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OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI  
ZG. HAJDINA  
za naselje Zg. Hajdina  
 
Številka: 034-4-3/2009 
Datum:  09. 01. 2009 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov za  naselje  Zg. Hajdina,  ki  se  je  vršil  dne 9. januarja 2009, v Gasilskem 
domu Hajdina, s pričetkom ob 17. uri. 
 
Zbor občanov je  na podlagi 71. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS št. 62/07)  
sklical in vodil župan, Radoslav Simonič. 
 
DRUGI PRISOTNI: 
- Radoslav Simonič, župan 
- Janko Merc, podžupan 
- Člani Občinskega sveta občine Hajdina: Andrej Tkalec, Ivo Brodnjak, Ivo Rajh, Stanko 

Kokot 
- Peter Cafuta, predstavnik Skupne občinske uprave 
- Valerija Šamprl, direktorica Občinske uprave 
- Franc Jelen, referent za komunalno infrastrukturo 
- Marija Rozman, zapisničarka 
 
ODSOTNI: 
- Ministrstvo za promet: 

-  Direktorat za železnice in žičnice, 
- Direkcija Republike Slovenije za ceste  

 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti, 
2. Imenovanje delovnega telesa (zapisnikarja in dva overitelja zapisnika), 
3. Mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo in elektrifikacijo       
       železniške proge Pragersko – Hodoš, 
4. 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 
na podlagi stališča Odbora za komunalno infrastrukturo, Odbora za varstva okolja in 
urejanje prostora in na podlagi članov vaških odborov Zg. Hajdina in Dražencev. 
 
Število volivcev v naselju Zg. Hajdina je 726. Na podlagi 71. člena Statuta občine Hajdina 
(Uradni list RS št. 62/07) je potrebnih 5 odstotkov prisotnih volivcev z navedenega območja. 
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Ugotovi se, da je PRISOTNIH 40 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 zapisnika sta Franc Plavec in Franc Vogrinec.  
 
Predlog za zapisnikarja in dva overitelja zapisnika je soglasno sprejet. 
 
 
K tč. 3 Mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo in 
elektrifikacijo železniške proge Pragersko – Hodoš 
 
 
Župan Radoslav Simonič v uvodu vse prav lepo pozdravi in pove, da so na zbor občanov bili 
povabljeni predstavniki iz Ministrstva za promet: Direktorata za železnice in žičnice in 
predstavniki Direkcije Republike Slovenije za ceste, vendar nikogar od povabljenih ni na 
današnji zbor občanov. Poudari predvsem pomen današnjega zbora, saj mora Občina 
Hajdina podati mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo n 
elektrifikacijo železniške proge Pragersko – Hodoš. Načrtovalci so najprej predvidevali 
podvoz, nato pa je Občina Hajdina dobila dopolnitev državnega prostorskega načrta  za 
rekonstrukcijo in elektrifikaciji železniške proge Pragersko – Hodoš, v katerem navajajo, da 
podvoza v nobenem primeru ni možno izvesti. Podvoz ni mogoč predvsem zaradi tega, ker 
tukaj potekajo kanali za  meteorne vode avtoceste, ker poteka kanalizacija iz naselja 
Kidričevega in plinovod. Po prigovarjanjih je bil sklenjen dogovor, da v vsakem primeru 
želimo imeti dva pločnika levo in desno  in dve kolesarski stezi levo in desno, kar je bilo tudi 
ugodeno. Na skupnem sestanku Odbora za komunalno infrastrukturo, Odbora za varstvo 
okolja in urejanja prostora, Vaških odborov Zg. Hajdina in Draženci, pa je bilo sprejeto 
stališče, da se skliče zbor občanov obeh vasi, ter se vaščane seznani z nastalo problematiko. 
 
Župan odpira razpravo. 
 
V razpravo so se vključili vaščani Zg. Hajdine, ki jih je najbolj zanimalo, kje sploh bo ta 
nadvoz, kakšen bo ta nadvoz, zakaj ni pripravljen projekt, zakaj ga nihče podrobneje ne 
obrazloži. Predvsem pa so bili enotnega mnenja, da je potrebno vztrajati pri tem, da se naredi 
podvoz in da se na podan predlog nadvoza poda negativno mnenje. 
 
Župan obrazloži, kje na Zg. Hajdini bo nadvoz in kako bo izveden. Stroka, katera je to 
pripravila in je bila povabljena na zbor občanov, pa se današnjega zbora občanov ni 
udeležila. Naloga Občine Hajdina je, da poda pozitivno ali negativno mnenje k predlogu 
državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo n elektrifikacijo železniške proge Pragersko 
– Hodoš. 
 
