
 

Številka: 900-2/2019-14 
Datum:   1.4.2020 
 

Z A P I S N I K 

 
12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je bila v 
sredo, 1. 4. 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: 
Damjana KOZOLE, Barbara ŠKRLEC CVETKO, Jože ŽEL, Tjaša ERJAVEC. 
Anita ROBIČ - predsednica 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 11. 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 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah in dal na glasovanje: 
 
SKLEP ŠT. 99/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 12. redni seji, dne 
1.4.2020 potrdil naslednji dnevni red 12. redne seje občinskega sveta: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah. 
4. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  za leto 2019 – hitri 

postopek. 
5. Letni program športa za leto 2020. 
6. Letni program kulture in turizma za leto 2020. 
7. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sv. Trojica v Slov. goricah za leto 2019. 
8. Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Sv. Trojica v Slov. goricah za leto 2020. 
9. Informacije župana. 



 

10. Vprašanja občinskih svetnikov. 
11. 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 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah 

Župan je dal v razpravo zapisnik 11 redne seje občinskega sveta. Pripomb ni bilo, zato je župan dal na 
glasovanje;  

SKLEP ŠT. 100/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme skrajšan zapisnik 11. 
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 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  za leto 2019 – hitri 
postopek 

Obrazložitev točke je podala Damjana Kozole. Podala je obrazložitev realizacije proračuna Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019.  

V odprti razpravi je sodelovala Jasmina Trojner Kraner.  

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

SKLEP ŠT. 101/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme zaključni račun 
proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 z vsemi prilogami. 
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 

Letni program športa za leto 2020 

Obrazložitev točke je podala Tjaša Erjavec.  Ker ni bilo sodelujočih v razpravi je župan dal na 
glasovanje sklep;  

SKLEP ŠT. 102/IV; 
Občinski sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme Letni program 
športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 
Na osnovi izida glasovanja z 11 ZA in 0 proti, od 11 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, 
da je SKLEP SPREJET. 



 

K točki 6 

Letni program kulture in turizma za leto 2020 

Obrazložitev točke je prav tako podala Tjaša Erjavec. Ker tudi v okviru te točke ni bilo sodelujočih v 
razpravi je župan dal na glasovanje sklep;  

SKLEP ŠT. 103/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme Letni program 
kulture in turizma v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020. 
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 7 

Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sv. Trojica v Slov. goricah za leto 2019 

Predsednica Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Anita Robič je predstavila 
Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019. 

Ker ni bilo vprašanj oz. sodelujočih v razpravi, je župan dal na glasovanje sklep;  

SKLEP ŠT. 104/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se je seznanil z letnim 
poročilom, o delu nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 
2019 in izvedenimi končnimi poročili.  
Na osnovi izida glasovanja z 11 ZA in 0 proti, od 11 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, 
da je SKLEP SPREJET. 

K točki 8 

Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Sv. Trojica v Slov. goricah za leto 2020 

Predsednica Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Anita Robič je predstavila 
Letni program nadzorov Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020. 

Ker ni bilo sodelujočih v razpravi, je dal župan na glasovanje sklep;  

SKLEP ŠT. 105/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se je seznanil z letnim 
programom nadzora Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za 
leto 2020. 
Na osnovi izida glasovanja z 11 ZA in 0 proti, od 11 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, 
da je SKLEP SPREJET. 

K točki 9 

Informacije župana 



 

Župan je prisotne seznanil z informacijami o naslednjem: 

- trenutno je veliko dela glede vsesplošne situacije okrog Corona virusa. Ob tem je 
izpostavil aktivnosti civilne zaščite (v nadaljevanju CZ).  

- V začetku marca se je izvedla reorganizacija enot CZ Občine Sveta Trojica (Štaba CZ,    
enot za Podporo CZ in poverjenikov CZ Občine Sv. Trojica. 

- Največje kadrovske spremembe CZ so v štabu kjer je poveljstvo CZ prevzel Klemen 
Potrč, namestnik poveljnika CZ Občine Sv. Trojica pa je Jožef Časar 

- Štab CZ se je v novi sestavi prvič sestal dne 13.3.2020, na katerem se je izvedla 
primopredaja poveljstva s strani Petra Leopolda, kateremu se je župan zahvalil za 
dosedanje delo.  

- Operativno se vključujejo tudi gasilci. Drugih enot CZ zaenkrat ni bilo potrebno 
aktivirati. 

- Štab CZ deluje nemoteno, vsak dan.  

