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, I irI., ~I. j lj novim statutom 
V zadnjih dneh se zasedanja občinskih .. etov ,' novih slo
venskogoriških občinah ' TstijO po tekočem traku. Tako so 
pred dnevi zasedali svetniki občin Trnovska vas, Sveta 
Ana ln Benedikt v Slovenskih goricah. 

Največji poudarek so povsod 
namenili obravnavi predlogov 
novih občinskih statutOv, V 
občini Trnovska vas so govorili 
[udi o poslovniku o delovanju 
občinskega sveta in o sistemiza
ciji delovnih mest v občinski up
ravi. Kot je povedal tamkajšnji 
župan Karl Vurcer, imajo polne 
roke dela tudi s pripravo delitve
ne bilance nekdanje skupne 
občine Destrnik-Trnovska vas. 
Večjih problemov po njegovem 
ne bi smelo bitij saj so se župani 
treh novih občin že trikrat pogo
varjali o pripravi delitvenih raz· 
merij in delitvi premoženja. 
Svemiki občine Trnovska vas so 
načeli [Udi veliko vsebinskih 
vprabnj in razvojnih proble
mov, s katerimi se vse bolj sooča 
nova občina. Ta ima zelo jasne 

cilje in usmeritve, ki pa bodo v 
marsičem odvisni [Udi od pomo
či države, zlasti pri sofinanciran
ju nekaterih prednostnih nalog 
na področju družbenih dejav
nosti, v glavnem v osnovnem 
šolstvu. 

Pri Sveti Ani so svetniki na 
zadnjem zasedanju opravili kar 
prvo in drugo branje statuta 
občine in poslovnika o delovan
ju občinskega sveta ter oba te
meljna akta sprejeli in priprav1li 
za objavo v Uradnem listu. Kot 
nam je po seji povedal strokovni 
sodelavec občinske uprave pri 
Sveti Ani Darko F ras, je bila 
seja izjemno delavna in strpna, 
brez kakršnihkoli večjih zaple
tov in problemov. Svetniki so se 
strinjali z imenovanjem Milana 
Edra iz SDS za podžupana te 

občine, imenovali pa so tudi 
tričlanski nadzorni odbor, ki ga 
sestavljajo Boštjan Irgol ič, Vla
do Kolman in Jože Šnajder. 
Govorili so še aktivnostih pri 
projektu CEGOR in o sporazu
mu o porazdelitvi kadrov občin
ske uprave nekdanje skupne ob
čine Lenan ter imenovali nove 
člane sveta osnovne šole Sv. Ana. 

V prvem branju so pretresli 
predlog novega občinskega sta
tuta tudi v Benediktu. Tam so se 
svetniki sestali že na 3. redni seji 
in pretresli vrsto vsebinsko zani
mivih točk dnevnega reda. Tako 
so se govorili o pripravi projek
tov za asfaltiranje nekaterih lo
kalnih cest \' Štajngrovi, Ihovi, 
Trsteniku in na Ženjaku in o 
prenosu vodooskrbnih in fra
struturnih objektov v upravljan
je in vzdrževanje Mariborskemu 
vodovodu. Posebno pozornost so 
namenili aneksu h koncesijski 
pogodbi projekta CEGOR (po 

razpadu občine Lenan morajo 
nove štiri občine formalno po
dpisati dodatke k pogodbam za 
uresničevanje skupnega projekta 
Centra za gospodarjenje s komu
nain imi odpadki - CEGOR) in 
raziskovalni nalogi Hidrološke 
raziskave termalne vode na 
področju Benedikta. Gre za za
nimiv projekt, ki ga bosta finan
cirala občina Benedikt in Mi
nistrstvo za znanOSt in tehnolo
gijo. Strokovnjaki Geološkega 
zavoda iz Ljubljane bodo nam
reč raziskali termaIne vrelce na 
območju Benedikta, ki so poleg 
sla tinskih vrelcev ena od na
ravnih značilnosti in posebnosti 
tega dela Slovenskih goric. Po-
godbena vrednost del znaša 1,7 
milijona tolarjev, od tega bo 
občina Benedikt zagotovila 565 
tisoč tolarjev. O [em zanimivem 
projektu v Benediktu poročamo 
posebej. 
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