
OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI HAJDOŠE 
za naselje Hajdoše 
 
Številka: 034-6-2/2008 
Datum:  04. 05. 2010 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov za  naselje  Hajdoše,  ki  se  je  vršil  dne 4. maja 2010 v gasilskem domu 
Hajdoše, s pričetkom ob 19. uri. 
 
Zbor občanov je  na podlagi 71. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS št. 63/07)  
sklical in vodil župan, Radoslav Simonič. 
 
DRUGI PRISOTNI: 
- župan, Radoslav Simonič 
- podžupan, Janko Merc 
- direktorica Občinske uprave Občine Hajdina, Valerija Šamprl 
- referent za komunalno infrastrukturo Občine Hajdina, Franc Jelen 
- Dravske elektrarne Maribor d.d.: Andrej Tumpej 
- VGP Drava Ptuj d.d.: Marjan Radek  
- Komunalno podjetje Ptuj d.d., Marjan Gregorinčič in Jernej Šoemen 
- Člani Občinskega sveta: Slavko Burjan, Ivan Brodnjak, Stanko Glažar in Ivo Rajh 
- Štraf d.o.o., Drago Štrafela 
- Lista prisotnosti na kateri je podpisano 54 udeležencev 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
- Elektro Ptuj d.d. 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti, 
2. Imenovanje delovnega telesa (zapisnikarja in dva overitelja zapisnika), 
3. Urejanje komunalne infrastrukture v naselju Hajdoše, 
4. Širitev kanala Dravskih elektrarn Maribor, 
5. Pobude in vprašanja. 
 
 
K tč. 1. OTVORITEV, POZDRAV IN UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI 
 
Župan Radoslav Simonič v uvodu pozdravi vse prisotne in pove, da se zbor občanov sklicuje 
za naselje Hajdoše.  
 
Število volivcev v naselju Hajdoše 544. Na podlagi 71. člena Statuta občine Hajdina (Uradni 
list RS št. 63/07) je potrebnih 5 odstotkov prisotnih volivcev z navedenega območja. 
 
Ugotovi se, da je PRISOTNIH 49 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. 



Zapisnikar: Marija ROZMAN 
 
Predlagana kandidata za  
 
overitelja:  Ivan BRODNJAK 
 
      Slavko BURJAN 
      
  Izvoljena kandidata za: 
 
Overitelja zapisnika sta: Ivan BRODNJAK 
 
       Slavko BURJAN 
      
Glasovanje: ZA – 49 , PROTI – 0, od  49 prisotnih občanov 
 
 
K TČ. 3 UREJANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJU HAJDOŠE 
 
V uvodu župan Radoslav Simonič pozdravi vse prisotne in razloži potek komunalne 
infrastrukture v naselju Hajdoše. Namen današnjega občnega zbora je seznaniti vaščane 
Hajdoš o težavah, katere bodo nastajale v času same izgradnje,  predvsem pa kdaj in kako 
bodo potekala dela na posameznih odsekih. Apelira na vse prisotne na veliko strpnosti pri 
sami izvedbi del. 
 
Franc Jelen pove, da so se dela na kanalu 9.2.0 od Sp. Hajdine preko Skorbe, Hajdoš in 
Slovenje vasi na kmetijskih zemljiščih pravočasno končana. V lanskem letu se je uspela tudi 
zaključiti slepa ulica v Hajdošah. Sedaj se bodo začela dela pri vaški kapeli in v naslednjih 
dneh se bodo pričela pripravljalna dela za preboj cestišča, kjer bo črpališče pred trgovino 
Babajič. Opravit je potrebno še dela na  kanalu od kapele do Katarine v dolžini 570 m. 
 
Marijan Gregorinčič pove, da bo pri zamenjavi cevi oskrba z pitno vodo skoraj nemotena, saj 
se bodo prevezovali priključki v dolžini po 200 m.  
 
Marjan Radek pove, da bodo pričeli z deli kanalizacije že v naslednjih dneh, pri trgovini 
Babajič se bodo pričela pripravljalna dela za preboj cestišča. Cesta bo v tem času zaprta. 
Dela bi naj trajala do meseca junija. Nato pa se bodo  dela nadaljevala pri Katarini. 
 
Župan odpira razpravo 
 
1. Jožef Majerhofer sprašuje, kako bo izvedena kanalizacija od hišne št. 40 do gasilskega 
doma Hajdoše. 
Franc Jelen odgovori, da je sprojektirana kanalizacija za gasilskim domom in bo povezana 
na revizijski jašek v slepi ulici, za kar pa še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje 
 
Župan pove, da sedaj poteka primarna kanalizacija po občinskih cestah, za kar imamo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gradbenega dovoljenja za izvedbo sekundarne kanalizacije 
za naselje Hajdoše pa nimamo, ker čakamo na soglasja lastnikov. Apelira na vse, da se čim 
prej podpišejo soglasja, da lahko dela opravljamo naprej. Glede odškodnin pa pove, da 
Občina Hajdina odškodnin posameznikom do sedaj ni izplačevala. 
 
2. Milico Rogina zanima ali se bo z izgradnjo kanalizacije nadaljevalo po levi strani glavne 
ceste v smeri Maribora ali pa se je z izgradnjo končalo pred Zupaničevimi pri h.št. Hajdoše 
24. 



Fran Jelen odgovori, da primarni kanal pri h.št. Hajdoše 24 (Zupanič Avgust) prečka glavno 
cesto Hajdina –Maribor. Za hiše s št. Hajdoše 22, 18, 17, 16 pa je projekt izdelan, ni pa še 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
 
3. Občan slepe ulice pri Pulku sprašuje, kako se bo izvedla kanalizacija, če pa lastnik 
zemljišča po katerem poteka ceste ni dovolil preplastitve preko njegovega zemljišča. 
Franc Jelen odgovori, da žal kljub vsem naporom ni bilo doseženo soglasje za predviden 
poseg na cestišču. Kanalizacija pa se bo preprojektirala tja , kjer bo pridobljeno soglasje 
lastnika zemljišča. 
 