- Sprejeli smo odredbo o zaprtju lokalov dan pred veljavo državne odredbe o zaprtju 
lokalov.  Zahvala občanom, ki se držijo odredb.  

- Tiskovna konferenca za informiranje občanov. 

- Vzpostavitev dežurne telefonske številke 041 326 542, ki smo jo še isti dan 13.3.2020 
objavili na spletni strani občine in po radiu RSG. 

- Preko dežurne številke in aktivistov RK se je vzpostavila oskrba z osnovnimi 
potrebščinami, ki so pomoči potrebni.  

- Udeležba na sestanku z predstavniki Ministrstva za obrambo  

- Dnevno iskanje ponudnikov zaščitne opreme in nabava zaščitnih sredstev (CZ je v tem 
času nabavila razkužila, maske, rokavice, zaščitne kombinezone in pokrivala, zaščitna 
očala, dezinfekcijska sredstva, ki trenutno zadostujejo za delovanje enot CZ (manjši delež 
sredstev je prejela od države). 

- Še vedno si prizadevamo  nabaviti tudi večje količino mask in drugih sredstev, za vse 
občane Sv. Trojice. 

- Takoj so se izvedeli ukrepi za zaprtje športne dvorane, igrišča, šole, vrtca. 

- Sklicana je bila tiskovna konferenca za potrebe informiranja občanov. 

- Preveritev stanja dveh družin, ki sta zaradi vrnitve iz tujine bile v samo izolaciji. Samo 
izolacijo so uspešno prestali in so vsi zdravi. 

- Preverjanje stanja pri drugih ogroženih družinah. 



 

- Obveščanj vseh gasilskih enot o stanju in o pomanjkanju zaščitnih sredstev. 

- Izdelan je bil OPOMNIK za izvajalce pomoči. 

- Priprava vsakodnevnih poročil in oddaje le teh na pristojno izpostavo Ministrstva za 
obrambo. 

- Nabava oblačil za poveljnika in namestnika poveljnika štaba CZ. 

- Razdelitev zaščitne opreme vsem trem gasilskim društvom. 

- Vsakodnevna oskrba z paketi, zdravili in osnovnimi sredstvi pomoči potrebnim. 

- Zahvala vsem prostovoljcem. 

- Ureditev skladišča in prostorov za delovanje štaba CZ (zraven prostorov OORK -Kulturni 
dom).   

- Oskrba zaposlenih v Mercatorju z zaščitno opremo. 

- Spremljanje odredbe o zaprtju lokalov, določeni problemi glede neupoštevanja le te.  

- Spremljanje stanja ob Trojiškem jezeru, postavitev dodatnih opozoril glede zadrževanja, 
postavitev fizične zapore ceste. 

- Razkuževanje poslovnih prostorov 2x tedensko (pošta, Štab CZ , Občina, Mercator, klopi 
na javnih površinah, Agroremont d.o.o. (kasneje večstanovanjske stavbe, mrliška veža). 

- Pregled  cerkve po potresu in obveščanje pristojnih služb. Nemudoma smo pristopili k 
reševanju le tega. 

- Nabavila se je tudi oprema za posodobitev komunikacijskega sistema v PGD Sv. Trojica. 

- Prevoz občanov z slabšim zdravstvenim stanjem v ZD Lenart, UKC Maribor. Vse to 
izvaja štab CZ. 

- Preveritev potreb po računalniški opremi za osnovnošolce za učenje na daljavo. 

- Nabava škropilnic za razkuževanje prostorov (ena bila donirana s strani Agroremont 
d.o.o.). 

- Izdaja in raznos obvestil za obvezno razkuževaje večstanovanjskih stavb. 

- Nadzor nad izvajanjem odloka o uporabi zaščitnih sredstev v vseh zaprtih javnih 
površinah. 

- Nadzor nad izvajanjem odloka o prepovedi gibanja in zadrževanja na javnih površinah. 

- Vzdrževanje komunalne infrastrukture 

 



 

Glede na milo zimo se od novega leta dalje v okviru kadrovskih zmožnosti v režijskem obratu 
izvajajo razna nujna vzdrževalna dela na občinskih cestah, kot so: 

- dosip bankin (porabljenih cca 60 kub.m. mletega asfalta), 

- krpanje makedamskih udarnih jam,  

- čiščenje muld in prepustov, 

- čiščenje obcestnih jarkov v Gočovi, Dobravi in delu Zg. Porčiča.   

