
OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI HAJDOŠE 
za naselje Hajdoše 
 
Številka: 03-1-/2010 
Datum:  21. 12. 2010 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov Vaške skupnosti Hajdoše, za  naselje  Hajdoše,  ki  se  je  vršil  21. decembra 
2010, v prostorih gasilskega doma 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. 
 
PRISOTNI: 30 volilnih upravičencev iz naselja Hajdoše; lista prisotnih je sestavni del tega 
zapisnika. 
 
DRUGI PRISOTNI: 
- direktorica Občinske uprave, Valerija Šamprl, 
- referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, 
- zapisnikarka, Marija Rozman. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti 
2. Imenovanje delovnega telesa (zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika) 
3. Imenovanje članov vaškega odbora in predsednika vaškega odbora 
 
 
K tč. 1. OTVORITEV, POZDRAV IN UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI 
 
Število volivcev v naselju Hajdoše je 558, tako da je na podlagi 73. člena Statuta Občine 
Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10)  potrebnih 5 
% prisotnih, da lahko zbor občanov veljavno sklepa, to je 28 volivcev. Ugotovi se, da je 
prisotnih več kot 5 % volilnih upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  
 
 
Ugotovi se, da je PRISOTNIH 31 VOLIVCEV, zato župan prične z zborom občanov. 
 
 
K tč. 2 IMENOVANJE DELOVNEGA TELESA (zapisnikarja in dva overovatelja  
            zapisnika) 
 
Župan predlaga za zapisnikarko delavko občinske uprave Občine Hajdina, Marijo Rozman. 
 
Predlagana kandidata za overovatelja zapisnika sta Danilo Gojkošek in Ivan Brodnjak 
 
Izvoljeni kandidati za: 
- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 
- overovatelja  zapisnika: 

 Danilo Gojkošek, 
 Ivan Brodnjak. 



Glasovanje:  ZA – 31, PROTI – 0, od 31 prisotnih  
 
 
K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    
           ODBORA 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH 36 volivce. 
 
Župan obrazloži, da je zbor vaščanov sklican zaradi imenovanja članov vaškega odbora in 
predsednika vaškega odbora. Smotrno bi bilo izvoliti tiste ljudi, ki so pripravljeni sodelovati v 
dobro naselja Hajdoše kot tudi Občine Hajdina. Vaški odbor je tisti, ki najbolj pozna 
problematiko in potrebe vasi in jih lahko posreduje občini. Župan prebere predlog za 
imenovanje članov in predsednika vaškega odbora. 
 
- Prvi predlog: člani Tanja Furek, Leopold Valh, Janez Žumer, Janez Bedrač in predsednik 
Vladimir Abraham 
 
- Prisotni vaščani so podali naslednje predloge za člena vaškega odbora, in sicer: Metka 
Žumer, Peter Kaučevič, Miran Bauman, Danijel Toš in Franc Erlač. 
 
Župan vsakega posameznika vpraša, če je pripravljen sodelovati in delati za vas Hajdoše, kar 
so vsi tudi potrdili. 
 
Za vsakega predlaganega kandidata se izvede glasovanje. 
 
Abraham Vladimir 
Glasovanje:  ZA – 27, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Žumer Janez 
Glasovanje:  ZA – 16, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Bedrač Alojz 
Glasovanje:  ZA – 13, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Valh Leopold 
Glasovanje:  ZA – 29, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Furek Tanja 
Glasovanje:  ZA – 12, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Žumer Metka 
Glasovanje:  ZA – 11, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Kaučevič Peter 
Glasovanje:  ZA – 24, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Bauman Miran 
Glasovanje:  ZA – 8, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Toš Danijel 
Glasovanje:  ZA – 5, PROTI – 0, od 36 prisotnih  
 
Erlač Franc 
Glasovanje:  ZA – 17, PROTI – 0, od 36 prisotnih  



Po izidu glasovanja so bili izvoljeni predsednik in naslednji člani Vaškega odbora Hajdoše: 
 
- Vladimir Abraham, Hajdoše 66/a– predsednik, 
- Leopold Valh, Hajdoše 8/d – član, 
- Peter Kaučevič, Hajdoše 77 – član, 
- Franc Erlač, Hajdoše 87 – član, 
- Janez Žumer, Hajdoše 66 – član. 
 
