
OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI GEREČJA VAS 
za naselje Gerečja vas 
 
Številka: 034-2/2008 
Datum:  18. 06. 2008 
 

Z A P I S N I K 
 

zbora občanov za  naselje  Gerečja vas,  ki  se  je  vršil  dne 18. junija 2008 v Gasilskem 
domu Gerečja vas, 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 
- podžupan, Karl Svenšek 
- direktorica Občinske uprave Občine Hajdina, Valerija Šamprl 
- predsednik Odbora za komunalno infrastrukturo, Ivo Rajh 
- Komisija za projekt Konzorcija za zaščito podtalnice: Ivo Rajh, Anica Drevenšek  
- DDC d.d. Dušan Kramberger in Danijela Fišer 
- Komunalno podjetje Ptuj d.d.: Jernej Šömen, Marjan Gregorinčič 
- Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.: Mirko Veronek 
- Kabel TV d.o.o.: Matjaž Arzenšek 
- Marija Rozman, zapisničarka 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
- Komisija za projekt Konzorcija za zaščito podtalnice: Zlatko Kelenc  
- Elektro Maribor d.d., PE Ptuj: Franc Terbuc 
- Telekom Slovenije d.d.: Daniel Štumberger 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti, 
2. Imenovanje delovnega telesa (zapisnikarja in dva overitelja zapisnika), 
3. Izgradnja kanalizacije in ostale infrastrukture v naselju Gerečja vas v letu 2008/09, 
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 
za naselje Gerečja vas.  
 
Število volivcev v naselju Gerečja vas 469. 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 56 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:  Marjan Drevenšek 
       Franc Kaisersberger 
   
Izvoljena kandidata za: 
 
Overitelja zapisnika sta: Marjan Drevenšek 
        Franc Kaisersberger 
      
Glasovanje: ZA – 56, PROTI – 0, od 56 prisotnih občanov 
 
Župan predlaga dodatno točko dnevnega reda in sicer: Informacija o zaščiti avtoceste, ki pa 
bi bila 3.  točka dnevnega reda, vse ostale točke pa se pomaknejo za eno točko navzdol. 
 
Glasovanje: ZA – 56, PROTI – 0, od 56 prisotnih občanov 
 
K TČ. 3 INFORMACIJA O ZAŠČITI AVTOCESTE 
 
Župan v uvodu pozdravi prisotna predstavnika, pri tej točki, iz DDC d.d. Dušana 
Krambergerja in Danijelo Fišer, ter pove, da je bil s strani Vaškega odbora podan predlog, 
da se na severnem delu naselja Gerečje vasi naredi nasip za zaščito pred hrupom, kar pa v 
samem lokacijskem načrtu ni bilo predvideno. 
 
Dušan Kramberger - nadzorni inženir ob trasi avtoceste Slivnica Draženci pove, da so prišli  
s projektanti do zaključka, da je potrebno na severnem delu avtoceste v Gerečji vasi urediti  
nasip.  Glede na to, da so zemljišča tudi odkupljena se bo nasip tudi izvedel, in sicer v fazi 
zaključka. 
 
 
K TČ. 4 IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OSTALE INFRASTRUKTURE V NASELJU 
GEREČJA VAS V LETU 2008/09 
 
Župan tudi pri tej točki dnevnega reda pozdravi prisotne, ki bodo sodelovali pri projektu 
kanalizacije v naselju Gerečja vas, in sicer predstavnika Komunalnega podjetje Ptuj d.d., 
Jernej Šömna in Marjana Gregorinčiča, predstavnika Drave Vodnogospodarsko podjetje Ptuj 
d.d., Mirka Veroneka in predstavnika Kabel TV d.o.o., Matjaža Arzenška. Opravičili pa so se 
predstavniki Elektro Maribor d.d., PE Ptuj,  Franc Terbuc in predstavnik Telekoma Slovenije 
d.d., Daniel Štumberger. V nadaljevanju obrazloži prisotnim, da se je Občina Hajdina v 
glavnem z vsemi primarnimi kanalizacijskimi vodi uspela uvrstiti v I. fazo izvede. Za to je bilo 
vloženo veliko dela in truda, za kar je predvsem zaslužen bivši vaščan Gerečje vasi Martin 
Turk in predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Jernej Šömen. Pri tem projektu gre za  
sofinanciranje za nepovratna evropska sredstva, državna sredstva, sredstva iz Ministrstva za 



okolje in prostor, sredstva iz takse in lastna proračunska sredstva. Izvajalec kanalizacije za 
našo občino je po javnem razpisu eden izmed partnerjev Cestnega podjetja Maribor d.d., in 
sicer Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj. Skozi naselje Gerečje vas bi se naj na pobudo 
Vaškega odbora razširila cesta in naredil pločnik, kar bo zahtevalo dodatna proračunska 
sredstva. Naročena je meritev nosilnosti tal, katera je osnova za izbiro podporne konstrukcije. 
Župan predlaga, da se imenuje gradbeni odbor, ki bi sodeloval z izvajalci kanalizacije na 
območju Gerečje vasi. 
 
