
Imenovanje dvignilo veliko prahu 
Potem ko je minuli teden župan občine Trnovska vas svetnike na seji seznanil z odločitvijo, da Imenuje za novega direktorja občinske uprave Jožefa 
Potrča, se je med njim ln nekaterimi svetniki vnela vroča razprava. Svetnik Manfred Jakop županu očita, da Potrč ne Izpolnjuje vseh pogojev za oprav
ljanje funkcije direktorja, Benko to odločno zavrača ln pravi, da bo vztrajal pri svojem. 

"Tokrat ne popustim niti 
malo. Takšna je moja odloči· 
tev in pika: nam je pojasnil 
Benko, ki meni, da je Potrč 
kompetentna in najprimer
nejša oseba za direktorja 
občinske uprave. .Defini· 
tivno izpolnjuje vse pogoje. 
Uredba vlade je jasna: če ima 
posameznik eno stopnjo izo
brazbe več od predpisane, 
se mu tO vzame v "zakup" in 
lahko ima tretjino manj iz
kušenj kot drugi. Ima rudi 
izpit iz državne uprave, kar 
je dodatna prednost. Tudi za 
to lahko ima lero dni manj iz
kušenj . V kratkem pa bo imel 
v rokah tudi magisterij , ki ga 
je že oddal. Po mnenju svet· 
nika mu manjka pet mesecev 
delovnih izk~šenj , tO pa po 

mojem mnenju ne drži," je 
pojasnil župan občine Trnov· 
ska vas. 

Podobno kot Benko trdi 
tudi POtrč, ki pravi, da se je 
odloči~ da se prijavi na pros
to delovno mesto, ker meni, 
da izpolnjuje vse pogoje. 
"Mislim, da sem strokovno 
usposobljen," je dejal Potrč. 

PO njegovem mnenju ima iz
kušenj za predpisano delovno 
mesto dovolj oziroma več, kot 
je potrebno. .Najverjetoeje 
gre zgolj za politično naspro
tovanje," poudarja Potrč. 

Jakop vztrajno proti 
Potrču 

S tem pa se ne strinja svet
nik Manfred)akop, ki trdi rav· 

Svetnik Manfred Jakop vztraja pri tem, da novoimenovani direktor 
občinske uprave ne Izpolnjuje pogojev za opravljanje te funkcije. 

no nasprotno. Meni namreč, 
da je Benko pri imenovanju 
novega direktorja občinske 

uprave prekoračil svoja po
oblastila in za to mesto ime· 
novalosebo, ki ne izpolnjuje 
razpisnih pogojev . • Zato se 
kot občan in član sveta ob
čine Trnovska vas ne mo
rem strinjati z imenovanjem 
novega direktorja občinske 
uprave. Z županom sicer zelo 
dobro sodelujem na mnogih 
skupnih projektih, pri tem pa 
imava zelo razBčna mnenja. 

Mislim tudi, da je imenova· 
ni kandidat za direktorja mo
ralno sporna odlOČitev, saj je 
splošno znano, da je kot član 
občinskega sveta v vseh šti· 
rih letih prejšnjega mandata 
zelo ostro kritiziral delo ob
činske uprave in njihove spo
sobnosti večkrat primerjal z 
zelo žaljivimi iZrazi Oseba, 

ki do sedaj ni premogia ene 
dobre in pohval ne besede za 
delavke in delavcc občinske 
uprave Trnovska vas, je sedaj 
postavljena v vlogo vodje in s 
tem osebe, ki bi morala daja· 
ti svojim delavcem vzgled in 
zaupanje pri delu. Kje bomo 
lahko tukaj iskali tisto siner· 
gijo, ki je značilna za dobro 
timsko delo, ki se vzpostavi, 
ko vsi vedo, da so vsi za ene· 
ga in eden za vse? Z represijo 
prav gotovo ne. Prav tako se 
sprašujem, ali je to del načrta, 
o katerem je župan pred krat· 
kim govoril, ki bo prispeval k 
večjemu spoštovanju občin· 
ske uprave,_ poudarja).kop. 

Dodaja, da se sprašuje tudi 
o smiselnosti razpisa in pri 
tem zapravljenih sredstev ob
činskega proračuna. 

lIRazpis je bil namreč iz· 
peljan, ker stari direktor ne 

Kdo je novoimenovani direktor 
občinske uprave? 

Jože! POMoČ je bil roje .. lelil 1959 v TrtlOvski vasi, 
kjer rivi od rojslVa. Za seboj ima 25 let delov .. ih iz· 
kuš,,,,j. Vrsto let je delal v podjetju Sava Krallj, od 
leta 1987 do 2002 pa v Labodll. Dve lelije bil v občili' 
ski upra-vi Jla DestrIliku, štiri leta pa občilIski svet· 
nik v občini Trllovska vas. Diplomiral je iz lokallle 
samouprave, leta 2002 pa opravil še IZPit iz držav
Ile uprave. Trenutno končuje magisterij 'iz lokalIle 
samouprave z naslovom LokalIla samoup,·ava v Re.. 
p"bliki Slovelliji. 

izpolnjuje vseh zahtevanih 
pogojev. In sedaj imenujemo 
novega direktorja občinske 
uprave, ki spet ne izpolnjuje 
vseh razpisnih pogojev. Ti· 
stih pogojev, ki jih je v raz· 
pisu navedel sam župan ob
čine. Z imenovanjem je kršil 
razpisne pogoje, ki jih je kot 
župan sam zapisal v razpisno 
gradivo. za mene kot občana 
in predvsem kot člana ob
Činskega sveta je to obsojanja 
vredno dejanje in se sprašu· 
jem, ali ni to hkrati tudi slabo 
sporočilo za vse občane, da 
pravilniki, odloki in sklepi 
veljajo za vse v kraju, le z. 
župana občine Trnovska vas 
ne,_ je še poudaril)akop. 

Nadzorni odbor ni 
ugotovil nepravilnosti 

Sicer pa je zadevo že pre
gledal nadzorni odbor, kate· 
rega predsednica je Tina Ver· 
tič. Kot smo izvedeli od Ivana 
Lovrenčiča, aana nadzorne· 
ga odbora, pomanjkljivosti 
niso našli . • Vse je po pravilih. 
Potrč izpolnjuje razpisne po
goje," je pojasnil Lovrenčič. 

Potrč bo kljub naspro
tovanju nekaterih s prvim 
septembrom začel opravljati 
funkcijo direktorja občinske 
uprave občine Trnovska vas. 

Dženana Beclrovlc 

Novoimenovani direktor je Jožef Potrč. 


