
 

Številka: 900-2/2019-13 
Datum:   19.2.2020 
 

Z A P I S N I K 

 
11. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je bila v 
sredo, 19. 2. 2020, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v 
Trojiškem trgu 26 
 
NAVZOČI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: 
Smiljan FEKONJA – podžupan, Bojan ŠVARC, Branko DRUŽOVEC, Milan ANŽEL, 
Marko GUNGL, Kristijan DUH, Jasmina TROJNER KRANER,  
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
Danijel TUŠEK, Aleksander DIVJAK, Branko NOVAK, Marjan KLOBASA. 
OSTALI PRISOTNI: 
David KLOBASA – župan, Darja SLIVNJAK, direktorica občinske uprave, Veronika 
Rodman – direktorica zavoda Sveta Trojica 
Občinska uprava: Barbara ŠKRLEC CVETKO, Jože ŽEL, Tjaša ERJAVEC. 
Anita ROBIČ - predsednica Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
Senka Dreu - predstavnica medija Štajerki tednik, Sara DOMANJKO. 
 

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 7 občinskih svetnikov. 
 

K točki 2 

Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan je predstavil dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah in dal na glasovanje: 
 
SKLEP ŠT. 92/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 11. redni seji, dne 
19.22.2019 potrdil naslednji dnevni red 11. redne seje občinskega sveta: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 10. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah. 
4. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju splošne/družinske medicine v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 – 
druga obravnava. 

5. Sklep o soglasju k spremembi organizacije oddelkov in sistemizacije delovnih mest v enoti vrtec 
pri OŠ Sveta Trojica. 



 

6. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev infrastrukture Zg. 
Senarska – Vas. 

7. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšan postopek. 
8. Informacije župana. 
9. Vprašanja občinskih svetnikov. 
10.  Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.  
Na osnovi izida glasovanja z 7 ZA in 0 proti, od 7 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, 
da je SKLEP SPREJET. 

 

K točki 3 

Potrditev skrajšanega zapisnika 10. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah 

Župan je dal v razpravo zapisnik 10 redni in 1. izredne seje občinskega sveta. Branko Družovec je 
opozoril na napako v zapisniku 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, in sicer v sklepu št. 90/IV je namesto besede javne zdravstvene službe zapisano javne gasilske 
službe, kar je napačno. V originalnem zapisniku se bo napaka odpravila. Drugih pripomb ni bilo, zato je 
župan dal na glasovanje;  

 
SKLEP ŠT. 93/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme skrajšan zapisnik 10. 
redne seje Občinskega Sveta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  
Na osnovi izida glasovanja z 7 ZA in 0 proti1, od 7 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, da 
je SKLEP SPREJET. 

in 

SKLEP ŠT. 94/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme skrajšan zapisnik 1. 
izredne seje Občinskega Sveta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah s popravkom v 
sklepu št. 90/IV.  
Na osnovi izida glasovanja z 7 ZA in 0 proti1, od 7 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, da 
je SKLEP SPREJET. 

 

K točki 4 

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju splošne/družinske medicine v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 – 

druga obravnava 

Obrazložitev točke sta podala župan in direktorica občinske uprave. Ker posebne razprave ni bilo, je 
sledilo glasovanje in sprejem sklepa; 

SKLEP ŠT. 95/IV; 



 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme odlok o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske 
medicine v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v drugi obravnavi.  

Na osnovi izida glasovanja z 7 ZA in 0 proti, od 7 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, da 
je SKLEP SPREJET 

 

K točki 5 

Sklep o soglasju k spremembi organizacije oddelkov in sistemizacije delovnih mest v enoti vrtec 
pri OŠ Sveta Trojica 

Nas začetku seje občinskega sveta, so občinski svetniki prejeli na mizo popravek gradiva k tej 
točki, zaradi tipkarske napake.  

Obrazložitev točke je podal ravnatelj OŠ in vrtca Sveta Trojica, g. Darko Škerget.  

V odprti razpravi sta sodelovala Milan Anžel in Branko Družovec.  

Sledilo je glasovanje in sprejem sklepa;  

SKLEP ŠT. 96/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme sklep o soglasju k 
spremembi oddelkov in sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca pri OŠ in vrtec Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah za šolsko leto 2019/2020.  
Na osnovi izida glasovanja z 7 ZA in 0 proti, od 7 prisotnih svetnikov, je župan ugotovil, da 
je SKLEP SPREJET 

 

K točki 6 

Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev infrastrukture Zg. 
Senarska – Vas 

Obrazložitev točke je podala direktorica občinske uprave. V odprti razpravi je sodeloval Branko 
Družovec.  

Sledilo je glasovanje in sprejem sklepa; 

SKLEP ŠT. 97/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah potrjuje dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ureditev infrastrukture Zg. Senarska – vas, 
ki ga je izdelal Energo Maks d.o.o., Škalce 1f, 3210 Slovenske Konjice.  
Na osnovi izida glasovanja z 6 ZA in 0 proti, 1 VZDRŽAN od 7 prisotnih svetnikov, je župan 
ugotovil, da je SKLEP SPREJET. 

