
OBČINA HAJDINA 

ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI GEREČJA VAS 

za naselje Gerečja vas 

 

Številka: 03-2/2019 

Datum:  16. 1. 2019 

 

Z A P I S N I K 

 

zbora občanov Vaške skupnosti Gerečja vas, za  naselje  Gerečja vas,  ki  se  je  vršil               

16. januarja 2019, v prostorih gasilskega doma Gerečja vas, s pričetkom ob 19. 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: 30 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 478, 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 24 volivcev. Ugotovi se, da je prisotnih več kot 5 % 

volilnih  upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  

 

 

Ugotovi se, da je PRISOTNIH 30 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 Ivan Lešnik in Janko Malinger. 

 

Izvoljeni kandidati za: 

- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 

- overovateljici zapisnika: 

 Ivan Lešnik, 

 Janko Malinger. 



Glasovanje:  ZA –30 , PROTI – 0, od 30 prisotnih  

 

 

K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    

           ODBORA 

 

Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH 30 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. 

 

Vaški odbor je  podal naslednje predloge, in sicer: predsednik Marjan Rozman in člani Janko 

Gojkošek, Štefan Lukas, Milko Panikvar, Aleksander Tomanič. 

 

Župan predlagani predlog poda na glasovanje. 

 

Glasovanje:  ZA –30 , PROTI – 0, od 30 prisotnih  

 

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

vas: 

- Marjan Rozman, Gerečja vas 57/a– predsednik, 

- Janko Gojkošek, Gerečja vas 31 – član, 

- Štefan Lukas, Gerečja vas 73 – član, 

- Milko Panikvar, Gerečja vas 64/a – član, 

- Aleksander Tomanič, Gerečja vas 1/b - član . 

 

Marjan Rozman se zahvali za ponovno zaupanje in pove, da je to njegova četrta izvolitev za 

predsednika vaškega odbora. Vesel je, da tudi vaščani opazijo vloženi trud in pove, da se bo 

vaški odbor tudi v prihodnje zavzemal za dobrobit vseh občanov in napredka v  vasi. 

 

Zbor vaščanov se zaključi ob 19.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:        Overovateljici zapisnika     Župan občine Hajdina 

Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar

          Ivan Lešnik 

                _____________________ 

       

      Janko Malinger  

               ______________________ 


