
OBČINA HAJDINA 

ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI ZG. HAJDINA 

za naselje Zg. Hajdina 

 

Številka: 031-4/2014 

Datum:  15. 12. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

zbora občanov Vaške skupnosti Zg. Hajdina za naselje Zg. Hajdina  preko proge,  ki  se  je  

vršil 15. decembra 2014, v prostorih  gasilskega doma Hajdina, s pričetkom ob 17.30  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: 22 volilnih upravičencev iz naselja Zg. Hajdina preko proge; 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 preko proge je 251, 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 12 volivcev. Ugotovi se, 

da je prisotnih več kot 5 % volilnih upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  

 

Ugotovi se, da je PRISOTNIH 22 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 Milan Firbas in Vojko Šohar. 

 

Izvoljeni kandidati za: 

- zapisnikarko: 

 

 Marija Rozman; 

- overovatelja zapisnika: 



 Milan Firbas, 

 Vojko Šohar. 

 

Glasovanje: ZA -22,  PROTI- 0, od 22 prisotnih 

 

K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    

           ODBORA 

 

Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH 22 volivcev. 

 

Župan v uvodu pove, da je občinski svet 22.5.2014 sprejel spremembo Odloka o organizaciji 

in načinu dela vaških odborov v Občini Hajdina, kjer se Vaška skupnost Zg. Hajdina zaradi 

številčnosti in teritorialne razdeljenosti razdeli v dva Vaška odbora, in sicer Vaški odbor Zg. 

Hajdina in Vaški odbor Zg. Hajdina preko proge, kateri zajema naselje preko železniške 

proge. Zbor vaščanov je sklican zaradi imenovanja članov vaškega odbora in predsednika 

vaškega odbora. Na seji občinskega sveta je bil sprejet sklep o izvedbi javne razprave o 

predlogu proračuna Občine Hajdina za leto 2015, kateri je v javni razpravi do vključno 31. 

decembra 2014. Tako lahko vsi občani, občinski svetniki, vaški odbori podajo svoje predloge, 

katere posredujejo na občinsko upravo, oz. županu. Pri vsakem projektu, ki se bo izvajal v 

vasi, bo sodeloval občinski svetnik iz vasi,  predstavnik vaškega odbora in strokovna služba 

občinske uprave, ki bodo skupaj lažje nadzirali kvaliteto izvedenih del. V začetku leta bo 

sestanek s predsedniki vaških odborov, s katerimi se bomo dogovorili o prioritetah v vasi. 

Smotrno je tudi, da se konkretni predlogi posredujejo na vaški odbor, ki bo lahko te predloge 

obravnaval in jih posredoval na občino. Prioriteta v naši občini je izgradnja kanalizacije, saj 

smo v mesecu oktobru iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli sklep 

o odobritvi sredstev. Celotna investicija znaša okrog 1.100.000 evrov, od tega bomo pridobili 

850.000 tisoč evrov nepovratnih sredstev, 250.000 evro pa moramo zagotoviti lastnih 

sredstev. 

 

Župan prebere dva predlagana predloga: 

 

- Prvi predlog: predsednik Andrej Tumpej in člani David Merc, Gordan Škraba, Edvard 

Hojski, Vilijem Gerečnik 

 

Glasovanje: ZA -13,  PROTI- 0, od 22 prisotnih 

 

- Drugi predlog: predsednik Roman Štumberger, Janko Kelc, Anton Kovačič, Hinko Emeršič, 

Milan Firbas 

 

O drugem predlogu ni bilo potrebe po glasovanju. 

 

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

Hajdina: 

 

- Andrej Tumpej, Zg. Hajdina 156/a – predsednik, 

- David Merc, Zg. Hajdina 183 – član, 

- Gordan Škraba, Zg. Hajdina 171 – član, 

- Edvard Hojski, Zg. Hajdina 145 – član, 

- Vilijem Gerečnik, Zg. Hajdina 132/b - član 

 

V nadaljevanju da župan vaščanom naselja Zg. Hajdina preko proge besedo, da so lahko 

postavili vprašanja, ki so trenutno najbolj pereča. Vaščane je zanimalo predvsem: 



1. Kako je z meritvijo prekomernega hrupa, katerega povzročitelji so avtocesta, železniška 

proga in bodoči nadvoz preko proge; 

2. Kako je z neurejenimi površine ob avtocesti – ali ni možen dogovor z Direkcijo za ceste, 

da se obnovi zasaditev grmovja; 

3. Zakaj imajo položnice za plačevanje kanalizacije različne zneske; 

4. Zakaj se v občinsko glasilo Hajdinčan ne objavi članek o ločevanju odpadkov na 

pokopališču, saj ljudje še vedno ne ločujejo pravilno. 

 

 

Župan in referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, sta podata odgovore, in sicer: 

1. Meritve hrupa bo izvedla država, sestali pa se bomo s tistimi, ki izvajajo moritoring in se z 

njimi pogovorili. 

2. Glede zasaditve površin ob avtocesti smo že urgirali in obvestili Direkcijo za ceste. 

3. V začetku smo imeli enotno ceno kanalizacije v naši občini. V lanskem letu je država 

sprejela pravilnik v katerem je določena formula za izračun, zato prihaja do razlik. Za 

izračun se upošteva neto tlorisna stanovanjska površina in površina stavbne parcele. 

4. V zadnji izdaji občinskega glasila Hajdinčana je objavljen članek – kako pravilni ravnati 

z odpadki, vendar so ljudje še vedno glede tega nerazumljivi. 

 

 

Zbor vaščanov se zaključi ob 17.55 uri. 

 

 

 

Zapisala:        Overitelja zapisnika     Župan občine Hajdina 

Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar

          Milan Firbas 

 

         ______________________ 

      

      Vojko Šohar 

 

        ______________________ 