 Potekajo Vzdrževalna dela na javnem kanalizacijskem omrežju: 

- izvajalo se je snemanje kritičnih odsekov fekalne kanalizacije in strojne čiščenje 

Pri Trojiškem jezeru se je končalo z čiščenjem grmičevja in zarasti, razen v delu, kjer Občina 
ni lastnik (na območju počitniških hišic, kjer nam tega lastniki-najemniki in ribiči niso 
dovolili.)  

Na območju jezera smo postavili tudi koše za smeti , ki jih je prostovoljno izdelal g. Jože 
Žekš, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Popravil je tudi klopi. 

Izvajali smo čiščenje javnih vodotokov, ki jih je financiral Sklad kmetijskih zemljišč-Občina 
je bila koordinator in pobudnik. 

- V novonastalem naselju na območju OPPN jug bodo predvidoma v tem tednu v glavnini 
končana dela zadrževalnega bazena za meteorne vode za novo naselje na območju OPPN 
Trojica jug. Dela izvaja podjetje Komunala Slovenske gorice po Pogodbi 51/2017, 
vrednost del znaša čez 50.000,00 EUR. Gre za nujno investicijo, ki je bila zaradi gradnje 
naselja pogojevana s strani Direkcije RS za vode. Zadrževalnik  bo sposoben zadržati cca 
200m3 meteorne vode, saj meri v dolžino 17m, v širino 7m in v višino 1,65m. 

- Izveden je bil javni razpis za podelitev koncesije koncesije za družinskega zdravnika za 
našo ambulanto. Izbrano je bilo podjetje Amigdala d.o.o., nam bolj poznana dr. 
Ljubojevič. Ambulanta bo delovala ob ponedeljkih, sredah in četrtkih. Ambulanta bo 
opremljena z laboratorijem, EKG-jem in spirometrijo. Koncesija bo podeljena za obdobje 
15 let. Sedaj je potreben podpis pogodbe s koncesionarjem in Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. V kolikor bi šlo vse po načrtih, bi lahko pričela ambulanta 
delovati z mesecem majem 2020. 

- Tečejo aktivnosti na projektu kolesarke. V tem trenutku je sicer nekoliko v mirovanju 
pridobivanje služnostnih pogodb ter notarske overitve, zaradi vsesplošne situacije okrog 
virusa. Čakamo odgovor Razvojne agencije Slovenske gorice, glede podaljšanje roka.   

- TrojicaFest bo glede na trenutno situacijo v letu 2020 odpovedan. Sredstva, ki so bila 
načrtovana za TrojicaFest bodo namenjena reševanju nastale situacije. 

- Zahvala CZ, OORK Sveta Trojica ter vsem, ki kakorkoli pomagajo v teh trenutkih.  



 

 

K točki 10 

Vprašanja občinskih svetnikov 

Marko Gungl – je pojasnil, da ima informacije, da se infrastruktura gradi tudi v času 
epidemije. Zato je želel informacijo ali tudi izgradnja optičnega omrežja spada pod 
infrastrukturo.  

Pojasnjeno je bilo, da se izgradnja optičnega omrežja nadaljuje. V tem trenutku je pa to 
seveda prioriteta. Nasploh je problematično v Oseku, saj v tem trenutku večina občanov dela 
od doma, prav tako poteka šolanje od doma. Dodatna pojasnila je podal Jože Žel, ki je 
pojasnil, da aktivnosti glede izgradnje optičnega omrežja potekajo naprej, bo pa zagotovo 
prihajalo do zamud. Kar se tiče širjenja omrežja v naselju Zg. Porčič vas pa je gradnja 
pogojena z gradnjo, ki jo izvaja Elektro Maribor, v sklopu katerega bi se naj izgradilo optično 
omrežje. Gre pa seveda ta zamik pripisati vsesplošni trenutni situaciji.  

 

Branko Družovec – je želel informacijo glede t.i. rabote oz. čistilne akcije, in sicer ga je 
zanimalo ali bo izvedena glede na trenutne razmere. 

Pojasnjeno je bilo, da glede na situacijo je rabota zaustavljena. Je pa župan pozval občane, da 
sedaj ko hodijo na sprehode, da vzamejo seboj vreče ter sami poberejo smeti oz. odpadke.  

 

Župan je podal informacijo, da bo na BK TV in preko socialnega omrežja Facebook v živo 
potekal prenos iz naše cerkve blagoslov velikonočnih jedi v soboto, 11.4.2020 ob 11 uri ter v 
nedeljo, 12.4.2020 ob 10 uri sveta maša. Ob tem se je župan tudi zahvalil patroma, ki sta 
pripravljena sodelovati ob danih razmerah na spremembe in sodelovanje.  

