
OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI GEREČJA VAS 
za naselje Gerečja vas 
 
Številka: 03-1-/2010 
Datum:  14. 12. 2010 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov Vaške skupnosti Gerečja vas, za  naselje  Gerečja vas,  ki  se  je  vršil               
14. decembra 2010, v prostorih gasilskega doma Gerečja 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: 55 volilnih upravičencev iz naselja Gerečja 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 Gerečja vas  je 485, 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 24 volivcev. Ugotovi se, da je 
prisotnih več kot 5 % volilnih  upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  
 
 
Ugotovi se, da je PRISOTNIH 54 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. 
 
Predlagani kandidatki za overovatelja zapisnika sta  Zdenka Kaisersberger in Simona Čatar. 
 
Izvoljeni kandidati za: 
- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 
- overovateljici zapisnika: 

 Zdenka Kaisersberger, 
 Simona Čatar. 



Glasovanje:  ZA – 54, PROTI – 0, od  54 prisotnih  
 
 
K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    
           ODBORA 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH 55 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 Gerečja vas kot tudi Občine Hajdina. Vaški odbor je tisti, ki najbolj pozna 
problematiko in potrebe vasi in jih lahko posreduje občini.  
 
Član občinskega sveta Ivan Lešnik poda naslednje predloge, in sicer: predsednik Marjan 
Rozman in člani Martin Turk, Štefan Lukas, Magda Intihar in Franc Drevenšek. 
 
Župan vsakega posameznika vpraša, če je pripravljen sodelovati in delati za vas Gerečja vas, 
kar so vsi tudi potrdili. 
 
Glasovanje:  ZA – 55, PROTI – 0, od  55 prisotnih  
 
Po izidu glasovanja so bili izvoljeni predsednik in naslednji člani Vaškega odbora Gerečja 
vas: 
 
- Marjan Rozman, Gerečja vas 57/a– predsednik, 
- Martin Turk, Gerečja vas 6 – član, 
- Štefan Lukas, Gerečja vas 73 – član, 
- Magda Intihar, Gerečja vas /a – članica, 
- Franc Drevenšek, Gerečja vas 39 - član . 
 
V nadaljevanju da župan vaščanom naselja Gerečja vas besedo, da so lahko postavili 
vprašanja, ki so trenutno najbolj pereča. Vaščane je zanimalo predvsem: 
 nadaljevanje kanalizacije v naselju Gerečja vas, 
 ureditev cestišča v ulici »Gajec«, 
 protihrupni nasip pri bencinski črpalki ob avtocesti. 
 
Referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, poda odgovore, in sicer: 
 Trenutno se pripravlja analiza opravljenih del na projektu kanalizacija Hajdina v sklopu 

katerega se bodo tudi določile prioritete kanalizacije na celotnem območju občine 
Hajdina. 

 Cestišče v ulici »Gajec« se bo po ogledu gramoziralo. 
 V skladu z željami občanov je občina Hajdina posredovala vlogo na DARS za postavitev 

protihrupnega nasipa in ga tudi že izvedla. Glede na nezadovoljstvo občanov se bo 
preverilo prvo poročilo o izvedbi monitoringa za hrup in v kolikor je hrup prekoračen, bo 
Občina Hajdina ponovno zahtevala izgradnjo protihrupnega nasipa v celotni dolžini 
oskrbnega centra Dravsko polje. 

 
Župan pove, da se bo v mesecu decembru sestal s predsedniki vaških odborov, s katerimi  se 
bodo 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. 
 
 



Novo izvoljeni predsednik vaškega odbora, Marjan Rozman, se zahvali za izkazano zaupanje 
in ponovno izvolitev. 
 
 
Zbor vaščanov se zaključi ob 19.10  uri. 
 
 
 
Zapisala:        Overovateljici zapisnika     Župan občine Hajdina 
Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar
       Zdenka Kaisersberger 
 
         ______________________ 
      

      Simona Čatar 
 
        ______________________ 