Župan glede ceste predlaga da se podajo konkretne rešitve na Vaški odbor Hajdoše, da ga 
bodo posredovali na Občino in, da se najde primerna rešitev. 
 
Ivan Brodnjak poda pripomba na tisti del zemljišča pri krožišču, ki je v lasti  Agrarne 
skupnosti, kjer je nasipano veliko gramoza na to zemljišče. Dogovorjeno je že bilo, da se bo 
saniralo in uredilo. Ta del zemljišča pri krožišču bi namenili v korist vasi in ga hortikulturno 
uredili. 
 
Marjan Radek pove, da to zemljišče še potrebujejo za odlagališče, po končanju del pa se bo 
zemljišče saniralo in primerno uredilo. 
 
4. Jožef Majerhofer sprašuje, zakaj se ob glavni cesti ne položi tudi  elektrika. V centru vasi 
se bi naj naredili novi kandelabri. 
Franc Jelen odgovori, da je projekt izdelan, da pa se bodo izvedla nujna zemeljska dela in 
položile PVC cevi za kasnejšo napeljavo infrastrukture v zemljo. 
 
5. Kolar Miran opozori, da je slepa ulica zelo površno narejena, na določenih mestih se 
pogreza. 
Župan pove, da se bo preverilo in se bo pisno odgovor posredoval na Vaški odbor Hajdoše. 
 
 
K TČ. 4 ŠIRITEV KANALA DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR 
 
Župan pozdravi novega direktorja Dravskih elektrarn Maribor Andreja Tumpeja, kateri je 
tudi občan naše občine in mu preda besedo. 
 
Andrej Tumpej je povedal, da je širitev kanala HE Zlatoličje projekt, s katerim bi želeli 
povečati proizvodnjo električne energije. Z deli se nahajajo trenutno pri Goja centru. Na 
levem bregu odvodnega kanala, ki je dolg šest kilometrov in ga bodo razširili na večjem delu 
celotne dolžine, se bodo uredile športne in parkovne površine. Direktor DEM pravi, da je 
temeljna usmeritev širitve kanala tudi energetska pridobitev, saj bo z ureditvijo brežin, urejen 
prostor namenjen športu in turizmu v občini Hajdina. V sklopu širitve kanala se bosta 
obnovila tudi oba mostova. Pri sami sanaciji se je ugotovilo, da se morajo obnoviti tudi 
temelji obeh mostov. Prišlo bo tudi do prestavitve kartodroma. Sedaj je bil kartodrom 
postavljen- na zemljišču Dravskih elektrarn, v upravljanju pa ga je imelo Avto-moto društvo 
Ptuj. Z Občino Hajdina pa se pripravlja sporazum, da bi zemljišče postalo last občine 
Hajdina. Z deli bi naj končali predvidoma do konca leta 2013. 
 
Župan doda, da se pripravlja sporazuma tudi v sodeluje z Mestno občino Ptuj in Avto-moto 
društvom Ptuj in pričakuje, da bi s skupnim sodelovanjem prišli do primernega zaključka. 
 
Stanko Glažar pove da je športni park Hajdoše pred leti bil v najemu Avto- moto društva Ptuj, 
ta pa ga je potem dalo v najem ŠD Hajdoše. Samo zemljišče pa je v lasti Dravskih elektrarn. 
Predlaga, da se zemljišče prenese v last Občine Hajdine, ki pa bi ga potem dalo v upravljanje 
ŠD Hajdoše. 



Župan pove, da je potrebno urediti tudi to  zemljišče. 
 
Adolf  Vidovič prisotne seznani o problematiki, ki se je pojavila na njihovem kmetijskem 
zemljišču, ko je izvajalec zemeljskih del na širitvi kanala VGR Konstruktor pri izgradnji ceste 
uničil zasejano pšenico. 
 
Franc Jelen pove, da je bil zaradi vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje na terenu ogled na 
katerem se je izvajalec del zavezal, da bo zadevo uredil v prid lastniku zemljišča. 
 
Andrej Tumpej se zaveže, da bo takoj jutri posredoval pri direktorju VGR Konstruktorja in 
zahteval takojšno ureditev zadeve. 
 
 
K TČ. 5 POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Župan seznani prisotne, da OŠ Hajdina v soboto organizira druženje in gibanje treh 
generacij. Udeleženci se bodo zbrali pred gasilskim domom v Hajdošah. 
 
Mirko Abraham sprašuje, kdaj se bo prestavil ekološki otok pred gasilskim domom v 
Hajdošah na predviden prostor. 
 
Franc Jelen odgovori, da je potrebno predhodno asfaltirat površino, na katero bodo 
postavljene posode. 
 
Predsednik VO Hajdoše Mirko Abraham se vsem zahvali za sodelovanje in pove, da želi, da bi 
prihajalo do čim manj zapletov. 
 
Franc Jelen  pripravi povabilo za podpis  služnostih pogodb za naselje v Hajdoše do konca 
meseca maja, da bi se lahko pristopilo k pridobitvi dobili gradbenega dovoljenja za 
sekundarne kanalizacijske vode. 
 
 
Zbor občanov zaključen ob 20. uri    
 
 
Zapisala: 
Marija Rozman 

Overitelja zapisnika:  
 

Ivan Brodnjak 
        _______________ 
 
        Slavko Burjan   
        _______________ 


