
BČINA HAJDINA 

ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI SLOVENJA VAS 

za naselje Slovenja vas 

 

Številka: 03-1-/2019 

Datum:  16. 1. 2019 

 

Z A P I S N I K 

 

zbora občanov Vaške skupnosti Slovenja vas, za  naselje  Slovenja vas,  ki  se  je  vršil  16. 

januarja 2019, v prostorih gasilskega doma Slovenja vas, s pričetkom ob 18  uri. 

 

Zbor občanov je na podlagi 69. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 32/17- 

uradno prečiščeno besedilo)  sklical in vodil župan, mag. Stanislav Glažar. 

 

PRISOTNI:  72 volilnih upravičencev iz naselja Slovenja vas; lista prisotnih je sestavni del 

tega zapisnika. 

 

DRUGI PRISOTNI: 

- direktorica Občinske uprave, Valerija Šamprl, 

- referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, 

- zapisnikarka, 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 Slovenja vas  je 461, tako da je na podlagi 71. člena Statuta Občine 

Hajdina (Uradni list RS, št. 32/17- uradno prečiščeno besedilo)  potrebnih 5 % prisotnih, da 

lahko zbor občanov veljavno sklepa, to je 23 volivcev. Ugotovi se, da je prisotnih več kot 5 % 

volilnih upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  

 

Ugotovi se, da je PRISOTNIH  75 VOLIVCEV, zato župan prične z zborom občanov. 

 

 

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 Ivan Vegelj in Aleksander Vaupotič. 

 

 

Izvoljeni kandidati za: 

- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 

- overovatelja zapisnika: 

 Ivan Vegelj, 

 Aleksander Vaupotič. 



Glasovanje:  ZA – 75 , PROTI – 0, od 75 prisotnih  

 

 

K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    

           ODBORA 

 

Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH  75 volivce. 

 

Župan se najprej zahvali za sodelovanje dosedanjemu vaškemu odboru in vsem, ki so 

sodelovali pri organizaciji občine. Naloga novega vaškega dobra je, da pregleda, kar je bilo 

realizirano v prejšnjem mandatu in zbere želje in potrebe vasi za novi mandat, katere bo 

občina poskušala v čim večji meri, v sklopu finančnih zmožnosti vključiti v proračun. 

 

Podana sta bila dva predloga. Prvi predlog je bil podan pred dvema dnevoma in ga je podal 

Občinski svetnik Ivan Vegelj, danes pa je bil podan še predlog Občinskega svetnika 

Aleksandra Vaupotiča. 

 

- Prvi predlog, ki ga je podal Občinski svetnik Ivan Vegelj: predsednik Tibor Ules in člani 

Marjan Zupanič, Matevž Pleteršek, Mihael Vegelj in Marko Bezjak 

 

- Drugi predlog, ki ga je podal občinski svetnik Aleksander Vaupotič: predsednica Marija 

Pulko in člani Anja Premzl, Milena Pintarič, Robert Wolf in Aleš Furman 

 

Župan pove, da bomo najprej glasovali o predlogu, ki je bil podan prvi. 

 

Glasovanje:  ZA – 52, PROTI – 0, od 75 prisotnih  

 

Župan poda na glasovanje drugi predlog. 

 

Glasovanje:  ZA – 20, PROTI – 0, od 75 prisotnih  

 

Po izidu glasovanja so bili izvoljeni predsednik in naslednji člani Vaškega odbora Slovenja 

vas: 

 Tibor Ules, Slovenja vas 41 – predsednik 

 Marjan Zupanič, Slovenja vas 64/a – član 

 Matevž Pleteršek, Slovenja vas 56/b – član 

 Mihael Vegelj, Slovenja vas 17 – član 

 Marko Bezjak, Slovenja vas 56/c – član 

 

Župan poda še informacijo o izgradnji kanalizacije v letošnjem letu, saj smo se uspešno 

prijavili na javni razpis. V spomladanskem času se bo že pripravili razpis za izbiro izvajalca. 

Naloga vaškega odbora je, da sodeluje pri sami izgradnji in nadzoru, predvsem pa tudi sami 

vaščani na določenem odcepu gradbenih del, saj ste vaščani sami najboljši nadzor, da se 

lahko čim prej ukrepa in morebitne napake odpravi. 

 

Predstavnik civilne iniciative Slovenja vas, Stanislav Jambrovič sprašuje, kako so občani 

seznanjeni z zapisnikom občinskega sveta in vaškega odbora. Glede na to, da je civilna 

iniciativa podala pripombo, »da se na območju kartinga predlaga, da se v spremembi in 

dopolnitvi OPN ne spreminja osnovna namenska raba in ne spreminja podrobnejša namenska 

raba, temveč ostane dosedanja ureditev, to je zelena površina za namene rekreacije, brez 

povzročanja emisije hrupa, izpušnih plinov in trdih delcev« – ga zanima, kdo je bil pobudnik 

in kakšna je usoda. 

 



Župan odgovori, da so vsi zapisniki občinskega sveta objavljeni na spletni strani občine 

Hajdina. Prostorski načrt občine spreminjamo že 8 let. Skoraj 160 občanov v naši občini 

čaka, da bi dobili gradbene parcele, vendar pri pristojnih ministrstvih ne dobimo ustreznih 

mnenj.  

 

Zbor vaščanov se zaključi ob 18.45  uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:        Overitelja zapisnika     Župan občine Hajdina 

Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar

            

        Ivan Vegelj 

             ______________________ 

      

       

       Aleksander Vaupotič 

              ______________________ 


