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Priloga zapisnika 12. seje sveta dne 12. novembra 2015, toč. 6 - Vaška skupnost Zgornje Škofije  

Magnetogram razprave (od 02:14:28 do 02.26:28 min posnetka seje) je priloga zapisnika     

Edmond Gašpar: »iz tajništva je bil poslan mail, da bi se želeli  seznaniti s pobudami in predlogi 

reševanja  problemov, ki jih zaznava vaška skupnost Zg. Škofije. Zato vabimo na sejo celotno vodstvo 

vaške skupnosti, da v neposrednem pogovoru in razpravi predstavi članom sveta svoje zamisli o 

potrebnih izboljšavah, njihovi prioriteti  in načinu angažiranosti  vaške skupnosti pri njihovem 

reševanju. V kolikor se odločijo ali -te za sodelovaje bi posvetili točko dnevnega reda tej tem in prosili 

za pisno gradivo.  Prvi naslovnik tega maila je bila Darinka Hrvatin, za katero predpostavljamo, da…« 

Rino Hrvatin: »…ne to je moj mail« 

Edmond Gašpar:  »če je tvoj mail, bi te jaz prosil, da si odpreš svoj mail in jaz z Darinko ne 

komuniciram, kot svetnik imaš svoj osebni mail, ki te nič ne stane ».  

Rino Hrvatin: »ti ne skrbi za moj mail, pride 100 posto v moje roke. Kar se pa tiče tega, jaz sem 3.12.  

lansko leto  prinesel  12 pobud in 31.12. še 5 pobud. Od tega nismo naredili nič. Ko bomo to naredili 

bom prinesel druge. Imamo pa drugi teden sestanek vaškega odbora in imamo decembra meseca 

zbor krajanov Zgornjih  Škofij. In decembra meseca bom prinesel nove pobude«  

Edmond Gašpar:« jaz bi pa te zdej nekaj vprašal, vaška skupnost- predstavnikov sedaj ni. Kaj je to 

vaška skupnost, ali je to posebna interesna združba, skupnost Zgornjih Škofij  

Rino Hrvatin: »to je vaška skupnost, to smo vsi ljudje Druge Škofije, ki nekaj delamo in tudi imamo 

nekaj za pokazat, če te zanima,… vas vseh zanima« 

Damjan Pečarič: »jaz bi vprašal nekaj tebe Rino in predsednika, ker sem se ukvarjal s pravnimi 

zadevami, navajam 152. člen iz Statuta MOK:  Svet krajevne skupnosti lahko za oblikovanje stališč do 

posameznih vprašanj ter za pripravo predlogov odločitev, ki jih sprejme svet krajevne skupnosti, 

ustanovi stalna in občasna delovna telesa. Svet krajevne skupnosti lahko kot svoja posvetovalna 

telesa ustanovi tudi vaške in četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje svet krajevne 

skupnosti. S statutom krajevne skupnosti pa se lahko določi, da jih imenujejo in razrešujejo na svojih 

zborih prebivalci delov krajevne skupnosti. S statutom krajevne skupnosti se določijo naloge, 

organizacija in način dela vaškega oziroma četrtnega odbora. Če tako določa statut krajevne 

skupnosti, mora svet krajevne skupnosti pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na posamezen del 

krajevne skupnosti, obvezno pridobiti mnenje vaškega oziroma četrtnega odbora. 

Mene zanima kako je ta vaška skupnost Zgornje Škofije organiziran?...«  

Rino Hrvatin: »vaška skupnost Zgornje Škofije je organizirana v redu, po statutu krajevne skupnosti« 

Milan Markočič: »vzorno dela, skrbi za hišo« 

Rino Hrvatin: »predlogi in pripombe poslane za krajevno skupnost lansko leto je ena, tle jih je 18 , 

aktivnosti vaške skupnosti kaj smo delali letos,…. to smo mi delali, lepo bi bilo da bi kakšen prišu 

pogledat, ma ni prišu nobeden nič« 

Valentina Petaros Jeromela: »me ni ste povabli« 

Rino Hrvatin: »smo povabli vse, …tudi včeraj smo delali« 

Edmond Gašpar: »če prav razumem je vaška skupnost enaka vaški odbor?« 

Rino Hrvatin: »ja, …samo vaški odbor nas je 5 članov, vaška skupnost je cela vas« 

