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videm • PritoZba na razpis za delovno mesto 

Mandat se be iztekel brez 
direktorja obcinske uprave 
Na obCini Videm direktarja obCinske uprave nimajo ze od avgusta 2015.]ulya letos 
so jayni natecaj za zasedbo tega prostega delwnega mesta le objavili, a kruha iz te 
moke oCitno ne boo 

Videmski zupan v odhodu Ftide
rik Bra5~ je poveda~ da direktorfa 
oIKinske uprave tik pred zaldluc
kom mandata ~ vedno nlso Izbrali: 
»Na razpis sta se pnlavi1a dva kan
didata. Eden ad njiju se Ie prito~ 
da nal bl hili faktorji vrednotenja 
razpfsnlh pogojev neenakomemi. 
Zadevo zdaj obravnava Mlnistrstvo 
za javna upravo oz. UpravnQ sodi~
~e.« Kdo se Ie na razpls prijavil, pred 
zakljuckom postopka oi !elel raz· 
kriti. Domnevati je, da Ie hila kana!
datka tudi Nada Kolednik; izbrane 
naloge direktorja obCinske uprave 
po pooblasn1u zupana namree 
opravlja od oktobra 2015, olrna pa 
vseh pooblastll oz. ni imenovana za 
vr~nko dolmosti direktorja oban
skeuprave. 

Na vldemski obCinl so poleti 
razplsafi zaposlitev za doloCen Cas 
petih let. Med razplsnimi pogoji so 
navedli ustrezno izobrazbo (vlsoko
~Isko strokovno ali univerz!tetno), , 
najmanj ~ let delovnih laku~en~ 

opravljeno obvezno strokovno 
usposabljanje za imenovanje v naziv 
in opravljen strokovni izpit iz uprav
nega posropka ter obvIadovanje 
razl/Cnih uporabnih znanJ. Kandida
ti tudi nlso smeli biti praYnOmoeno 
obsojenl oz. zoper njlh 01 bflavloze
na praVOOl'TlOCna obtoinka zaradi 
naldepnega kaznlvega dejanja. 

Pred skoraj tremi let! in pol je 
videmski zupan z mesta dlrektorja 
obCinske uprave ra~n Ivana So
iicka, ta naj ne bi Izpolm1 njegovlh 
priblkovanj. Zakon 0 Iokalni samo-

upravl resda pray!, da delovnega 
mesta direktorja obCinske uprave nj 
mogoce ukiniti (zacasno bi bilo tre
ba lmenovatl vsaj vr~ilca dolmostl), 
a obenem za k~itve (razen opozo
rH) ne predplsuje nlkak~orh sanko;. 

Sra~ic je poudaril, da bo v krat· 
kem svoj rnandat zakljuOl; »Po
stapek Izblre djrektorja obcinske 
uprave bo nadaljeval novl zupao 
(Sranko Marinj~, op. a.). Ali bo ob
javil nov razpis ali ne, bo njegova 
od\oCltev.« 

EvaMHo§t 

Zamdi pritof.be na 't'OZpis se bo tmenooanje ~11 uidemske oban
sb uprove k zoo1ekJo. 

SrediSce ob Dravi • Z ustanovne seje 

Decembrabo ze na mizi proracun 
Z ustanovno sejo sta nov stiriletni mandat zacela novoizvoijeni sredis"ki obCinski svet 
in novi stari zupan jurij Borko. ' 

Na seji je bilo prisotnih vseh devet 
svetnikov in svetnie. Trije so bili Ciani 
ze v prejsnjem obcinskem svetu; to 
so Roman Medik, Stanka Horvat in 
Mirjana Panic (vsi trije z liste SDS). 
Sedem svetnikov je novih: Miran 
Ju~asevic (SNS), Viktorija Lukman 
(SDS), Jozef Sef (Desus), Irena Maj
een (nestrankarska), Andrej Horvat 
(SDS) in Mitja Bogdan (SDS). 

