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OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI  
ZG. HAJDINA IN SP. HAJDINA 
za naselje Zg. Hajdina in Sp. Hajdina 
 
Številka: 034-4-1/2008 
Datum:  03. 06. 2008 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov za  naselje  Zg. Hajdina in naselje Sp. Hajdina,  ki  se  je  vršil  dne 3. junija 
2008, v Gasilskem domu Hajdina, s pričetkom ob 18. 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 
- Ivo Rajh, član Občinskega sveta – predsednik Odbora za komunalno infrastrukturo 
- Ivan Vegelj, član Občinskega sveta – predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo 
- Valerija Šamprl, direktorica Občinske uprave 
- Nataša Cehtl, pravnica 
- Franc Jelen, referent za komunalno infrastrukturo 
- Boris Konjiček, dimnikarstvo Kaminko Konjiček – Pušnik - koncesionar 
- Mirko Mladenović, predstavnik DDC 
- Ljubo Hanzel, predstavnik podjetja TMD Invest d.o.o. 
- Marija Rozman, zapisničarka 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti, 
2. Imenovanje delovnega telesa (zapisnikarja in dva overitelja zapisnika), 
3. Koncesija Kaminko Konjiček – Pušnik d.n.o., 
4. Cena in postopki čiščenja dimnih in kurilnih naprav, 
5. Tovorni promet na republiški cesti R2 432 cesta od gasilskega doma Hajdina – Kidričevo 

obvoz tovornjakov za Kidričevo in zahteva poglobitev podvoza v Kidričevem, 
6. Ureditev križišča pri gasilskem domu Hajdina republiška cesta Hajdina – republiška 

cesta R2 432 in Phyrnska cesta.  
 
 
K tč. 1. OTVORITEV, POZDRAV IN UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI 
 
Župan Radoslav Simonič v uvodu pozdravi vse prisotne in pove, da se zbor občanov sklicuje 
na pobudo občanov vaške skupnosti Zg. in Sp. Hajdine s prvo podpisanim Radovanom 
Korošecem in prebere dnevni red. Opravičila sta se predstavnik Ministrstva za okolje in 
prostor, Hinko Šolinc, vodja sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije in generalna direktorica Direktorata za evropske zadeve in investicije mag. 
Bernarda Podlipnik, zaradi službenih obveznosti. 
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Število volivcev v naselju Zg. Hajdina in Sp. Hajdina je 931. Na podlagi 71. člena Statuta 
občine Hajdina (Uradni list RS št. 62/07) je potrebnih 5 odstotkov prisotnih volivcev z 
navedenega območja. 
 
Ugotovi se, da je PRISOTNIH 55 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, katero je zbor občanov soglasno izvolil. 
 
Predlagana kandidata za overitelja zapisnika sta Ivan Maher in Roman Štumberger. Zbor 
občanov je overitelja zapisnika soglasno izvolil. 
 
Radovan Korošec predlaga, dodatno točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 
 
Soglasno se sprejme dodatna 7. točka dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 
 
 
K TČ. 3 KONCESIJA KAMINKO KONJIČEK – PUŠNIK D.N.O. 
 
Zboru občanov se je pridružilo še 17 občanov, tako, da je od te točke dnevnega reda dalje 
PRISOTNIH  72 občanov. 
 
Župan pozdravi Borisa Konjička, predstavnika podjetja Kaminko Konjiček - Pušnik. To 
podjetje je dobilo koncesijo za izvajanje dimnikarskih storitev v občini Hajdina. Pove, da je  
napaka, da država ni podala koncesije vsem občinam istočasno, da pa bi naj bile do konca 
tega meseca  podeljene koncesije tudi za ostale občine. 
 
Radovan Korošec sprašuje ali ima koncesionar pogodbo in številko pogodbe. 
 
