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Podpora županov 
zdajšnjemu načelniku 
Bo minister Virant v 
drugem krogu za 
ptujskega načelnika 
upravne enote izbral 
Metoda Graha? Župani 
Graha podpirajo, ase 
bodo z njim še pogovorili 

SLAVICA PIČERKO PEKLAR 

Župani s Ptujskega, ki so se po petih 
mesecih pred dnevi spet srečali na 
nekdaj rednem mesečnem sestajanju, 
so se odzvali na izziv, ki jim ga je na 
koncu svojega podajanja dogajanj v slo
venskem parlamentu navrgel destrniš
ki župan in državnozborski poslanec 
Franc Pukšič. Ta je namreč spomnil, 
da je ptujska upravna enota med dese
timi v Sloveniji, kjer še poteka izbor 
načelnika, saj minister za notranje za
deve dosedanjemu v spomladanskem 
izboru ni podaljšal mandata. 

"Metod Grah je bil za svoje prete
klo delo nadvse dobro ocenjen, vendar 
ga minister Gregor Virant spomladi ni 
izbral za načelnika, pač pa mu je, kot 
še nekaterim načelnikom, dovolil, da 
dela kot vršilec dolžnosti. Zdaj poteka 
ponovni razpis in Metod Grah je po
novno kandidiral za omenjeno delov
no mesto. Končni izbor sicer ni v naših 
rokah, a menim, da bi lahko sprejeli na
čelno podporo in z njo seznanili minis
tra. 

O Grahu ni bilo v preteklosti sliša
ti nič slabega, minister pa tudi nikdar 
ni pojasni1, zakaj ga v prvem krogu 
izbora ni imenoval za načelnika naše 
upravne enote," je pozival Pukšič. 
Prvi sele odzval ptujski župan Stefan 
Ceian, ki ga je zanimalo, ali se pričaku
je politična ali strokovna podpora, "saj 
bi lahko ta narobe izpadla". Razlogi, 
zakaj Metod Grab ne bi postal načelnik 
upravne enote, so neznani tudi Alojzu 
Kaučiču, ki pa je vendarle menil, da se 
zunanje občine srečujejo z'nekaterimi 
težavami, ki bi jih bilo treba odpravi
ti in bi bilo zato dobro, da se župani 
z načelnikom srečajo na enem od svo
jih prihodnjih kolegijev. Pri tej pobu
di sta župana občine Juršinci podprla 
tudi Jožef Kokot iz Gorišnice in Franc 
Kekec, župan Markovcev. 

Postavitev nove šolske stavbe pri 
dijaškem domu, kjer številni učenci 
šole s prilagojenim programom med 
tednom bivajo, je bila tema, ki so jo 
prav tako obravnavali župani s širše
ga ptujskega obrn '. Nl~va podpo-

..... " -
Župani s Ptujskega so se odlolili za skupno gradnjo ~ole s prilagojenim programom, 
ki bo delovala kot prizidek ptujskega dijaškega doma. (Slavica Piterko Peklar) 

čas je za akcijo in samostojno regijo 
"Cas je za skupno nastopanje in organizacijo, saj bomo le tako tudi zares do
bili svojo regijo," je na kolegiju županov s Ptujskega pozival državnozborski 
poslanec Franc PukšiČ, tudi župan občine Destrnik. S to ljudsko voljo naj bi 
zdaj še enkrat seznanili državne poslance, predsednike strank in še koga ter 
tudi povedali, da se bo odločitev, pa kakršnakoli že bo, zagotovo odražala 
na prihodnjih volitvab. Podobno so že pred tednom razmišljali ptujski mest
ni svetniki, ki si življenja brez samostojne regije skorajda ne morejo več za
mišljati. (PI) 

ra je pomembna, saj bodo pri gradnji 
finančno sodelovale tudi občine iz šir
šega ptujskega okolja. Osnovna šola dr. 
Ljudevita Pivka, ki domuje v stari in ne
primerni stavbi sredi Ptuja, naj bi tako 
po letih prizadevanj dobila nove šolske 
prostore, s tem pa tudi prijaznejše oko
lje za svoje učence. Sožitje zdijaškim 
domom se je snovalcem nove investi
cije pokazalo kot najugodnejša rešitev 
za vse, saj se v dijaškem domu, zaradi 
vse širše mreže poklicnega in srednje
ga izobraževanja, soočajo s pomanjka
njem stanovalcev in zato s praznimi 
zmogljivostmi, zdaj pa naj bi skupaj 
s šolo zagotovili pogoje za delo, ki bi 
vsem ustrezali. 

Da je novogradnja potrebna, se za
vedajo tudi župani, ki so pripravljeni 
prevzeti del stroškov za investicijo. Za 
šolo, ki bo postavljena kot prizidek k 
dijaškemu domu, bo treba zagotoviti 
2,5 milijona evrov, polovico denarja 
bo primaknila država, drugo polovi
co mora priskrbeti lokalna skupnost. 
Občine naj bi si tako stroške investici
je, kot običajno, razdelile glede na šte
vilo prebivalcev in tokrat tudi glede 

na različne sofinancerske deleže, ki 
jim jih priznava, pač oziraje se na raz
vitost, država. 

Prav zato, ker bi bilo šolo najlažje 
zgraditi v najmanj razvitem okolju, 
nekje na obrobju Haloz ali Slovenskih 
goric, kjer država za tovrstne investici
je namenja tudi 70 odstotkov denarja, 
so v preteklosti že govorili o tej mož
nosti, a ugotavljali, da bi bila gradnja 
tam res cenejša kot v mestu, bilo pa 
bi težko organizirati pouk v kakem 
oddaljenem kraju. Tako pa vse poti še 
vedno vodijo v mesto, tod pa so tudi 
strokovne inštitucije, s katerimj ome
njena šola dnevno sodeluje. Kot običaj
no v talcih primerih se je tudi tokrat 
oglasil Jožef Kokot, župan Gorišnice, 
zanimalo ga je, ali je mogoče s šolo so
delovati pogodbenQ in se torej odreči 
sofinanciranju gradnje, ki naj bi se za
čela v prihodnjem letu. 

Župani, ki so se ponovno zavzeli za 
aktivno prodajo počitniškega objekta 
v Biogradu na morju, so tokrat menili, 
da bi bilo najbolje tam iztrženi denar 
nameniti za gradnjo skupne šole na 
Ptuju. 


