepa o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednje obračunsko obdobje 2019 na 
območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  
Na podlagi izida glasovanja z 8 ZA in 0 PROTI, 2 VZDRŽANA od 10 prisotnih svetnikov, je 
župan ugotovil, da je SKLEP SPREJET.            

K točki 8 
Informacije župana 

V okviru te točke je župan podal naslednje; 
 - nadaljevanje komunalnega opremljanja na območju gradbenih parcel OPPN Trojica jug 
 - ureditve odvodnjavanja in sanacije plazu pod Cafovo ulico 
 - 10.9.2019 komisijski pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del ureditve ceste in 
pločnika na državni cesti R1-229 v naselju Gočova 
 - Pričetek gradnje telekomunikacijskega optičnega omrežja v Sveti Trojici 
 - gradnja parkirišča pri Trojiškem jezeru 
 - gradnja pločnikov in državne ceste v Sp. Senarski se končuje 
 - na območju centra Sv. Trojica cona 30 
 - Moja pobuda 2020 – povabilo k sodelovanju  
- Zimska pravljica 2019 – povabilo k sodelovanju 
 - 4. festival vin – 25.10.2019 
 - Martinovanje 2019 – 16.11.2019 
 - informacija o spremembi izvajalca šolskih prevozov. 
 

K točki 9 



 

Vprašanja občinskih svetnikov 

Aleksander DIVJAK je želel informacijo ali s strani občine potekajo kakšne aktivnosti oz. ali 
so mogoče znane kakšne informacije o prodaji zemljišča v Spodnji Senarski (t.i. avtoodpad). 

S strani Jožeta Žela je bilo pojasnjeno, da  smo v prejšnjem tednu prejeli Vlogo za izdajo 
potrdila o namenski rabi zemljišča in sicer glede prometa z nepremičninami. Z kakršnimi koli 
informacijami glede prometa v tem trenutku sicer ne razpolagamo, bili pa smo predhodno s 
strani potencialnega investitorja seznanjeni, da se zanima za navedena zemljišča z namenom, 
da na njih zgradi montažne stanovanjske objekte za prodajo. 

- Podal je zahvalo za uspešno izvedbo projekta sanacije ceste in izgradnje pločnika v 
naselju Spodnje Senarske.  

Milan ANŽEL je želel informacijo kakšen je predviden terminski plan glede izgradnje 
optičnega omrežja za odsek Zg. Verjane in Sp. Verjane. Ob tem je pa opozoril, da se izvede 
zemeljsko optično omrežje.  

Župan je pojasnil, da bo odgovor podal na naslednji seji občinskega sveta, saj v tem trenutku 
nima podrobnejših informacij.  

Bojan ŠVARC je želel informacijo kdaj je načrtovan projekt rekonstrukcije ceste JP 703 851 
in vseh komunalnih vodov v naselju Zg. Senarska.  

Pojasnjeno je bilo, da prooučujemo možnosti iz katerih virov bi lahko pridobili sredstva za 
celostno ureditev Zg. Senarske (vodovod, cesta, kanalizacija). Prav tako pa je mogoče 
smiselno počakati, da se razjasni situacija glede kolesarskih poti, da bi lahko projekt delno bil 
vezan na ta projekt.  Na vsak način pa je predviden pričetek gradnje ob koncu leta 2020. 

- Želel je informacijo ali je možno, da bi kako vplivali na Telekom Slovenije, da bi se 
saniral telekomunikacijski kabel zaradi poškodb. 

Pojasnjeno mu je bilo, da se naj o tej zadevi pogovori z Jožetom Želom.  

Branko DRUŽOVEC je izpostavil zapuščeno kmetijo Purgaj v Oseku. Sam osebno se je 
angažiral v sodelovanju z Jožetom Žel, da je bila prijava podana na inšpektorat. Občina pa je 
predlagala, da se zemljišče da pod degradirano območje. Zanima ga, kaj sedaj to dejansko 
pomeni. 