Nataša Cehtl je prebrala obrazložitev, katero je 03.06.2008 posredovalo Ministrstvo za okolje 
in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor je dne 22.9.2006 v Uradnem listu RS, št. 98/06 in 
102-103/06 – popr. objavilo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev 
dimnikarske javne službe za 15 območij, med njimi tudi za dimnikarsko območje Hajdina. 
Republika Slovenja, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenje zastopa minister, pristojen 
za okolje je kot koncedent dne 22.02.2007 izdal odločbo o izboru koncesionarja za izvajalca 
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in 
varstva pred požarom na dimnikarskem območju Hajdina. Koncesijska pogodba med 
koncedentom in koncesionarjem Kaminko Konjiček – Pušnik, d.n.o. Zg. Hajdina 44/a, 2288 
Hajdina za območje občine Hajdina je bila podpisana dne 18.6.2007 in tako je omenjeni 
koncesionar postal izključni izvajalec dimnikarske službe na območje Hajdina. 
 
Janko Merc smatra, da bi bilo potrebno podati pobudo o ustavnosti te koncesije, saj bi naj bil 
način podeljevanja koncesije sporen glede na to, da si ne moremo izbrati dimnikarskega 
podjetja katerega bi si želeli, ampak nam je to določeno.  
 
Boris Konjiček glede ustavne presoje pove, da je bila že vložena na območju Gorenjske in, da 
je bila prejšnji teden podana obrazložitev, da se je vse odvrglo. 
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Župan apelira na  prisotne, da se dogovorimo ali tudi mi vložimo ustavno presojo, ali se pa 
zadovoljimo z odgovori Borisa Konjička. 
 
Viktorja Markoviča zanima, glede na to, da je to točko dnevnega reda obravnaval  tudi 
Občinski svet občine Hajdina, kakšno je bilo podano stališče. 
 
Župan Radoslav Simonič odgovori, da je Občinski svet občine Hajdina ugotovil, da občina 
Hajdina ni pristojna za podeljevanje koncesije, saj je koncident Ministrstvo za okolje in 
prostor. Dimnikarstvo Kaminko Konjiček - Pušnik pa je bil izbran kot izvajalec za našo 
občino. 
 
Radovan Korošec sprašuje, kakšen del cene, ki se zaračunava, dobi občina. 
 
Župan odgovori, da nobene. 
 
Viktor Markovič pove, da je sprejet Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in zračnikov in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 
obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanje in čiščenje 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, kjer je definirano kdo daje koncesijo, 
zato lahko mi preko občine predlagamo spremembo teh dveh aktov. Prioriteto pri tem ima 
absolutno vlada. Ti akti pa so tako odprto napisani, da če se na razpis prijavi samo en 
koncesinar jo tudi lahko dobi.  
 
Radovan Korošec predlaga sprejem sklepa: da se naredi tripartitna pogodba med občino 
Hajdina, koncesionarjem in vlado Republike Slovenije in da se vsake dve leti naredi pregled 
dimnih in kurilnih naprav za ceno 10 €. 
 
Župan pove, da v tem primeru ne sprejemamo sklepa, ampak le stališče. 
 
Radovan Korošec vztraja pri trditvi, da se sprejme sklep. 
 
Nataša Cehtl obrazloži, da podelitev koncesije ni v pristojnosti zbora občanov in da zbor 
občanov ne more sprejemati sklepov o zadevah, ki niso v pristojnosti občine, ampak sprejema 
odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja o zadevah, za katere je tako določeno z 
zakonom, s statutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene le Občinski svet 
in župan. 
 
 
K TČ.4 CENA IN POSTOPKI ČIŠČENJA DIMNIH IN KURILNIH NAPRAV 
 
Župan pove, da je glede kontrole cene  pristojen tržni inšpektorat. 
 
Boris Konjiček obrazloži, da se kurilne naprave  ločijo po vrsti goriva, lahko so na tekoče 
gorivo, na plinasto gorivo in na trdo gorivo. Za vsako gorivo je zakonsko določeno pogostost 
čiščenja oz. pregled kurilnih naprav. Za trdo gorivo je zakonsko določeno, da mora dimnikar 
v kurilni sezoni trikrat čistit, od tega enkrat pa izven kurilne sezone čiščenje in pregled. Na 
tekoče gorivo mora enkrat na leto opravtii čiščenje in požarno varnostni pregled. Na plinasto 
gorivo pa enkrat na leto opravi čiščenje in požarno varnosti pregled z meritvami. 
Župan pove, da je to bilo objavljeno tudi v Hajdinčanu. 
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Radovana Korošca zanima tudi v katerem Uradnem listu je bilo to objavljeno. 
 
