
· Trnovska vas • Seja sveta 

Je župan kršil 
zakonodajo? 
V .redo, 27. oktobra, so se svetniki občine Trnovska vas 
sestali na _jevIlllJU 15 . .- ..... Na njej naj bl 
spr.jell odlok o ustanovitvi Zdravstv_ga doma ptuj ln 
odlok o ustanovitvi Lekarna Ptuj. 

Sejo je vodil podžupan franc 
Pukšič, ki je opravičil župana Kar
la Vurterja 1..aradi službene zadra
nosti, O kateri so nekaleri svetniki 
dvomili. Svetniki naj bi se na na
daljevanju seje seznanili s polletno 
realizacijo proračuna občine in s 
predlogom odbora za negospodar· 
st\'O o razdelitvi sredstev drušrvom 
po izvedenem javnem razpisu, \'en
dar se je že na začetku zataknilo. 

Najprej je svetnik Srečko Pukšič 
zahtcval, dase mu predstavijov~ 
ki o ponomem zadri.anju sklepa o 
imenovanju odgovornega uredni
ka glasiJa Trnovski z\'on, ki ga je 
župan že drugič protizakonito za· 
ddal; dodal je, da dokler ne bo 
pisno seznanjen z yuoki za zadr
žanje, ne bo sodeloval več na no
beni seji. Prepričan je rudi, da jc 
zadržanje tega sklepa s strani župa
na Karla Vun:erja žaljivo do članov 
občinskega sveta in tudi do air 
čanov; saj se imenovanje vleče že 
od 13. maja, ko je bil odgO\"Omi 
urednik prvič imenovan. Tako le
tos zaradi županovih igric ni izšla 
nobena številka občinskega g1asUa, 
zatO občani niso informirani, kaj 
se v občini dogaja. 

Podžupan Franc Puldič je pove
dal, da je sklep zadrial župan Vut· 
cec, Z':I.[O on na to vprašanje ne 
more podati odgovora, in predla-

gal, da o zadevi razpravljajo pri p0-

budah in vprašanjih svetnikov ali 
pa na naslednji seji , vendar se s 
predlogom svetniki niso strinjali. 
Svetnik Jože Potrč je menil, da je 
bilo s strani župana in občinske 
uprave kršenih več odlokov, zato 
dokler se te zadeve ne uredijO, ne 
bo sodeloval na seji, župan in C» 
činska uprava pa rudi ne spoštujeta 
sklepov občinskega sveta. Svetnik 
Iv;m Lovrenčič je na seji od župana 
zahteval, da v roku treh dni skliče 
redno sejo, na kateri bodo razre
šili nastalo Situacijo v zvezi z ime
novanjem odgo\'Omega urednika 
in pregledali realizirane sklepe 0b
činskega sveta ter spregovorili o 
kdenju zakonodaje s strani župa
na in občinske uprave. Lovrenčič 
je še povedaJ, da v če župan seje 
ne bo sklical, bo zahteval sklic iz· 
redne seje. po tcj razpravi so štirje 
svetniki (Srečko Pukšič, Ivan Lov· 
renčič, Jože Potrč in Andrej Mur
ko) sejo zapustili in podžupan jc 
sejo prekinil zaradi nesklepčnosti . 
Tako SO sve!niki ponovno škarje in 
platno okrog imenovanja odgovor
nega urednika občinskega g1asUa 
vrnili županu, ki se bo moral od· 
lOČiti med spoštovanjem sklepov 
občinskega sveta in mcd osebnim 
prepričanjem . 

Zmago šalamun 