Župan je pojasnil, da si je tudi sam ogledal to zemljišče. Jože Žel pa je pojasnil, da 
razumemo, nezadovoljstvo  občanov glede reševanja postopka, ki  traja zaradi določenih 
okoliščin nerazumno dolgo in je posledično mnenje občanov, da kot občina nič ne ukrepamo, 
vendar temu ni tako, saj smo v nenehnih kontaktih z inšpektoratom. Žal je prejšnji inšpektor  
zadevo zaključil in tega ne moremo komentirati. Inšpektor, ki pa je sedaj prevzel primer pa 
pojasnjuje, da je lastnik neodziven, se ne javlja na telefonske klice, prav tako ne dviguje 
pošte, zato bo potrebno počakati na potek zakonitih rokov in v skrajnem primeru lastnika 
prisiliti z izvršbo, da sanira predmetno zemljišče.  S strani Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS, pa smo prejeli poziv za predlaganje degradiranih območij, zato smo to 



 

zemljišče opredelili kot degradirano območje, ki bo kot tako objavljeno na različnih portalih 
ministrstev z ciljem, da se pospeši postopek sanacije zemljišča, kot pospeševanje koriščenja 
zemljišča za določene namene s strani potencialnih investitorjev. Kakor koli, prizadevali si 
bomo, da bo zadeva urejena do spomladi 2020.  

- Pojasnil je, da družina Fras iz Trotkove (ki se ukvarja s poslovno dejavnostjo) ima zelo 
slab dovoz do svoje hiše. Glede na to, da dejansko živi na meji z našo občino, ga je 
zanimalo ali obstaja kakšna možnost, da se priključi iz Občine Benedikt k Občini Sveta 
Trojica. 

Pojasnjeno je bilo, da smo to Občini Benedikt že predlagali, vendar je bil predlog s strani 
njihovega občinskega sveta zavrnjen. Pomembno bi bilo, da bi tudi sami Frasovi podali na 
obe občini ta predlog. Župan je predlagal, da se občinska svetnika o tem pogovorita z družino 
Fras.  

- Želel je informacijo ali je pri družini Pelcl iz Oseka možna kakšna rešitev, saj mu zaradi 
plazenja odnaša cesto.  

Župan je pojasnil, da se je g. Pelcl glede te problematike že sam dvakrat oglasil na občini. 
Gospod Pelcl namreč že leta sam skrbi za to cesto, kar je pohvalno. Iz naše strani mu je bilo 
obljubljeno, da mu bomo šli nasproti kolikor bo to v naši moči. Na zadnjem sestanku smo 
tudi preverili možnost oz. opcijo prijave za sanacijo plazu na Ministrstvo za okolje in prostor 
RS. Gre za veliko investicijo, saj je potrebno zadevo rešiti celostno.  

- Prostovoljno gasilsko društvo Osek je praznovalo 70 let. Ob tej priložnosti se je svetnik 
zahvalil za pomoč pri nakupu novega vozila društvu ter nabavi šotora za prireditev.  

- Izrazil je svoje pozitivne občutke glede pomoči pri vzpostavitvi dodatne šolske proge oz. 
postajališča pri izvajanju šolskih prevozov, saj sedaj vozi šolski avtobus tudi »po t.i. cesti 
železnici«. 

Ob tem je župan pojasnil, da je imel sestanek s predstavniki Arrive glede linij javnih 
avtobusnih prevozov čez našo občino. V prihodnje lahko pričakujemo dodatno linijo v času 
med 15.15 -16.00 uro. Arriva je pobudo posredovala pristojnim, sedaj čakajo odgovor.  

Jasmina TROJNER KRANER je želela informacijo glede izvajanja osnovnošolskih prevozov, 
kakšna je bila cena prejšnjega izvajalca šolskih prevozov in kakšna je cena sedanjega 
izvajalca. Prav tako je želela informacijo, koliko km se je izvajalo s prejšnjim izvajalcem ter 
koliko km dnevno izvaja sedanji izvajalec šolskih prevozov. Prosi, če se lahko ti podatki 
posredujejo do prihodnje seje občinskega sveta.  

Dogovorjeno je bilo, da se bodo podatki pripravili do prihodnje seje občinskega sveta. 

Milan ANŽEL je ob tem pojasnil, da je iz vidika obremenjenosti cest bolje, da se vozi mini 
bus.  

Jasmina TROJNER KRANER se je navezala na prejšnjo pobudo svetnika Branka Družovca 
glede dovozne ceste do družine Fras. Pojasnila je, da je predmetna cesta že nekaj let uvrščena 



 

v Načrt razvojnih programov (NRP), ter da sta pri podanem predlogu za proračun Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 z svetnikom med drugimi predlogi predlagala 
tudi to cesto ter upa, da bodo tudi ti predlogi upoštevani.  

- Pojasnila je tudi, da sta naselji Gočova in Spodnja Senarska lepo urejeni. Takrat so 
občinski svetniki soglasno podprli predlog za obe naselji, zato apelira na ostale občinske 
svetnike, da bi tudi oni imeli posluh za naselje Osek, glede na to, da je v tem naselju še 
vedno največ neasfaltiranih cest. Meni, da bi bilo pošteno, da bi naselje Osek in naselje 
Porčič dobila kaj več ter da je potrebno skupaj modro načrtovati sredstva.  

