
OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI ZG. HAJDINA 
za naselje Zg. Hajdina 
 
Številka: 031-4/2010 
Datum:  15. 12. 2010 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov Vaške skupnosti Zg. Hajdina za  naselje  Zg. Hajdina,  ki  se  je  vršil                
15. decembra 2010, v prostorih  gasilskega doma Hajdina, s pričetkom ob 18.30 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: 46 volilnih upravičencev iz naselja Zg. Hajdina; lista prisotnih je sestavni del 
tega zapisnika. 
 
DRUGI PRISOTNI: 
- direktorica Občinske uprave, Valerija Šamprl, 
- referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, 
- zapisnikarica, 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 Zg. Hajdina  je 744, zato 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 37 volivcev. Ugotovi se, da je 
prisotnih več kot 5 % volilnih upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  
 
Ugotovi se, da je PRISOTNIH 55 VOLIVCEV.   
 
 
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 Franc Vogrinec in Milan Brodnjak. 
 
Potek glasovanja: 
Marija Rozman 
Glasovanje: ZA -55,  PROTI- 0, od 55 prisotnih 
 



 
Franc Vogrinec 
Glasovanje: ZA -54,  PROTI- 1, od 55 prisotnih 
 
Milan Brodnjak 
Glasovanje: ZA -55,  PROTI- 0, od 55 prisotnih 
 
Izvoljeni kandidati za: 
- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 
- overovatelja zapisnika: 

 Franc Vogrinec, 
 Milan Brodnjak. 

 
 
K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    
           ODBORA 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH 57 volivcev. 
 
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 Zg. Hajdina kot tudi Občine Hajdina. Vaški odbor je tisti, ki najbolj pozna 
problematiko in potrebe vasi in jih lahko posreduje občini. Župan prebere predloga za 
imenovanje članov in predsednika vaškega odbora in vsakega posameznika vpraša, če je 
pripravljen sodelovati in delati za vas Zg. Hajdina, kar so vsi tudi potrdili. 
 
- Prvi predlog: člani Jože Šlamberger, Maksimiljan Drevenšek, Gregor Tkalec, Dalibor Kalik 
in predsednik Janko Merc. 
 
Glasovanje: ZA -39,  PROTI- 0, od 57 prisotnih 
 
- Drugi predlog: člani David Merc, Miran Murko, Emil Ogrizek st. in Jože Šlamberger in 
predsednik Andrej Pulko. 
 
Glasovanje: ZA -11,  PROTI- 0, od 57 prisotnih 
 
Po izidu glasovanja so bili izvoljeni predsednik in naslednji člani Vaškega odbora Zg. 
Hajdina: 
 
- Janko Merc, Zg. Hajdina 100/b – predsednik, 
- Jože Šlamberger, Zg. Hajdina 106 – član, 
- Maksimiljan Drevenšek, Zg. Hajdina 202/a – član, 
- Gregor Tkalec, Zg. Hajdina 122/a – član, 
- Dalibor Kalik, Zg. Hajdina 88 - član 
 
Župan pove, da smo na Občino Hajdina s strani Radovana Korošca prejeli peticijo s podpisi 
55 občanov. Direktorica Občinske uprave, Valerija Šamprl, je peticijo prebrala. V njej so 
podani predlogi glede prepovedi tovornega prometa na LC 328 350 na relaciji gasilski dom 
Hajdina – Kidričevo in  sporni prometni znak pred križiščem OŠ Hajdina iz smeri gasilski 
dom Hajdina - OŠ Hajdina.  



 
Župan pove, da bo navedeno problematiko obravnaval Občinski svet Občine Hajdina. 
 
Janko Merc se zahvali za izkazano zaupanje in za izvolitev predsednika vaškega odbora. 
Predlaga spremembo Odloka o organizaciji in načinu dela vaških odbor v Občini Hajdina, 
saj smatra,  da je 5 članski vaški odbor premalo obsežen, da bi lahko odločal o vseh zadevah, 
ki se vršijo v Zg. Hajdini. Opozori tudi na primer Snežič, saj meni, da Občina Hajdina v tem 
primeru ne sme biti  oškodovana. 
 
V nadaljevanju da župan vaščanom naselja Zg. Hajdina besedo, da so lahko postavili 
vprašanja, ki so trenutno najbolj pereča. Vaščane je zanimalo predvsem: 
 pluženje po naselju Zg. Hajdina - preko proge; 
 problematika ceste od gasilskega doma proti nadvozu avtoceste; 
 problematika avtobusnih postaj in šolska pot; 
 cesta iz smeri Kidričevo proti OŠ – tabla pri prehodu za pešce, ki zastira preglednosti in 

izgradnja pločnika na desni strani v smeri Ptuja. 
 
Referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, poda odgovore, in sicer: 
- Glede pluženja v naselju Zg. Hajdina – preko proge so problem predvsem ozke poti in 

napačno parkirani avtomobili. Zadnje poti pri gozdu zaradi tega ni bilo mogoče splužiti in  
zato je bila zadeva predana redarski službi. 

- Bivša regionalna cesta je bila že pred gradnjo avtoceste v slabem stanju. Občina Hajdina 
je z DARS-om in z vsemi izvajalci sklenila sporazum o popravilu cestišč, ki bodo 
poškodovana med gradnjo avtoceste. Omenjeni odcep je vključen v sporazum. 

- Za table, ki preprečujejo preglednost, bo podan zahtevek na Direkcijo RS za ceste, kakor 
tudi predlog po potrebi za izgradnjo pločnika. 

 
Glede šolske poti Viktor Markovič pove, da se posredujejo pisni predlogi na občinsko upravo, 
kjer jih bo obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
Župan pove, da se bo v mesecu decembru sestal s predsedniki vaških odborov, s katerimi  se 
bodo dogovorili o načinu in poteku del. Smotrno je, da se konkretni predlogi posredujejo na 
vaški odbor, ki bo lahko te predloge obravnaval in jih posredoval na občino. 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. 
 
 
Zbor vaščanov se zaključi ob 19.15 uri. 
 
 
 
Zapisala:        Overitelja zapisnika     Župan občine Hajdina 
Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar
          Franc Vogrinec 
 
         ______________________ 
      

      Milan Brodnjak 
 
        ______________________ 