Edmond Gašpar: »kdaj ste pa imeli nazadnje sestanek vaškega odbora?«  

Rino Hrvatin: »bomo ga imeli, vaški odbor ga je imel marca meseca, mi ne rabimo več, zakaj bi imeli 

mi sestanke?«  

Edmond Gašpar: »ali je vaš FB profil Vaška skupnost Zgornje Škofije odraža stališče vaškega odbora?«  
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Rino Hrvatin: »vaška skupnost ima profil ja«  

Edmond Gašpar: »je to glasilo vaškega odbora?« 

Rino Hrvatin: »od vaške skupnosti«  

Edmond Gašpar: »posledično od vaškega odbora?« 

Rino Hrvatin: »od nas vseh« 

Edmond Gašpar: »ok.  In čigava je oglasna vitrina na ograji Vaške hiše?« 

Rino Hrvatin: «sem jo jaz naredil« 

Edmond Gašpar:  »je tvoja?« 

Rino Hrvatin: »ne, od vaške skupnosti« 

Edmond Gašpar: »iz vsebine, ki so polnjene, bi rekel, da so bile obdelane na vaškem odboru?« 

Rino Hrvatin: »vsebine so tisto pa kar je res,… da se razumemo, od oddajanje vaške hiše do točke 

razno, do tistega kar bo v soboto…« 

Edmond Gašpar: »torej ti… izražaš stališča vaške skupnosti direktno brez, recimo vaškega odbora?« 

Rino Hrvatin: »zakaj brez vaškega odbora? to je vaška skupnost« 

Edmond Gašpar:  »vaški odbor se sestaja ali imaš ti proste roke?« 

Rino Hrvatin: »vaški odbor bo imel sestanek drugi teden in potem se odločimo kdaj bomo imeli zbor 

krajanov Zgornje Škofije« 

Edmond Gašpar:  »nekateri člani vaškega odbora sploh niso seznanjeni s tem« 

Rino Hrvatin: »vem da niso seznanjeni, nočejo bit seznanjeni« 

Edmond Gašpar: »se ti zavedaš, da ko deluješ v nasprotju s sprejetimi sklepi sveta, povzročaš škodo 

širši skupnosti ?« 

Rino Hrvatin: »večjo škodo kot si jo ti naredil,  jo ne morem naredit, mi je zelo žal« 

Edmond Gašpar : » in da je delovanje v svetu v dobrobit cele skupnosti  in ne samo vaške skupnosti 

ampak tudi Tinjana, Urbancev, Plavij, Elerjev, Škofij, desne strani Zgornjih Škofij« 

Rino Hrvatin:  in kaj jaz ne delam v dobro krajevne skupnosti, …kaj ne delam koristnega?  boste 

povedali?« 

Edmond Gašpar: »če ti ne delaš v skladu s sprejetimi sklepi, potem delaš kontra temu« 

Rino Hrvatin: » povej kaj, ko smo barvali kapelco? ko smo delali pumpo? kaj smo delali narobe, ker 

nismo porabili 3.500 eur?«  

Edmond Gašpar: »recimo odtujitev vaške hiše krajevni skupnosti, to je škoda….   

Rino Hrvatin: »nobenemu nismo vzeli vaške hiše…, samo krajevni skupnosti,  tebi smo jo vzeli…« 

Edmond Gašpar: »saj ni moja« 

Rino Hrvatin: »tvoje besede so bile ko smo tukaj sedeli: mene ne zanima vaška hiša…osebno. 

Hiša je naprej od ljudi, je pa nekaj,  da pa imaš ti tukaj 3000 eurov od vaške hiše, to pa je nekaj« 

Edmond Gašpar: »iz kakšnega denarja ste plačali Mateju Gabrijelu? 

