
Trnovska vas • Okrnjena seja občinskega sveta 

Očitki županu 
Na zadnji seji občinskega sve

ta občine Trnovska vas je kot 
na več sejah te občine tudi to
krat bila najbolj buma prva točka 
dnevnega reda, in sicer pregled 
sklepov prejšnje seje, saj so kar 
trije svetniki (Ivan Lovrenčič, 
j<YLe Potrt in Srečko Pukšič) oči
tali županu samovoljo pri izvrše
vanju sklepa glede imenovanja 
odgovornega urednika Trnov
skega zvona, Zmaga Šalamuna, 
ki so ga svetniki potrdili na eni 
od sej občinskega sveta. 

Župan naj bi z imenovanjem 
zavlačeval in tako je Trnovski 
zvon, ki je zadnjič izšel kone<: 
lanskega leca, pristojno ministrs
tvo izbrisala iz razvida medijev. 
Sldep o imenovanju odgovorne
ga urednika še ni bil javno 0b
javljen, župan Karl Vurcer pa je 
zagotovil, da je bil posredovan 
v objavo Uradnemu vestniku RS. 
Omenjeni svetniki so županu 
očitali tudi samovoljo pri določa
nju daruma letošnjega občinske
ga praznika in so sejo občinskega 
sveta zapustili. 

Ostali svetniki so sejo nada-
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ljevali in sprejeli odloke o us-
. tanovitvah Zdravstvenega doma 

Ptuj, Lekarne Ptuj, OŠ Ljudevita 
Pivka in Glasbene šole Karol Pa
hor Ptuj , pri katerih občina Tr
novska vas ne bo souscanovitelj, 
bo pa z omenjenimi ustanovami 
pogodbeno sodelovala. 

Potrdili so tudi rebalans ol>
činskega proračuna za leto 2004 
ter odlok o stavbnem zemljišču. 

Glede na dogajanje v občin
skem sveN smo poporosili župa
na Karla Vurcerja, da komentira 
svoje odločitve v zvezi z ime
nmranjem odgovornega uredni
ka in o delu občinskega sveta ter 
nasploh o razvoju občine. Pove
dal je, "Oa bi se izognili nepo
trebnemu zastoju tekočega dela 
občine, ob poteku pol milijard
ne investicije v kraju, sem poob
lastil podžupana Franca Pukšiča, 

da je izvedel objavo sklepa o 
imenovanju. Ob zadržanju pr
vega sklepa občinskega sveta v 
šestih letih županovanja sem se 
dobro zavedal razsežnosti pro
blema, ki se lahko začne tretira
ti kot omejevanje svobode tiska 

in pravice do objektivnega obve
ščanja. S predlaganim kandida
tom se nisem strinjal, saj je ta s 
svojim spletkarjenjem pripomo
gel k odstopu urednice, o svo
jem kraju pa kot dopisnik napiše 
bore malo lepega. Sicer pa je se
daj v teku ponovno formiranje 
uredniškega odbora in glasilo bo 
ponovno začelo izhajati. Ponoy
no ga bomo registrirali; avtoma
tično je bilo brisano iz registra, 
ker ni periodično izšlo. Predvide
vam pa, da glasilo izide dvakrat 
letno. Glasilo nas stane letno ne
kaj čez milijon tolarjev." 

Glede odhoda treh članov ol>
anskega sveta s seje in sploh 
glede poteka seje je rupan de
jal, -rrije svetniki, ki so zapustili 
sejo, so bili tudi tokrat edini dvo
umi razpravljalci. Svetnik Ježc 
Potrč svoje negativne ocene up
rave in župana, ne z izrazi in ne 
z vsebino, od prve seje sveta da
lje ne more preseči . Svetnik Ivan 
Lovrenčič v šestih letih, kar je 
svetnik, še ni glasoval za noben 
občinski proračun - niti takrat, 
ko smo modernizirali ceste v s0-
vjaku in Črmlji,1l"'dili vodovod 
v Biš, Sovjak in Crmljo, ne letos, 
ko je v gradnji šolski prostor, bil 
je proti soustanoviteljsrvu Knjiž
nice Ivana Potrča na Ptuju, zače-

tiru sofinanciranja nakupa knjig 
iste knjižnice, proti kakršnikoli 
obveznosti do Pokrajinskega mu
zeja Ptuj , proti uvajanju zgodnje
ga učenja tujih jezikov v domači 
osnovni šoli in tako naprej. 

Občinski svet je s svetniki, 
ki se zavedajo svojih dolžnosti, 
delo nadaljeval in sprejel več 
izjemno pomembnih odlOČitev, 
povezanih z investicijo stoletja v 
kraju, seznanil se je z polletno 
realizacijo letošnjega proračuna 
in sprejel spremembo odloka o 
proračunu za leto 2004 ter spre
jel druge pomembne odločitve.' 

V občini Trnovska vas nap
reduje izgradnja osnovne šole, 
vrtca in telovadnice. ŠOla bo pre
dana namenu leta 2006, investi
cija je skupaj z opremo vredna 
435 milijonov tolarjev, zgrajeno 
pa bo 1705 kvadratnih metrov 
šolskega in vrteškega prostora. V 
šoli, ki bo imela dve triadi, bo 
šest učilnic s knjižniCO, kabine
ti, sodobna kuhinja, jedilnica in 
drugi potrebni prostori. za šolo 
je namenjeno 1009 m2, za mec 
237 m2 in za telovadnico 458 
m2. Občina bo za investicijo od
štela 205 milijonov tolarjev, Mi
nistrstvo za šolstvo 204 milijone, 
Sektor za šport za telovadnico 10 
milijonov in Fundacija za izgrad
njo športnih objektov 15 milijo-
nov. 

Franc Lačen 


