
OBČINA HAJDINA 
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI SKORBA 
za naselje Skorba 
 
Številka: 03-1-/2010 
Datum:  22. 12. 2010 
 

Z A P I S N I K 
 
zbora občanov Vaške skupnosti Skorba, za  naselje  Skorba,  ki  se  je  vršil  22. decembra 
2010, v prostorih doma krajanov Skorba, s pričetkom ob 19.  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: 32 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 330, 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 17 volivcev. Ugotovi se, da je 
prisotnih več kot 5 % volilnih upravičencev, zato je zbor občanov sklepčen.  
 
Ugotovi se, da je PRISOTNIH 32 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 Jakob Kokol in Martin Turnšek. 
 
Izvoljeni kandidati za: 
- zapisnikarko: 

 Marija Rozman; 
- overovatelja zapisnika: 

 Jakob Kokol, 
 Martin Turnšek. 
 



Glasovanje:  ZA – 32, PROTI – 0, od  32  prisotnih  
 
 
K tč. 3 IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA VAŠKEGA    
           ODBORA 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bilo PRISOTNIH 33  volivce. 
 
Župan obrazloži, da je zbor vaščanov sklican zaradi imenovanja članov vaškega odbora in 
predsednika vaškega odbora. Vaški odbor je tisti, ki najbolj pozna problematiko in potrebe 
vasi in jih lahko posreduje občini. V mesecu decembru se bomo sestali 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. 
 
Martin Turnšek predlaga naslednje kandidate v vaški odbor: Janko Leljak, Ivan Vogrinec, 
Franc Šlamberger, Silvo Pernat, Drago Brumec in Damijan Meglič. 
Janko Leljak, Drago Brumec in Damijan Meglič se ne strinjajo, da bi sodelovali v vaškem 
odboru. Ostali člani se strinjajo. Nato se predlagata še Ivan Ogrinc st. in Zlatka Strmšek, ki 
sta privolila v imenovanje. 
 
Glasovanje:  ZA – 33, PROTI – 0, od  33 prisotnih  
 
Po izidu glasovanja so bili izvoljeni naslednji člani Vaškega odbora Skorba: 
 
- Ivan Vogrinec, Skorba 60 – predsednik, 
- Franc Šlamberger, Skorba 2/b – član, 
- Silvo Pernat, Skorba 63 – član, 
- Ivan Ogrinc st., Skorba 35 – član, 
- Zlatka Strmšek, Skorba 36/c – članica.  
 
 
V nadaljevanju da župan vaščanom naselja Skorba besedo, da so lahko postavili vprašanja, ki 
so trenutno najbolj pereča. Vaščane je zanimalo predvsem: 
 kdaj bo s strani občine podano poročilo glede posamezne investicije, ki se izvaja v naselju 

Skorba in kako je finančno ovrednotena; 
 kdaj se predvideva priklop na kanalizacijo; 
 koliko salonitnih cevi je bilo zamenjanih v naselju Skorba; 
 zakaj se občina Hajdina ne prijavlja na razpis za komasacijo; 
 kako je z odlaganjem smeti; 
 kdaj se bo preprečilo nedovoljeno spuščanje fekalij v potok Studenčnica. 
 
Župan glede poročila o posamezni investiciji pove, da je za nazaj težko govoriti. V izogib tega 
bomo v bodoče imeli nadzor tudi s strani vaškega odbora, ki bo seznanjen z vsemi 
investicijami v vasi. Konec leta se za vsako investicijo opravi analiza, ki je na vpogled na 
občinski upravi. Nekatere investicije so skupen projekt vseh vasi, zato jih je težko ovrednotiti 
po posamezni vasi.  
 
Referent za komunalno infrastrukturo, Franc Jelen, poda odgovore, in sicer: 
 Predvideva se, da bomo v začetku naslednjega leta poslali obvestila in navodila o priklopu 

na kanalizacijsko omrežje za tista gospodinjstva, ki imajo narejene hišne priključke. 
 Po celotni občini Hajdina je bilo zamenjanih okrog 8,5 km cevi, v naselju Skorba pa okrog 

800 m salonitnih cevi. 



 Odbor za gospodarske dejavnosti bo o zadevi razpravljal in v kolikor bo izražen interes, 
bo občina podprla predlog komasacije. 

 Odlaganje smeti je problem celotnega našega območja. V dogovoru s Čistim mestom Ptuj 
se pripravljajo skupne rešitve. 

 Glede na to, da je za ta odcep pridobljeno uporabno dovoljenje, se bodo morali občani v 
skladu z zakonodajo priklopit na javno kanalizacijo v roku šestih mesecev. Tako se 
kanalizacija ne bo več stekala v potok. 

 
Drago Štrafela poda obrazložitev glede kanalizacije in pove, da mora do leta 2015 vsaka hiša 
imeti priključek na kanalizacijsko omrežje. Tistim gospodinjstvom, ki pa ne bodo imela 
možnosti priključitve, pa bo potrebno zgraditi majhno čistilno napravo, ki bo oskrbovala več 
hiš. Pri samostojno stoječih hišah pa bo potrebno zgraditi vodotesno greznico. Del naselja  se 
bo preko črpališča speljal v primarni vod. Katera izmed variant bo primernejša pa bo 
pokazal ekonomski izračun investicije. 
 
Jožef Meglič apelira na občino Hajdina, da tistim občanom ob glavni cesti, ki so si okna na 
stanovanjskih hišah zamenjali sami, pomaga s kakšno odškodnino, saj smatra, da so s tem, ko 
so si okna zamenjali sami, oškodovani. Predlaga tudi, da bi se izvedle volitve za vaške odbore 
sočasno s ostalimi volitvami. 
 
Župan obrazloži, da so na to temo že imeli sestanek na Direkciji RS za ceste, kjer so odločeni, 
da tistim, ki so si okna zamenjali na lastne stroške, le-teh ne bodo povrnili. Občina bo 
ponovno naprosila pristojne službe, da še enkrat proučijo možnosti povrnitve stroškov, ki so 
jih utrpeli naši občani pri vgradnji oziroma zamenjavi oken na lastne stroške.  
 
 
Zbor vaščanov se zaključi ob 20  uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        Overitelja zapisnika     Župan občine Hajdina 
Marija Rozman       mag. Stanislav Glažar
           Jakob Kokol 
 
         ______________________ 
      
                                                   Martin Turnšek 
 
        ______________________ 