 



 

K točki 7 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšan 
postopek 

Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave. Gre za določene popravke obstoječega Statuta 
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  

V odprti razpravi je sodelovala Jasmina Trojner Kraner in predsednica Nadzornega odbora Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah Anita Robič.  

Sledilo je glasovanje in sprejem sklepa; 

SKLEP ŠT. 98/IV; 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme spremembe in 
dopolnitve statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah po skrajšanem postopku.  
Na osnovi izida glasovanja z 6 ZA in 0 proti, 1 VZDRŽAN od 7 prisotnih svetnikov, je župan 
ugotovil, da je SKLEP SPREJET 

 

K točki 8 

Informacije župana 

Župan je prisotne seznanil z informacijami o naslednjem: 

- Delo s projektanti na kolesarkah. 

- Priprava dokumentacije za projekt Zg. Senarska – vas. 

- Pridobivanje služnosti za potrebe projekta kolesark. 

- Reševanja po neurju. 

- Projekti na področju urejanja primarne zdravstvene dejavnosti v naši občini. 

- Dogovori za ukrepe z DARS in DRSI za urejanje križišča pri izvozu iz AC in križišča pri 
»Kmetecu«. 

- Reorganizacija dela občinske uprave. 

- Nadaljevanje z deli na  odseku F na območju Trojica OPPN jug. 

- Intenzivno iskanje rešitev za projekt vrtec. 

- »Vroča kri« zaradi nakupa Dreove hiše. – pojasnilo. 

- Zimska pravljica – poročilo. 

- Ob nedeljah nadaljevanje z dogajanji ob jezeru. 

- Čiščenje in ureditev okolice ob jezeru. 



 

- Nadaljevanje z izgradnjo optičnega omrežja. 

- Novo vozilo v režijskem obratu. 

- Rabota v letu 2020 (18.4.2020). 

- Sestanek glede ureditve vodovoda v delu naselja Osek. 

 

K točki 9 

Vprašanja občinskih svetnikov 

Branko DRUŽOVEC je želel informacijo kako potekajo aktivnosti glede zapuščine pokojnega 
lastnika gostilne Pri Trojici. 

Pojasnjeno je bilo, da v tem trenutku potekajo aktivnosti, sicer pa v tem trenutku ne bi želel 
javno razpravljati na to temo. Vsekakor pa upamo in želimo, da se bo zadeva pozitivno 
zaključila.  

Jasmina TROJNER KRANER je želela informacijo, glede na to, da je bilo v lanskem letu 
govora o vaških skupnosti, ali je to še aktualno.  

Župan je pojasnil, da si želi, da bi se vaške skupnosti ustanovile, ter da bi jih vodili občinski 
svetniki. Glede na »priučitev« vseh del ter trenutnega obsega del zaenkrat k ustanovitvi še 
nismo pristopili.  

Kristijan DUH je želel informacijo o okvirnem datumu prihoda zdravnika v ambulanto v 
Sveto Trojico.  

Pojasnjeno je bilo, da ambulanta v tem trenutku dela kot običajno, ko je zdravnik na dopustu. 
Se pravi pacienti lahko sedaj obiščejo katerega koli zdravnika v ZD Lenart. Do prihoda 
koncesionarja bo ob torkih in četrtkih v ambulanti deloval direktor ZD Lenart dr. Kramberger.  

Branko DRUŽOVEC je izpostavil, da je v Oseku potrebna sanacija ceste, oz. odvodnjavanja, 
saj meteorne vode zatekajo v gospodarski objekt  (pri Slana). 

Pojasnjeno je bilo, da je zadeva že saniarna.  

 

K točki 10 

Pobude občinskih svetnikov 

Bojan ŠVARC je predlagal sklic zbora krajanov za naselje Zg. Senarske. 

Marko GUNGL – je predlagal, da v Porčiču (vas) se ob pridobivanju služnosti za 
telekomunikacije uredi in zemeljsko kablira hkrati tudi elektro NN.  



 

Pojasnjeno mu je bilo, da je to že načrtovano oz. dogovorjeno.  

- Podal je tudi opozorilo k previdnosti za sprehajalce okrog Trojiškega jezera. Namreč 
predvsem na severni strani jezera so zelo dejavni bobri, ki so dodobra načeli drevesa, 
zaradi česar so sedaj drevesa poškodovana in tudi nevarna da padejo.  

Milan ANŽEL je podal svoje razmišljanje, za katero meni da je dolgoročno pomembno za 
razvoj Svete Trojice, in sicer je izpostavil območje t.i. bivše kmetijske zadruge.   
 
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri 
 
Zapisala: 
Barbara Škrlec Cvetko, poslovna sekretarka                                              

Višja referentka za splošno upravo in arhiviranje 

 

                                 David KLOBASA
                    ŽUPAN 
        


