
OBČINA HAJDINA 

ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI HAJDOŠE 

za naselje Hajdoše 

 

Številka: 03-1-/2019 

Datum:  16. 1. 2019 

 

Z A P I S N I K 

 

zbora občanov Vaške skupnosti Hajdoše, za  naselje  Hajdoše,  ki  se  je  vršil  16. januarja 

2019, v prostorih gasilskega doma Hajdoše, s pričetkom ob 17. 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: 28 volilnih upravičencev iz naselja Hajdoše; 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 Hajdoše je 553, 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 28 volivcev. Ugotovi se, da je prisotnih več kot 5 % 

volilnih upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  

 

 

Ugotovi se, da je PRISOTNIH 28 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 Slavko Burjan in Hilda Bedrač. 

 

Izvoljeni kandidati za: 

- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 

- overovatelja  zapisnika: 

 Slavko Burjan, 

 Hilda Bedrač. 



Glasovanje:  ZA –28 , PROTI – 0, od 28 prisotnih  

 

 

K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    

           ODBORA 

 

Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH  28 volivce. 

 

Župan se najprej zahvali staremu vaškemu odboru in vsem ostalim, ki so tvorno sodelovali pri 

delu vaškega odbora. Veliko je bilo podanih pobud, nekaj se jih je uspelo realiziralo, nekaj pa 

je ostalo še nerealizirano. Naloga novega vaškega odbora je, da ponovno poda pobude 

potrebne za vas Hajdoše, katere bomo v sklopu finančnih zmožnosti lahko vključili v naš 

proračun.  

 

S strani starega vaškega odbora je bil podan predlog za sestavo novega vaškega odbora, in 

sicer: predsednica Metka Žumer in člani, Roman Glažar, Ivan Brodnjak, Drago Klinc in 

Peter Kaučevič. 

 

Župan poda predlagani predlog na glasovanje. 

 

Glasovanje:  ZA – 28, PROTI – 0, od 28 prisotnih  

 

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

 

- Metka Žumer, Hajdoše 7/c – predsednica 

- Roman Glažar, Hajdoše 110/b – član 

- Ivan Brodnjak, Hajdoše 32 – član 

- Drago Klinc, Hajdoše 43/c – član 

- Peter Kaučevič, Hajdoše 77 – član 

 

Župan poda 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. 

 

Hilda Bedrač se zahvali prejšnjemu vaškemu odboru za dobro sodelovanje, novemu pa želi 

dobro delo. 

 

Novo izvoljena predsednica vaškega odbora  Hajdoše, Metka Žumer se zahvali za zaupanje in 

pove, da se bo vaški odbor trudil in zavzemal za dobrobit celotne vasi. 

 

Zbor vaščanov se zaključi ob 17.30 uri. 

 

 

Zapisala:        Overitelja zapisnika     Župan občine Hajdina 

Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar

          

     Slavko Burjan 

               ____________________ 

       

     Hilda Bedrač 

               ______________________ 