Boris Konjiček odgovori, da je vse to objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in 
prostor. 
 
Radovana Korošca zanima, koliko hiš se pokriva z dimnikarskimi storitvami v občini Hajdina. 
 
Boris Konjiček odgovori, da ima občina Hajdina 1172 gospodinjstev. 
 
Župan Radoslav Simonič je mnenja, da se s takšnimi vprašanji oddaljujemo od vsebine 
današnjega zbora, zbrali smo se predvsem zaradi tega, ker naše ljudi moti predvsem cena in 
pogosti obiski dimnikarja. 
 
Ciril Majcen sprašuje, zakaj dimnikar zaračunava delo, ki ga ne opravi, če čiščenje ni bilo 
potrebno. 
 
Boris Konjiček odgovori, da je vlada v lanskem letu v ceniku dodala člen, da lahko stranka 
sama očisti kurilno napravo. Ker so pri nas ljudje navajeni čistiti sami, si nekateri to opravijo 
tudi sami. Ko dimnikar ugotovi, da je kurilna naprava očiščena, opravi samo požarno 
varnostni pregled. 
 
Janko Merc pojasni, da so največji onesnaževalci pri nas predvsem industrijski objekt, ki 
imajo največje emisije dimnih plinov, zato jih je potrebno kontrolirat. Pri gospodinjstvih pa ni 
takšnega onesnaževanja, sploh pa ne pri novejših hišah, kjer so emisije v primerjavi z 
industrijskimi objekti neprimerljivo majhne. Pri novih hišah ni potreben tako pogost pregled 
in meritev. Zato bi bilo potrebno podat pobudo o spremembi pravilnika in točno določit, kaj 
je to nova hiša, kaj je to nova kurilna naprava, in da se zmanjša pogostost oz. periodika 
pregledov in meritev, ter da se še enkrat da v presojo cenik dimnikarskih storitev. 
 
Župan pove, da je sklep o določitvi tarife za cene storitev obvezne državne gospodarske javne 
službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in 
varstva pred požarom, sprejela vlada in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60/06, 71/07. 
 
Slavko Fridl sprašuje koliko dimnikar računa na uro. 
 
Boris Konjiček pove, da je to odvisno od sistema kakšno kurilno napravo ima posameznik. 
 
Maksa Drevenška zanima, kakšna je cena prevoza. 
 
Boris Konjiček odgovori, da nikoli in nikjer ni bil zaračunan prevoz, saj je tudi na računu 
napisana samo opravljena storitev. 
 
Viktor Markovič pove, da je bistvo v tem, da so ljudje nezadovoljni zaradi tega, ker si naš 
koncesionar dovoli, da pride najprej dimnikar počistit, potem pa čez mesec dni pošlje 
obvestilo, da pride opravit še meritev, namesto da bi vse to opravil enkrat. 
 
Janko Merc še enkrat poudari, da je potrebno vztrajat pri periodiki, da se spremeni pravilnik, 
da se meritve opravljajo na vsakih pet let, tako kot pri večjih uporabnikih, in da se zniža cena. 
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Ivo Rajh član Občinskega sveta in predstavnik zastopanja interesov naselja Draženci pove, da 
so tudi krajani iz Dražencev nezadovoljni z dimnikarskimi storitvami. Borisa Konjička je 
Občinski svet občine Hajdine povabil tudi na sejo Občinskega sveta, kjer pa so člani 
Občinskega sveta v večini bili zadovoljni z delom dimnikarske službe. Prav pa je, da 
apeliramo na državo in poskušamo doseči, da ne bi imeli pregledov vsako leto. V imenu 
krajanov pa sprašuje, kaj pa v primeru ko nekdo kuri na električno energijo. 
 
Boris Konjiček odgovori, da njihovo podjetje zastopa stališča, ki so zakonsko predpisana. 
Zakonsko je določeno, da se pregled opravi enkrat na leto. V primeru, ko se kuri ne električno 
energijo, pa mora stranka  podati pisno izjavo, da več ne uporablja kurilne naprave, zaradi 
tega, ker je prišla na drugi vir ogrevanja. 
 
V razpravo so bili vključeni tudi nekateri posamezniki s konkretnimi vprašanji, na katere je 
odgovarjal Boris Konjiček. 
 
