
OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI SLOVENJA VAS 
za naselje Slovenja vas 
 
Številka: 03-1-/2010 
Datum:  21. 12. 2010 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov Vaške skupnosti Slovenja vas, za  naselje  Slovenja vas,  ki  se  je  vršil  21. 
decembra 2010, v prostorih gasilskega doma Slovenja vas, 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: 22 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 443, tako da 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 22 volivcev. Ugotovi se, da je 
prisotnih več kot 5 % volilnih upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  
 
 
Ugotovi se, da je PRISOTNIH 23 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 Janko Vegelj in Alojz Šijanec. 
 
Izvoljeni kandidati za: 
- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 
- overovatelja zapisnika: 

 Janko Vegelj, 
 Alojz Šijanec. 



Glasovanje:  ZA – 23, PROTI – 0, od  23 prisotnih  
 
 
K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    
           ODBORA 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH 27 volivce. 
 
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 Slovenja vas kot tudi Občine Hajdina. Vaški odbor je tisti, ki najbolj pozna 
problematiko in potrebe vasi in jih lahko posreduje občini. Podan je predlog za imenovanje 
članov in predsednika vaškega odbora. 
 
- Prvi predlog: člani Henrik Šlamberger, Rudolf Sagadin, Marko Bojovič, Ivan Peklar in 
predsednik Franc Škrinjar. 
 
Župan vsakega posameznika vpraša, če je pripravljen sodelovati in delati za vas Slovenja vas, 
kar so vsi tudi potrdili. 
 
Glasovanje:  ZA – 27, PROTI – 0, od  27 prisotnih  
 
Po izidu glasovanja so bili izvoljeni predsednik in naslednji člani Vaškega odbora Slovenja 
vas: 
 
- Franc Škrinjar, Slovenja  vas 47/a– predsednik, 
- Henrik Šlamberger, Slovenja vas 11 – član, 
- Rudolf Sagadin, Slovenja vas 35 – član, 
- Marko Bojovič, Slovenja vas 24/b – član, 
- Ivan Peklar, Slovenja vas 21/a – član. 
 
V nadaljevanju da župan vaščanom naselja Slovenja vas besedo, da so lahko postavili 
vprašanja, ki so trenutno najbolj pereča. Vaščane je zanimalo predvsem: 
 ureditev cest v javno dobro; 
 most v Slovenja vasi je zelo nekakovostno narejen, saj ne more po njem voziti kombajn; 
 kako bo urejen status kartodroma oz. odpiralni čas; 
 parcele, ki so v lastni agrarne skupnosti, vendar še ni urejeno lastništvo. 
 
Referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, poda odgovore, in sicer: 
-  Glede na to, da je občina Hajdina že leta 2000 pristopila k urejanju prenosa cest (tistih, 

ki potekajo po zemljiščih in ki so v privatni lasti) v javno dobro in zaradi ogromnega 
števila primerov, ki izhajajo še iz časa pred novonastalo občino Hajdina ter zaradi novih 
pobud občanov, žal, postopki potekajo počasi. 

- Most v Slovenja vasi je bil razširjen za 20 cm glede na most v Hajdošah. 
- Vsi solastniki, tako imenovane agrarne skupnosti, so dobili izračune vrednosti 

nepremičnine v deležu, katerega so solastniki. Pred plačilom davka pa še morajo ti 
solastniki urediti lastniška razmerja, kar pa predstavlja velik problem, ki pa ga bodo 
morali lastniki razrešiti sami. Je pa občina pripravljena prisluhniti in v okviru zakonskih 
možnosti pomagati svojim občanom. 

 
Franc Škrinjar pove, da se je vaški odbor zavzemal za ureditev kartodroma, vendar niso imeli 
vpliva na to, kdo ga bo upravljal in pod kakšnimi pogoji. V Slovenja vasi se zavzemamo, da bi 
ustanovili ribiško sekcijo, zato apelira, da bi prišlo do dogovora z Dravskimi elektrarnami 
Maribor, če bi  bile pripravljene odstopiti en del zalivčka. 



Župan odgovori, da je že s samo razširitvijo kanala predvidena ureditev brežin, kjer bo tudi 
urejen prostor, namenjeni za športno rekreacijo. Za vsa ostala vprašanja pa je smotrno, da se 
konkretni predlogi posredujejo na vaški odbor, ki bo lahko te predloge obravnaval in jih 
posredoval na občino. V mesecu decembru bo sestanek s predsedniki vaških odborov, s 
katerimi  se bomo dogovorili o načinu in poteku del. 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 19.30  uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        Overitelja zapisnika     Župan občine Hajdina 
Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar
           Janko Vegelj 
 
         ______________________ 
      

      Alojz Šijanec 
 
        ______________________ 