Jernej Šömen obrazloži, da začetek projekta sega v leto 2002, ko je 5 občin  skupaj s 
Komunalnim podjetjem Ptuj d.d. podpisalo okvirno pogodbo za projekt Zaščite kakovosti 
podtalnice Dravskega in Ptujskega polja, nato sta se pridružili še dve občini. Sedaj v ta 
projektu vključenih 7 občin (Markovci, Gorišnica, Mestna občina Ptuj, Hajdina, Kidričevo, 
Videm in Starše). Zraven kanalizacije in čistilnih naprav je predvidena tudi obnova 
vodovodnih sistemov. Izvedlo bi se naj okrog 52 km kanalizacijskih vodov, 21 km salonitnih 
vodovodnih cevi, rekonstrukcija centralne čistilne naprave,  ter dve manjši čistilni napravi v 
Apačah in v Gorišnici.   
 
Drago Veronek iz Vodnogospodarskega podjetja Ptuj obrazloži, da v času izgradnje 
kanalizacije ne bo prihajalo do večjih zastojev, saj bo naenkrat odprtih 20 do 30 metrov, 
ostalo pa se bo sproti zasipavalo. Trudili se bodo,  da bodo prevozi potekali normalno, 
nekateri obvezi pa bodo kljub vsemu potrebni. Tam kjer bo cesta zaprta bo istočasno potekala 
izgradnja kanalizacije in zamenjava vodovodnih cevi. 
 
Marjan Gregorinčič iz Komunalnega podjetja Ptuj obrazloži, da je na tem področju potrebna  
zamenjava vseh azbestnih vodovodnih cevi. V smeri iz Kungote in čez celo Gerečjo vas se 
bodo zamenjali vsi cevovodi in vsi priključki. Menjava vodovodnih cevi bo v korist 
uporabnikov, saj so cevi v zemlji že od leta 1961 in so potrebne obnove. 
 
Župan glede sodelovanja z Elektrom Maribor d.d. PE Ptuj pove, da so na Občino Hajdina 
18.6.2008 poslali dopis v katerem navajajo: »Na območju Gerečje vasi je nizkonapetostno 
omrežje v sorazmerno dobrem stanju, zato še nimamo predvidenih sredstev za sedanjo 
obnovo in kabliranje teh omrežij. Tudi večina naših tras ne sovpada z vašimi izkopi, zato 
poznejša dela ne bodo dražja. Na mestih, kjer pozneje ne bo moč opravljati izkopov in na 
pomembnejših prečkanjih cest bomo položili ustrezne cevi, da ob planirani obnovi omrežja ne 
bomo poškodovali urejenega cestišča in pločnikov«. Predstavnik Telekoma Slovenije d.d., pa 
se je opravičil z obrazložitvijo, da se ne udeležujejo sestankov izven delovnega časa. S 
Telekomom Slovenije d.d. je potrebno navezati sodelovanje na drugačen način. 
 
Matjaž Arzenšek iz Kabel TV do.o. poudari, da si želi dobrega sodelovanja tudi v bodoče, da 
pa se je potrebno še o posameznih podrobnostih sproti dogovorit. 
 
Po obrazložitvi vseh povabljenih predstavnikov podjetij, župan odpira razpravo. 
 
Marjan Vogrinec sprašuje,  če se bodo vsi vodovodni priključki zamenjali do števcev. 
 
Marjan Gregorinčič iz Komunalnega podjetja Ptuj odgovori, da se bodo zamenjali vsi 
priključki iz cestišča do parcelne meje posameznega gospodinjstva. 
 
Karl Svenšek je mnenja, da tudi Elektro Ptuj morala položiti kable v zemljo oz. vsaj cevi. 
Glede vodovoda  pa sprašuje, če je v projektu zajeta  tudi povezava s Skorbo, saj  poteka tukaj 
glavni vod. 
 