Rino Hrvatin: » iz najema vaške hiše, iz denarja ki sem ga jaz nosu tle« 

Edmond Gašpar: »iz katerega denarja?« 

Rino Hrvatin: »od najemine vaške hiše« 

Edmond Gašpar: »najemino si imel ti v žepu« 

Rino Hrvatin: »jaz sem kasiral na blagajniški prejemek, sem prinesel  tle, Majda mi je dala potrdilo, ali 

pa potem Nataša in je Gabrijel kasiral.«  

Edmond Gašpar: »in kje je  v knjigovodstvu to zavedeno?«  

Rino Hrvatin: »to mene ne briga, jaz imam svoje evidentirano doma« 

Edmond Gašpar: »ti si delal z javnimi financami iz privatnega žepa in si dajal javne finance v privatni 

žep« 
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Rino Hrvatin: »nisem dajal v žep če sem nosil tle, vaška hiša je kasirala 7700…« 

Edmond Gašpar: »ti veš kako se dela z javnim denarjem?« 

Rino Hrvatin: »jaz vem kako sem,  zato je ostalo 3000 eur« 

Edmond Gašpar: »v računovodstvu se knjiži prihodki, odhodki, tu imamo stroškovno mesto vaška hiša, 

tvoje številke  in,  tisto kar vodi računovodstvo se razlikujejo, jaz bi lahko bil zloben in vprašal kje je ta 

razlika o kateri ti govoriš?« 

Rino Hrvatin: »tudi jaz se vprašam« 

Edmond Gašpar: »na računu jih ni, če na računu ni knjigovodsko zavedeno, potem je logično da je 

odgovor, mogoče v Rinotovem žepu?«… drugo,  kako ti praviš da je saldo 3000 eur na računu vaške 

hiše. Zdej ti meni razloži, jaz ne vem če je, ker nisem preveril, bom ko bom imel čas, ti mi zdej razloži 

kako bo teh 3000 eur vrnilo nazaj v vaško hišo, ki je zdej v upravljanju društva, katerega predsednik si 

ti, in društvo je subjekt zasebnega prava«?  

Rino Hrvatin: »ni res« 

Edmond Gašpar: »kaj ni res?« 

Rino Hrvatin: »ni res, kako govoriš to,… uni denar se mora nazaj vrnit v vaško hišo« 

Edmond Gašpar: »jaz bi končal to razpravo, ker to ti polagam na dušo, če mislite sklicat delni zbor 

krajanov,  kot se to imenuje,  ga skličite skladno s statutom in predlagam, da ga skličete nekje po 

možnosti v avli ali  dvorani« 

Rino Hrvatin: »v vaški hiši, mi imamo vaško hišo« 

Edmond Gašpar: »da ne bomo stali zunaj na dvorišču kot je tudi že bilo v davni preteklosti in da ne bo 

kričanja in pljuvanja«  

Rino Hrvatin: »to bomo pa vidli« 

Edmond Gašpar: »zato predlagam, da skličeš zbor v dvorani« 

Rino Hrvatin: »zbor krajanov je bil zmeraj v vaški hiši in zato je vaška hiša, je za fešte, je za prireditve 

in tudi za sestanek« 

Edmond Gašpar: »del krajevne skupnosti , ki se imenuje Zgornje škofije  šteje 1000 ljudi, a boš ti 

reprezentativno skupino 50 ljudi strpal v vaško hišo?«  

Rino Hrvatin: »ja 60 ljudi« 

Edmond Gašpar: »in bodo dihali na škrge ali kaj?« 

Rino Hrvatin: »isto kot tle, ma mislim,  da ne bojo bežali ven, ko tle ki je šlo pol ljudi ven, bojo ostali 

notri« 

Edmond Gašpar: »delaj kar hočeš« 

Rino Hrvatin: »zato pa je vaška hiša« 

Milan Markočič: »mislim da je ta zadeva zaključena, s strani MOK in Župana je to ožigosano in to je 

njihovo upravljanje,   krajani so to dobili in tukaj nimamo več kaj«  

 

 

 

Po zvočnem zapisu napisala dne 16.11.2015 :                                                                    

Majda Bonaca                                                                                         

 

 

 