V razpravo so vključi tudi Viktor Markovič, kateri pove, da bo najbolj prizadeto naselje preko 
proge. Smatra, da vaščani Zg. Hajdine morajo biti enotni in se zavzeti za podvoz, kot jim je 
bilo obljubljeno, saj se lahko še vedno najdejo tehnične rešitve. 
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Roman Štumberger predsednik Vaškega odbora Zg. Hajdina  apelira, da se ta projekt ustavi, 
saj v nobenem primeru ne moremo podati pozitivnega mnenja. Poiskati je potrebno rešitev za 
ureditev podvoza. V nasprotnem primeru bo prišlo do pritožbe na višje inštitucije. 
 
 
STALIŠČE: 
Občina Hajdina, daje negativno mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta  za 
rekonstrukcijo in elektrifikaciji železniške proge Pragersko – Hodoš in se ne sprejme 
nadvoza ampak podvoz.  
Upošteva se še naj pripomba, da se ob železnici na Sp. Hajdini zadnje hiše proti Ptuju, 
predvideva protihrupna ograja. 
 
Glasovanje: ZA -56,   PROTI -0  od 56 prisotnih  
 
 
K tč. 4 Pobude in vprašanja  
 
Župan poda obrazložitev glede tovornega prometa na cesti od gasilskega doma Hajdina do 
Kidričevega. Pripravlja se protokol med občino Kidričevo, Ministrstvom za promet in 
Direkcijo za ceste, za začetek  izgradnje obvoznice. Na cesti R2-432  se izvaja izgradnja 
pločnika, ki pa bo enostranski. Glede križišča pri gasilskem domu na Zg. Hajdini pa pove, da 
je Direkcija RS za ceste dala v svoj proračun izgradnjo krožišča na Zg. Hajdini, ki bi naj bilo 
v letošnjem letu tudi dokončano. Na sami Zg. Hajdini se opravljajo tudi kanalizacijska dela. 
 
Milan Brodnjak sprašuje, ali bodo na obeh straneh avtoceste narejene poljske ceste.  
 
Franc Jelen odgovori, da so predstavniki DARS-a seznanjeni s problematiko dostopnih poti 
do kmetijskih zemljišč na obeh straneh avtoceste, saj je prišlo do napak pri projektiranju le 
teh. 
 
Ljubo Javoršek sprašuje, ali je skozi vas predviden tudi pločnik, saj tukaj poteka ves promet 
skozi Občino Hajdina. 
 
Župan odgovori, da je predviden, vendar je odvisno od proračuna Občine Hajdina. Izdelat se 
je dal že idejni projekt. 
 
Danica Hren predlaga, da se v naselju Zg. Hajdina preko proge zariše polna črta in postavi 
prometni znak za prepovedano prehitevanje. 
 
Bojan Krajnc sprašuje ali bodo v Dražencih pol zapornice ali cele zapornice in kdo je 
odgovoren za čiščenje pločnikov na nadvozih. 
 
Župan odgovori, da v je Dražencih predviden nivojski prehod s pol zapornicami. Za pločnike 
na nadvozih je zadolžena občina. 
 
Radovan Korošec predlaga , da se na novo zazidanem območju ob Poslovno stanovanjskem 
centru Hajdina promet poveže na glavno cesto G1-9 Hajdina – Macelj (mimo Vidovič Zg. 
Hajdina ) in bo rešen promet čez Občino Hajdina. 
 



4 
 

Miroslav Sagadin pove, da je s  1.1.2009  začel veljati nov zakon, ki govori, da se na 
kmetijskih zemljiščih na I. vodovarstvenem območju ne smejo uporabljat fitoformacevtska 
sredstva in sprašuje,  zakaj ni to objavljeno v Hajdinčanu. 
 
Ivo Brodnjak obrazloži nov zakon o uporabi fitoformacevtskih  sredstvih in pove, da bo konec 
meseca februarja oz. v začetku marca organizirana okrogla miza na to temo.  
 
Miroslav Sagadin sprašuje, kje se lahko dobi odlok o dimnikarski službi. 
 
Valerija Šamprl pove, da se je vse v zvezi z dimnikarsko službo glede izvajanja potrebno 
obrniti na dimnikarsko podjetje Kaminko Konjiček - Pušnik na Zgornji Hajdina 44/a, 2288 
Hajdina, katero izvaja koncesijo za našo občino. 
 
Maks Drevenšek sprašuje,  kdaj se bo v Občini Hajdina zgradil vrtec. 
 
Župan  odgovori, da se bo vrtec v Občini Hajdina začel graditi predvidoma v letošnjem letu. 
 
 
Zbor občanov zaključen ob 18.30 uri. 
 
Zapisala:             Overitelja zapisnika 
Marija Rozman       
         Franc Plavec 
         ______________________ 
 
                 Franc Vogrinec 
 
        ______________________ 