STALIŠČE 3. IN 4. TOČKE DNEVNEGA REDA: 
Občinska uprava občine Hajdina na podlagi razprave pripravi in pošlje na Ministrstvo za 
okolje in prostor pobudo za spremembo cenika in predpisov, ki določajo opravljanje 
dimnikarske službe. Pred tem pa bo pobudo obravnaval še Odbor za varstvo okolja in 
urejanje prostora in Občinski svet občine Hajdina. Za vsa konkretna vprašanja, pa se  
občani obrnejo na sedež dimnikarske službe na Zg. Hajdini 44/a. 
 
Na pobudo Viktorja Markoviča je bilo sprejeto naslednje stališče: Koncesionar, ki nam ga je 
naložila vlada mora delovati v skladu s Pravilnikom o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih 
vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 128/04 
pri čemer se striktno upošteva 6. in 23. čelen tega pravilnika. 
 
Glasovanje: ZA -72,   PROTI -0  od 72 prisotnih  
 
 
 
K TČ. 5 TOVORNI PROMET NA REPUBLIŠKI CESTI R2 432 CESTA OD 
GASILSKEGA DOMA HAJDINA – KIDRIČEVO OBVOZ TOVORNJAKOV ZA 
KIDRIČEVO IN ZAHTEVA POGLOBITEV PODVOZA V KIDRIČEVEM 
 
Župan pove, da je v teku javni razpis za izgradnjo pločnikov ob cesti od Gasilskega doma do 
železniške proge.  Z nami sta tudi predstavnika iz DDC Mirko Mladenovič in projektant Ljubo 
Hanzel iz podjetja TMD Invest. Gre za ureditev pločnika in ureditev električne napeljave in 
javne razsvetljave, katera bi se položila v zemljo. Tako bi ta cesta dobila veliko varnost. V 
skladu z 6. členom vladne Uredbe spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji 
državnih cest (Uradni list RS št. 116/07 z dne 17.12.2007) je regionalna cesta R2 432 bila 
prekategorizirana v lokalno občinsko cesto, po kateri poteka obvoz tovornega prometa do 
zaključka rekonstrukcije regionalne ceste R2-432/6267 skozi naselje Kidričevo. 
 
Ljubo Hanzel, projektant iz podjetja TMD Invest, na kratko predstavi predviden projekt za 
izgradnjo pločnika. Predlaga, da bi bilo smotrno napraviti hodnik za pešce na obeh straneh 
ceste. 
Viktor Markovič pove, da bi bilo potrebno na tej cesti narediti tudi kolesarsko cesto, saj se 
dnevno vozijo po tej cesti tudi kolesarji predvsem na Ptujsko goro. Predlaga, da bi bilo 
smotrno, da se na eni strani naredi pločnik za pešce, na drugi strani pa kolesarska cesta. 
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Maks Kampl pove, da se more rešit tudi njegov problem, saj voda teče proti njegovi hiši. 
Glede  tovornjakov pa pove, da se dva tovornjaka  na tej cesti zelo težko srečujeta, tudi takrat, 
ko bo narejen pločnik  se bosta težko srečevala. 
 
Župan pove, da je strategija, da se tovorni promet izpelje za Talum, Silkem, Boxmark čez 
občino Kidričevo in ne čez občino Hajdino. Že nekaj let pošiljamo dopise na občino 
Kidričevo, na Ministrstvo za promet in na Direkcijo za ceste o problematiki prometa na tej 
cesti. V teku je študija o poglobitvi podvoza v Kidričevem. 
 
Radovan Korošec pove, da leva stran pločnika ne pride v poštev, ker je preozko. 
 
Župan odgovori, da je stališče Vaškega odbora Zg. in Sp. Hajdine, da se uredi pločnik na obe 
strani ceste. 
 
Dragi Stojadinović apelira, da se glede na to, da je promet na tej cesti vedno večji, naj uredi 
tudi kolesarska cesta. Sprašuje tudi, ali je v tem projektu predvidena tudi bodoča izgradnja 
kanalizacije za tisti del, ki se nahaja preko proge. Glede tovornjakov pa pove, da se naj v 
vsakem primeru tovornjaki preusmerijo iz te ceste. 
 