V nadaljevanju da župan vaščanom naselja Hajdoš besedo, da so lahko postavili vprašanja, 
ki so trenutno najbolj pereča. Vaščane je zanimalo predvsem: 
 zakaj se dela na glavni cesti po vasi ne dokončajo in se delajo etapno; 
 zakaj občina nima nadzora pri izgradnji kanalizacije; 
 kdo plačuje javno razsvetljavo, zakaj toliko luči gori po nepotrebnem ( luči gorijo eno uro 

prehitro in eno uro predolgo); 
 kako je z odlaganjem smeti. 
 
Referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, poda odgovore, in sicer: 
- V naselju Hajdoše je bila predvidena sočasna izgradnja kanalizacije, zamenjava 

dotrajanih vodovodnih cevi in sanacija mostu čez kanal. Zaradi pridobivanja finančnih 
sredstev za zamenjavo vodovodnih cevi je prišlo do zamika del in predviden terminski 
plan izvedbe se je spremenil. Dodatno se je uredilo odvodnjavanje meteornih voda. 
Zaradi pomoči in nadzora pri delu je bil ustanovljen gradbeni odbor, ki je bil občinski 
upravi v veliko pomoč. Trenutno je potrebno vso skrb posvetiti vzdrževanju cestišča. V 
skladu s sestankom med županom in predstavniki Elektra Ptuj potekajo intenzivne 
aktivnosti za dokončanje del in asfaltiranje cestišča. 

- Pri izgradnji kanalizacije je  bil prisoten nadzor s strani občine. Največ pripomb s strani 
občanov je bilo na izvedena dela Komunalnega podjetja Ptuj.  

- Stroške električne energije za javno razsvetljavo plačuje občina. Zaradi zmanjšanja 
stroškov se je pristopilo k reševanju tega problema. 

- Za odlaganje smeti morajo vaški odbori predlagati dodatne lokacije, saj bomo tako lahko 
imeli več ekoloških otokov. 

 
Drago Furek apelira na občino Hajdina, da tistim občanom ob glavni cesti, ki so si okna na 
stanovanjskih hišah zamenjali sami, pomaga s kakšno odškodnino, saj smatra, da so s tem, ko 
so si okna zamenjali sami, oškodovani. Smatra tudi, da so občani premalo informirani in 
predlaga, da bi mesečno imeli še kakšen informator, kjer bi bile zajete tekoče informacije. 
 
Župan obrazloži, da so na to temo že imeli sestanek na Direkciji RS za ceste, kjer so odločeni, 
da tistim, ki so si okna zamenjali na lastne stroške, le-teh ne bodo povrnili. Občina bo 
ponovno naprosila pristojne službe, da še enkrat proučijo možnosti povrnitve stroškov, ki so 
jih utrpeli naši občani pri vgradnji oziroma zamenjavi oken na lastne stroške. V mesecu 
decembru bo sestanek s predsedniki vaških odborov, s katerimi  se bomo dogovorili o načinu 
dela in poteku del. Pri vsakem projektu, ki se bo izvajal v vasi, bo sodeloval občinski svetnik, 
ki je tudi član komisije za infrastrukturo, predstavnik vaškega odbora in strokovna služba 
občinske uprave, ki bodo skupaj lažje nadzirali kvaliteto izvedenih del. 
 
Vladimir Abraham se zahvali za izkazano zaupanje in ponovno izvolitev za predsednika 
vaškega odbora. Vse občane obvesti, da lahko konkretne probleme zapišejo in jih posredujejo 
na vaški odbor, da jih bo le-ta lahko obravnaval na svojih sejah in tako tudi posredoval na 
občino Hajdina. 
 
 
 
 



Zbor vaščanov se zaključi ob 18.15  uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        Overitelja zapisnika     Župan občine Hajdina 
Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar
         Danilo Gojkošek 
 
         ____________________ 
      

      Ivan Brodnjak 
        ______________________ 


