
OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI HAJDOŠE IN SLOVENJA VAS 
za naselje Hajdoše in Slovenja vas 
 
Številka: 031-1/2010-2 
Datum:  23. 02. 2011 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov za  naselje  Hajdoše in Slovenja vas,  ki  se  je  vršil  dne 23. februarja 2011 v 
gasilskem domu Hajdoše, s pričetkom ob 17. uri. 
 
Zbor občanov je na podlagi 71. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10)  sklical in vodil župan, mag. Stanislav Glažar. 
 
DRUGI PRISOTNI: 
- župan, mag. Stanislav Glažar 
- direktorica Občinske uprave Občine Hajdina, Valerija Šamprl 
- referent za komunalno infrastrukturo Občine Hajdina, Franc Jelen 
- Dravske elektrarne Maribor d.d.: Igor Čuš, Alojz Preglav in Luka Matjaško 
- Konstruktor VGR d.o.o.: Bogomir Mernik 
- Lista prisotnosti na kateri je podpisano 61 udeležencev 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti, 
2. Imenovanje dveh overovateljev zapisnika, 
3. Informacija o širitvi kanala Dravskih elektrarn Maribor d.d. 
 
 
K tč. 1. OTVORITEV, POZDRAV IN UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI 
 
Župan mag. Stanislav Glažar v uvodu pozdravi vse prisotne in pove, da se zbor občanov 
sklicuje za naselje Hajdoše in Slovenja vas. 
 
Število volivcev v naselju Hajdoše je 544 v naselju Slovenja vas pa 443. Na podlagi 73. člena 
Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/10)  potrebnih 5 % prisotnih. Ugotovi se, da je prisotnih več kot 5 % volilnih 
upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  
 
Ugotovi se, da je PRISOTNIH 61 VOLIVCEV, zato župan prične z zborom občanov. 
 
 
K tč. 2. IMENOVANJE DELOVNEGA TELESA (zapisnikarja in dva overitelja  
            zapisnika) 
 
Župan je predlagal, da zapisnik piše referentka občinske uprave Občine Hajdina, Marija 
Rozman. 
 
Predlagana kandidata za  
 
overitelja:  Kaučevič Peter iz Hajdoš 
 
      Henrik Šlamberger iz Slovenje vasi 
 
      



Izvoljena kandidata za: 
 
Overitelja zapisnika sta:  Peter Kaučevič iz naselja Hajdoše 
 
        Henrik Šlamberger iz naselja Slovenja vas 
      
Glasovanje: ZA – 61 , PROTI – 0, od  61 prisotnih občanov 
 
 
K TČ. 3 Informacija o širitvi kanala Dravskih elektrarn Maribor d.d. 
 
Župan pove, da smo s strani občanov prejeli kar nekaj pobud o tem, kje lahko dobijo več 
informacij o širitvi kanala HE Zlatoličje. Tudi na vaških odborih v naseljih Hajdoše in v 
Slovenja vas, smo se v mesecu decembru o tem že pogovarjali. Zato smo na zbor občanov 
povabili tudi predstavnike Dravskih elektrarn Maribor in Konstruktorja VGR, kateri bodo 
podali odgovore na nekatera konkretna vprašanja. 
 
Igor Čuš  pove, da je že 10 let od tega, ko je nastala ideja o tem projektu. Na tem območju je 
bilo veliko odlagališče nevarnih odpadkov, zato je prišlo do ideje, da se to uredi in pride do 
širitve kanala. Gre za 40 hektarjev veliko  zemljišče, ki je v lasti Dravskih elektrarn Maribor. 
V začetku smo začeli sodelovati z Mestno občino Ptuj, z ustanovitvijo občine Hajdina, pa so 
se te stvari prenesle na občino Hajdina.  Leta 2003 je bilo tudi izdano gradbeno dovoljenje za 
širitev kanala. Sama izgradnja se je pričela v letu 2006, kjer je bilo predvideno, da bo projekt 
trajal 4 leta, vendar se je vsled gospodarske krize rok izgradnje podaljšal še za 2 leti in se bo 
zaključil v sredini leta 2013. 
 
Bogomir Mernik pove, da samo gradbišče se premika proti Hajdošam. Odsek od Zlatoličja do 
Slovenje vasi je že skoraj končan in bo že tudi urejena ozelenitev. V poletnih mesecih 2012 se 
predvideva še sanacija mostov, kjer se bo opravila ojačitev stebrov v vodi. Predvideva se 
tritedenska zapora enega in nato še drugega mostu.  
 
Peter Kaučevič sprašuje, kako bo z ureditvijo prehoda čez most v času nogometnih tekem. 
 
Bogomir Mernik odgovori, da glede zapore na mostovih bo problem samo za avtomobile, 
lahko se ga bo prečkalo peš ali s kolesom. 
 
Ivan Peklar pove, da glede na to, da se bodo dela nadaljevala še dve leti in bomo vaščani 
tega dela še bolj oškodovani smatra, da nam pripada odškodnina, za povzročen hrup in prah, 
ki nastaja. 
 
Jerica Zemljič pove, da pri sami separaciji ne moremo do svojih parcel, saj ni ceste, ampak 
gre cesta skozi gradbišče. 
 
Alojz Preglav odgovori, da bodo deponijo razširili. 
 
Adolf Vidovič seznani prisotne o problemu, ki se je pojavil na njegovem kmetijskem zemljišču. 
Zaprto ima dovozno pot na cesto in zemljišče je v vodi. 
 
Franc Jelen pove, da se je ogled že opravil in se bo opravil še enkrat, kjer se bodo dogovorili 
o konkretni rešitvi. 
 
Ignac Skaza smatra, da še vedno niso dobili pravega odgovora. Obljubljeno je bilo, da se 
separacija seli iz Slovenje vasi. Predstavljeno je bilo tudi, da bo v Slovenje vasi narejena 
protihrupna ograja v višini 2,5 m proti naselju. Vsega tega hrupa vaščani Slovenje vasi niso 
pripravljeni prenašati še dve leti, zato se bo potrebno pogajat glede odškodnine. 



 
Igor Čuš odgovori, da so v samem projektu zajete tudi meritve hrupa, katere pa ne smejo 
presegati mej ki so za okolje dovoljene. V kolikor je povzročena škoda s hrupnim 
onesnaženjem zraka, pa so Dravske elektrarne toliko resne, da ne bodo odstopale od 
povzročene škode.  
 
V razpravo so se vključili še nekateri vaščani obeh vasi, katere je zanimalo predvsem, kdaj bo 
postavljena protihrupna ograja, ali bi si lahko pri zalivu za mostom uredili ribištvo, kaj bodo 
vaščani s širitvijo kanala pridobili in kaj je z odškodnino. 
 
Na zastavljena vprašanja je vaščanom podal odgovore izvajalec del. 
 
Po končani razpravi župan predlaga, da se v ožji sestavi sestanejo predstavniki iz vaškega 
odbora oz. iz vasi Hajdoš in Slovenja vas, skupaj z Dravskimi elektrarnami Maribor in 
izvajalci del. Pregledajo se naj zapisi prejšnjih sestankov, projektna dokumentacija in  
ugotovi se nastala problematika, katera pa se poskuša čim prej razrešit. 
 
Zbor občanov zaključen ob 18.45. uri    
 
 
Zapisala: 
Marija Rozman 

Overitelja zapisnika:  
 

Peter Kaučevič 
        _______________ 
 
        Henrik Šlamberger  
        _______________ 