Franc Jelen odgovori, da je v letu 2008 predvidena izgradnja kanalizacije v naselju Zg. 
Hajdina do hišne številke 18. V sklopu izgradnje pločnika se bo vgradila tudi tlačna cev za 
kanalizacijo, katere nadaljevanje gradnje je do zadnje ulice pri gozdu preko proge, 
predvideno v letu 2010. Da se ne bi izkopi podvajali, se bo to izvedlo vzporedno z izgradnjo 
pločnika. 
 
Radovan Korošec pove, da je tudi župan občine Kidričevo povedal, da v občini Kidričevo ne 
želijo imeti tovornega prometa.  
 
Maks Drevenšek pove, da v primeru, če se ne bo nič izboljšalo, se lahko cesta tudi zapre. 
 
Župan odgovori, da v primeru zapore ceste, lahko ta cesta preide nazaj v državno cesto, 
vendar takrat ne bo sofinanciranja s strani države za pločnik. 
 
Maks Kampl pove, da je mimo njega gost promet, tako da velikokrat avtomobili stojijo v 
koloni, vozijo po bankinah, posledično pa se tudi kadi. 
 
Župan obrazloži ureditev prometa na tem območju. Trenutno sta v delu dva projekta, in sicer  
semaforizirano križišče z odstavnim pasom na sredini, ali pa krožišče. Odločitev o tem, katera 
možnost bo izpeljana, bo podala DRSC. Naloga občine je, da naroči in plača projekt, vse 
ostale stroške pa krije DRSC. 
 
Radovan Korošec pove, da so ob tej cesti, kjer tudi sam stanuje, stanovanjske hiše razpokane, 
kar je posledica tovornega prometa. 
 
Franci Vogrinec predlaga, da se pločnik najprej uredi in se še le nato pogovarjamo o zaprtju 
ceste. 
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K TČ. 6 UREDITEV KRIŽIŠČA PRI GASILSKEM DOMU HAJDINA REPUBLIŠKA 
CESTA HAJDINA – REPUBLIŠKA CESTA R2 432 IN PHYRNSKA CESTA.  
 
 
Predstavnik Družbe za državne ceste Mirko Mladenović poda obrazložitev, da je na zadnjem 
sestanku s predstavniki Direkcije za ceste (Ficko, Mušič, Sajovic) bilo dogovorjeno, da bo 
občina financirala izdelavo projekta za ureditev križišča pri Gasilskem domu na Hajdini. Pri 
tem projektu pa bo Direkcija za ceste vsekakor pomagala. 
 
STALIŠČE 5. IN 6. TOČKE DNEVNEGA REDA: 
Sprejetje dokončnega stališča v zvezi z ureditvijo pločnika se odloži do konca letošnjega 
leta, da se uredi pločnik, šele nato se lahko ponovno skliče zbor občanov, na katerem se 
dogovorijo o nadaljnjih aktivnostih. 
 
Glasovanje: ZA -72,   PROTI -0  od 72 prisotnih  
 
 
K tč. 7 točka Pobude in vprašanja 
 
Stanko Zupanič apelira glede semaforjev pri Školibru, ki so narejeni tako, da tudi če gori 
zelena luč ne more na dvorišče. 
 
Franc Jelen odgovori, da je z omenjeno problematiko bil seznanjen izvajalec del ELSA d.o.o 
iz Gornje Radgone, vendar s strani nadzora, ki ga je opravljal DDC Ljubljana ni bilo 
potrjene spremembe projekta. 
 
Župan pove, da projekt pločnika zajema tudi ureditev pločnika proti pokopališču. V sklopu 
tega se naj rešijo tudi te tri hiši in meteorne vode. 
 
Bojan Krajnc sprašuje, kdo je uvedel enosmerni promet na vzporednih cestah ob progi proti 
pokopališču, saj je zaradi tega nastal velik nered. Predlaga, da naj policija vsaj nekaj dni v 
tednu opravlja nadzor nad izvajanjem prometa. 
 
 
 
Zbor občanov zaključen ob 20. uri. 
 
Zapisala:             Overitelja zapisnika 
Marija Rozman       
         Ivan Maher 
         ______________________ 
 
         Roman Štumberger 
 
        ______________________ 