Sejo je do potrditve mandata zu
panu vodil najstarejsi svetnik Jozef 
Sef. Po besedah predsednice sre-

diske voliine komisije Klavdije Krec je 
na volisea od 1.753 volilnih upravicen
cev odslo 1.112 volivcev. Volilna ude
lezba je bila preeej nad slovenskim 
povprecjem, saj je bila kar 63.43 %. 
Za volitve clanov obcinskega sveta je 
bilo 61 glasovnie neveljavnih, za zu
pana pa 11. V nadaljevanju je sledila 
potrditev mandatov svetnikov in zu
pana. Jurij Borko je tako nastopil ze 
svoj cetrti mandat. Kot kandidat je 
bil izvoljen v prvem krogu z dobrimi 
67 % glasov pod pore. 

v nadaljevanju so soglasno potr
dili se komisijo za mandatna vprasa
nja, volitve in imenovanja, ki jo bodo 
sestavljali: Roman Medik (predse
dnik), Stanka Horvat, Mitja Bogdan, 
Irena Majeen in Miran Jurjasevic. 

Zupan je svetnikom cestital ob 
izvolitvi, hkrati pa dodal, da jih caka 
veliko dela. Ze prihodnji mesec se 
bodo ponovno sestali, med drugim 
bodo v drugo obravnavali obcinski 
proracun za prihodnje leto. 

Monika Horvat 

Po'itika 

Trnovska vas • 5 prve redne seje obCinskega sveta 

Zlatih casov ne bo 
Novoizvoijeni svet Obcine Tmovska vas se je sestal na 
prvi redni seji. Nekdanji in obenem novi zupan jeze opo
zoril na nekaj namov in teiav, v katere bo treba zagristi. 

Nov trnovski obcinski svet sestav
Ijajo: Alojz Fekonja, Andreja Krajnc, 
Drago PukSie, Franc Tasner, Tamara 
Trinkhaus (Slovenska Ijudska stranka 
(SLS), Manfred Jakop in Andrej Ar
nuga (Slovenska demokratska stran
ka). ad preteklega mandata se torej 
ni spremenilo veliko, Ie nekdanjega 
obcinskega svetnika Jozefa Pihlerja 

(SLS) je »zamenjala'« Trinkhausova. 
Dosedanji zupan Alojz Benko (SLS) je, 
bil edini kandidat za zupana; zanj je 
glasovalo 619 voliveev, 30 glasovnic 
je bilo neveljavnih. Nov obcinski svet 
se je seznanil 5 porocilom obCinske 
voliine komisije: ob zadnjih volitvah 
je bilo v obcini 1.090 voliinih upravi
cencev. Za obcinski svet je glasovalo 
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650 volivcev, za zupana eden manj. 
Voliina udelezba je z 59,63 % presegla 
slovensko povprecje (51,18 %). 

Zupan Benko je svetnike seznanil 
z aktualnimi nacrti, pa tudi tezavami 
v obeini. Na seznamu prioritetnih na
log bodo kolesarske steze, obcinske 
eeste, sirokopasovni internet, Simo
nieeva domacija, bencinski servis, 
kanalizacija v Trnovcih itd. Zagotovil 
je, da bodo upostevali tudi zamisli in 
vizije tistih kandidatov, ki v obcinski 
svet niso bili izvoljeni: »Vsi so imeli 
neko vizijo. Pray je, da tudi njihove 
ideje upostevamo.« Dodal je se, da 
bo glavarina sieer obcini drugo leto 
prinesla okrog 10.000 evrov vee kot 
letos, da pa bo tudi vrtec drazji vsaj 
za 15.000 evrov in sklenil: »Pricakova
ti, da gremo v neke zlate case, ni ... « 

Eva Milosic 

T rruroski obanski svet steje sedem C1anov, na zadnjih lokalnih oolitooh se je zamenjalle eden 04 njih. 

MajSperk • polovica Clanov obcinskega sveta je novih 

V svetu enakostevilo zensk in moskih 
v obCinskem svetu v MajSperku. bo naslednja stiri leta sedelo sedem zensk in sedem mos
kih, sestava po spolu je tako povsem uravnoteiena. Natanko polovica jih je na svetnis"ki 
stolcek sedla na novo, zupanja Darinka Fakin, ki na volitvah ni imela protikandidata, pa 
bo obCino vQdila tudi v tem mandatu. 

Fato: Grtomir Goznik 