 

Jasmina Trojner Kraner – je podala zahvalo  g. Ivanu Arcetu za ureditev bankin v naselju 
Oseku.  

 

Branko Novak – je želel informacijo glede oddaje naročila za optično omrežje, ko bo le to 
fizično položeno. Namreč želel je podatek ali morajo interesenti oddati nove vloge, ali 
ostajajo v veljavi vloge, ki so jih že v preteklosti oddali. (na Telekom-bi brisal.)  

Pojasnjeno je bilo, da občani lahko pričakujejo obisk prodajnika Telekoma Slovenije na 
domu, s katerim se občani dogovorijo glede postopka priključitve. Vsekakor je dobrodošlo, da 
posamezniki oddajo že sami vlogo na Telekomu.  



 

S strani Jožeta Žela je bilo tudi pojasnjeno, da naročila za izvedbo hišnih priključkov (kjer je 
že izgrajeno primarno omrežje) sprejema g. Miran Barta, telefon 041 571 621 na katerega se 
lahko občani obrnejo glede priključitve. V kolikor kdo nima izbranega ponudnika storitve 
podjetja Telekom, je pa to potrebno sporočiti trenutnemu ponudniku, kateri se bo sam povezal 
s Telekomom glede izvedbe priklopa.  

Ob tem je Branko Novak predlagal, da to informacijo ter kontakt g. Barta objavimo na spletni 
strani občine, saj bo ta informacija zagotovo služila k informiranju občanov.  

Župan je tudi pojasnil, da je v Ovtarjevih novicah bil objavljen poziv Rune. Iz naše strani še 
vedno čakamo projektno dokumentacijo s strani podjetja Rune.  

 

Marjan KLOBASA je želel informacijo ali je rabota je dokončno odpovedana ali prestavljena.  

Pojasnjeno je bilo, da je odpovedana. Smo pa glede na ugodno vremenske razmere celo zimo 
čistili in urejali javne površine. 

Bojan Švarc je želel informacijo kako potekajo aktivnosti glede projekta Zg. Senarska vas. 

Jože Žel je pojasnil, da je projektna dokumentacija v glavnini končana ter tehnično usklajena, 
še vedno pa čakamo na določena soglasja in služnosti po pridobitvi katerih bomo zaprosili za 
izdajo  gradbenega dovoljenja. Zamik gre vsekakor pripisati trenutnim razmeram povezanih s 
Corona virusom.  

- Opozoril je na nedelovanje javne razsvetljave v delu Zg. Senarske. Pojasnil je, da je sedaj 
opaziti veliko več sprehajalcev, zato je nujno, da se luči JR popravijo.  

Pojasnjeno je bilo, da bomo informacijo posredovali našemu vzdrževalcu, kateri pa sedaj v 
teh razmerah dela v okrnjeni sestavi.  

 

Župan je tudi pozval občane, da poskrbijo za svoje pse, sploh sedaj ko je več sprehajalcev. 
Namreč danes se je zgodil neprijeten dogodek, saj je pes napadel sprehajalko. V izogib 
takšnim stvarem je nujno da lastniki psov poskrbijo za varnost.  

 

K točki 10 

Pobude občinskih svetnikov 

Smiljan Fekonja je predlagal, da glede na to, da letos ne bo rabote ter da je izbran nov način 
odvoza kosovnih odpadkov, da o tem seznanimo občane.  
Pojasnjeno je bilo, da po novem poteka zbiranje oz. odvoz kosovnih odpadkov na klic. 
Direktorica občinske uprave, je tako pojasnila, da je v sredstvih javnega obveščanja bilo 
pojasnjeno, da sedaj ko so ljudje v večini doma in pospravljajo, da kosovne odpadke nekje 



 

hranijo ter počakajo na konec razglasitve epidemije. Takrat pa lahko spet normalno naročijo 
odvoz kosovnih odpadkov, ali pa jih sami odpeljejo v zbirni center.  
 
Drugih vprašanj ni bilo, zato se je župan vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje na prvi 
virtualni seji občinskega sveta ter zažele da vsi ostanemo varni in zdravi.   
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri 
 
Zapisala: 
Barbara Škrlec Cvetko, poslovna sekretarka                                              

Višja referentka za splošno upravo in arhiviranje 

 

                                 David KLOBASA
                    ŽUPAN 
        