Marjan Gregorinčič pove, da je v načrtu menjava azbestnih cevi po celotnem Dravskem polju, 
torej tudi glavni vod iz črpališča Skorba do Zlatoličja. Vodovodne cevi se bodo zamenjale od 
glavnega primarnega voda do parcelne meje, ne pa do števca. Po dvorišču se bodo 
vodovodne cevi zamenjale  po dogovoru z lastniki. 
 
Marjan Vogrinec sprašuje, kako bo potekala priključitev tam, kjer ima gospodinjstvo dve 
greznici. 
 
Jernej Šömen odgovori, da se bodo na kanalizacijsko omrežje priključile lahko le vode iz 
gospodinjstva, v nobenem primeru se ne smejo priključiti meteorne vode in vode iz kmetijstva. 
 
Franc Tomanič  sprašuje, kako se bo obračunavala kanalizacija. 
 
Jernej Šömen pove, da se obračun vodne takse vrši po porabljeni vodi. Kjer pa se uporablja 
voda tudi v kmetijstvu za živino je možnost vgradnje podštevca, ali pa se poda na Komunalno 
podjetje Ptuj vloga, da se zagotovi dejanska poraba tiste vode, ki se uporablja v 
gospodinjstvu.  
 
Anica Drevenšek sprašuje, ali se bodo zamenjale vodovodne cevi tudi na odcepu od trgovine 
Pomlad v Gerečji vasi proti Gajecu. 
 
Marjan Gregorinčič pove, da se bodo vodovodne cevi v celoti zamenjale tudi na tem odcepu. 
 
Polonco Drevenšek  zanima, kdaj bo zgrajena sekundarna kanalizacija v Gerečji vasi. 
 
Župan odgovori, da je to težko točno napovedat. Do leta 2017 mora biti vsak hiša priključena 
na kanalizacijo. 
 
Štefko Žitnik zanima, kaj konkretno pomeni to finančno za vsako gospodinjstvo, ne le 
kanalizacija, ampak tudi elektrika, voda. 
 
Franc Jelen odgovori, da pri elektriki in vodovodu naj ne bilo stroškov posameznega 
gospodinjstva. Stroški gospodinjstva so le pri priključitvi na kanalizacijsko omrežje. 
 
STALIŠČE: 
Imenuje se gradbeni odbor v sestavi: 
Karl Svenšek – vodja odbora 
Anica Drevenšek – članica 
Marjan Rozman – član 
Branko Lešnik – član 
Ivan Lešnik - član 
 
Glasovanje: ZA – 56, PROTI – 0, od 56 prisotnih občanov 
 
 
 
K TČ. 5 POBUDE IN VPRAŠANJA. 
 

Marjan Vogrinec sprašuje, zakaj je od Gerečje vasi proti gostišču »Maja« na Zg. Hajdini, 
tako ozka cesta. 
 



Župan odgovori, da je bila to pred leti makadamska cesta, ki se je kasneje asfaltirala in 
uredila po pravilih za javno pot. Ob naslednji preplastitvi, pa je možnost razširitve. 
 
Franc Tomanič opozarja, da so v križišču iz smeri Gerečja vas proti Zg. Hajdini (pri križu 
Šijanec) smreke tako visoke, da ni več preglednosti. 
 
Župan odgovori, da se bo to preverilo in uredilo. 
 
Polonca Drevenšek sprašuje, ali je možno v ulici Gajec, kjer je makadamska cesta in se zelo 
praši, navozit kakšen protiprašni navoz. 
 
Franc Jelen odgovori, da se bo pri gradnji kanalizacije nekaj asfalta frezalo iz cestišča in se 
lahko asfalt  navozi v njihovo ulico. 
 
Franc Kaisersberger sprašuje, kako je glede dimnikarskih storitev v naši občini.  
 
Župan poda obrazložitev, da je  Ministrstvo za okolje in prostor 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 območju 
Hajdine. Glede dimnikarskih storitev je bil tudi za naselji Zg. in Sp. Hajdina zbor občanov, 
kjer je bilo sprejeto stališče, da občinska uprava občine Hajdina 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. 
 
 
Odbor zaključen ob 19.40 uri. 
 
 
 
Zapisala:               Overitelja zapisnika 
Marija Rozman       
         Marjan Drevenšek 
         ______________________ 
 
                  Franc Kaisersberger 
        ______________________ 


