
OBČINA HAJDINA 

ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI SKORBA 

za naselje Skorba 

 

Številka: 03-1-/2014 

Datum:  18. 12. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

zbora občanov Vaške skupnosti Skorba, za  naselje  Skorba,  ki  se  je  vršil  18. decembra 

2014, v prostorih doma krajanov Skorba, s pričetkom ob 16. 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: 16 volilnih upravičencev iz naselja Skorba; 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 Skorba je 323, 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 16 volivcev. Ugotovi se, da je 

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

 

Ugotovi se, da je PRISOTNIH 16 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 Franc Mlakar in Jakob Kokol. 

 

Izvoljeni kandidati za: 

- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 

- overovatelja zapisnika: 

 Franc Mlakar, 

 Jakob Kokol. 

 



Glasovanje:  ZA – 16, PROTI – 0, od 16 prisotnih  

 

 

K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    

           ODBORA 

 

Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH 16 volivce. 

 

Župan obrazloži, da je zbor vaščanov sklican zaradi imenovanja članov vaškega odbora in 

predsednika vaškega odbora. Zahvali se za sodelovanje prejšnjemu vaškemu odboru in pove, 

da se je potrebno zahvaliti tudi občinskemu svetniku Urošu Krajncu in podžupanu Francu 

Mlakarju, ki sta bila v prejšnjem mandatu zelo aktivna. Vaški odbor je tisti, ki najbolje pozna 

problematiko in potrebe vasi in jih lahko posreduje občini. 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. 

 

Franc Mohorko poda naslednji predlog: predsednica Renata Gabrovec in člani Ivan 

Vogrinec, Franc Šlamberger, Aleksander Stojanović in Silvo Horvat. 

 

Zlatka Strmšek smatra, da Ivan Vogrinec ni najbolj primeren član vaškega odbora, saj kot 

predsednik v prejšnjem mandatu, že od januarja ni skliceval sej vaškega odbora. 

 

Župan daje na glasovanje predlagani predlog. 

 

Glasovanje:  ZA – 16, PROTI – 0, od 16  prisotnih  

 

Po izidu glasovanja so bili izvoljeni naslednji člani Vaškega odbora Skorba: 

 

- Renata Gabrovec, Skorba 27/c – predsednik, 

- Ivan Vogrinec, Skorba 60 – član, 

- Franc Šlamberger, Skorba 2/b - član, 

- Aleksander Stojanović, Skorba 36/m  , član, 

- Silvo Horvat, Skorba 60/a - član. 

 

Franc Mlakar kot občinski svetnik in podžupan občine Hajdina v prejšnjem mandatu, se vsem 

zahvali za sodelovanje in pomoč pri opravljenem delu. 

 

V nadaljevanju da župan vaščanom naselja Skorba besedo, da so lahko postavili vprašanja, ki 

so trenutno najbolj pereča. Vaščane je zanimalo predvsem: 

 Najbolj perečo je bilo vprašanje Martina Turnška, kako je z ureditvijo kapele v Skorbi, 

saj občani Skorbe o investiciji niso dosti seznanjeni. Govori se,  da so se sestajali po 

hišah in ne v domu krajanov. Pobiral se bo denar po hišah, občani pa sploh ne vemo 

koliko je stal ta projekt. 

 



Župan pove, da je občina bila seznanjena s tem projektom s strani vaškega odbora, saj so 

podali to investicijo kot prioriteto. Smotrno se nam je zdelo, da kot občina finančno 

pomagamo, zato smo odkupili zemljišče. Tudi v letu 2015 imamo v predlogu Proračuna 

predvideno postavko v vrednosti 15.000 € in za ta namen v celoti še postavko za obnovo 

sakralnih spomenikov v znesku 9.000 €. Za vse ostalo je bil organiziran gradbeni odbor, 

kateri vodi to investicijo. 

 

Oglasi se Franc Mlakar, ki pove, da je projekt obravnaval vaški odbor, za kar obstajajo tudi 

zapisniki. Imenoval se je gradbeni odbor, kateri vodi celotno investicijo. Sam osebno je zbral 

za projekt 20 tisoč evro za gradnjo in z vsem seznanil vaški odbor in gradbeni odbor, tako kot 

to mora biti. 

 

Po vsesplošni razpravi o izgradnji kapele se oglasi občinski svetnik Ivan Ogrinc in pove, da 

se bo zavzemal za dokončanje vaškega središča v vasi in da je investicija že 90 procentno 

realizirana, zato ni smotrno, da kar koli spreminjamo in da ne zaključimo investicije. 

Pametno je, da stopimo skupaj in, da gradbeni odbor investicijo zaključi. 

 

Podan je bil predlog, da se na to temo skliče še en zbor vaščanov, kjer se podajo konkretne 

informacije. 

 

Renata Gabrovec se zahvali za izkazano zaupanje ob izvolitvi, in pove, da se bo vaški odbor 

trudil, da bo s skupnimi močmi delal dobro za celotno vas. Pove, da po njenem mnenju 

projekt vaškega središča in njegov potek ni bil speljan v smislu doslednega seznanjanja 

vaščanov, ampak, da se projekt mora izpeljati do konca in, da se bo za to tudi sama 

zavzemala. 

 

 

Zbor vaščanov se zaključi ob 16.45  uri. 

 

 

 

Zapisala:        Overitelja zapisnika     Župan občine Hajdina 

Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar

           Franc Mlakar 

 

              ______________________ 

      

                                                       Jakob Kokol 

             ______________________ 