Bojan ŠVARC je ob tem pripomnil, da če se govori kateri zaselek je kaj dobil, spomni na to, 
da so v Zg. Senarski dobili 6 luči za JR ter da so se očistili jarki.  

Branko NOVAK je želel informacijo ali se bo delala nova prednostna lista (NRP) ter po 
kakšnem ključu se bo delala če se bo NRP spreminjal. 

S strani župana je bilo pojasnjeno, da v tem trenutku ne moremo ničesar obljubljati. Predlagal 
pa je, da vsak svetnik izpostavi res najbolj nujno zadevo.  

Župan je tudi pojasnil problematiko glede izgradnje vrtca. Ob tem je podžupan komentiral, 
da je športna dvorana v naši občini premajhna za izvajanje vseh športnih dejavnosti, zato je 
treba dobro načrtovati projekte.  

Jasmina TROJNER KRANER je pojasnila, da sta s svetnikom Brankom Družovcem podala 
predloge, ki so sicer že uvrščeni v NRP. Ob tem je predlagala, da se v NRP ne spreminja 
sedanji vrstni red, ter da se novi predlogi pišejo na konec.  

Marjan KLOBASA je podal informacijo o padlem drevesu, ki je poškodovalo ograjo pločnika 
ob državni cesti R3 747 (pod Prebevškom), zato predlaga, da se to uredi.  

Marko GUNGL je pojasnil, da je sicer glede izgradnje optičnega omrežja bilo že govora na tej 
seji, vseeno pa opomni na naselje Zg. Porčič. Pojasni, da v kolikor se ne moti, je do 
Gladenberga optika že izgrajena.  

- Želel je tudi informacijo glede projekta kolesarskih poti, kaj dejansko to pomeni za ceste, 
kako bo ti izgledalo. 

Pojasnjeno je bilo, da projekt vodi razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., ter da je bila 
šele v tem tednu podpisana pogodba za projektiranje. Preko javnega razpisa sta bili izbrani 
dve različni podjetji. Se pravi, da se bo kmalu pričelo s projektiranjem, zato še v tem trenutku 
ne moremo pojasniti kako bo to izgledalo, bo pa v zelo kratkem predstavitev celotnega 
projekta, saj bomo morali v zelo kratkem času pridobiti služnosti lastnikov zemljišč, od česar 
bo v največji meri odvisna realizacija projekta, zato upamo tudi na pomoč svetnikov.  

- Podal je tudi informacijo o nedelujoči javni razsvetljavi v Porčiču, kljub temu, da je s 
strani vzdrževalca bilo pojasnjeno, da bo to urejeno, še do danes JR ne deluje. 



 

- Preko TV medijev je bila predstavitev občine. Takrat je bilo predstavljeno da bo v 
prihodnje možen ogled zvonikov. Želel je informacijo v kolikšnem času se to pričakuje. 

Župan je pojasnil, da farani prostovoljno urejajo podest na cerkvenem podstrešju. Najprej je 
potrebno poskrbeti za varnost, šele na to, bo možno, da bodo možni ogledi.  

 Marjan KLOBASA je pojasnil, da se bliža prednovoletni čas ter da stopnišče pred 
samostansko kletjo še ni popravljeno od lanske poškodbe. Zanima ga, kdaj je predvidena 
sanacija stopnišča. 

Pojasnjeno je bilo, da je bilo popravilo že naročeno, vendar še nismo dobili soglasja za 
obnovo s strani Zavoda za kulturno dediščino. 

Župan je ponovno pozval da se občani v čim večjem številu pripišejo k osebnemu zdravniku v 
Sveto Trojico. V času ko še ambulanta ni delovala, je bilo namreč ogromno govora o tem 
kako ni zdravnika. Sedaj ko ga imamo, pa se ljudje ne odločijo o menjavi osebnega zdravnika. 
V kolikor se ne bo zbralo določeno število pacientov, bomo primorani ambulanto v naši 
občini zapreti.  

 
K točki 10 

Pobude občinskih svetnikov 
 

Drugih pobud ali vprašanj ni bilo, zato se je župan prisotnim zahvalil in zaključil sejo ob 
19.55 uri.  
 
 
Zapisala: 
Barbara Škrlec Cvetko, poslovna sekretarka 

        
David KLOBASA                         

                                                                                                                   ŽUPAN 


