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Komu zaupati Trnovski zvon (2) 
 

Dopolnilo in komentar k poročilu s seje  
 

Karl Vurcer, župan občine Trnovska vas  
 

Cenjeni dnevnik Večer je 23. novembra že na naslovnici, nato pa 
še v notranjosti izpod peresa novinarke gospe Slavice Pičerko 

Peklar objavil zapis s seje občinskega sveta občine Trnovska 
vas, nenamerno ali namerno nepopoln. 
 
Poročevalka je prizorišče zapustila po prvi tretjini skoraj šest ur 
trajajoče seje, končane malo pred polnočjo. Še nekoliko pred njo 
so redno sejo občinskega sveta zapustili trije svetniki, katerih 
negativno mnenje o županu in občini, izrečeno med obravnavo 
zapisnika, se je zdelo novinarki edino pomembno dogajanje in 
potrebno obširne javne predstavitve, med vsemi trinajstimi 
točkami dnevnega reda, nekaterimi zelo tehtnimi za v tem času 
najpomembnejši projekt v občini. 
 
Pričakovali so, da bodo v tretje onemogočili potek seje 
občinskega sveta. A z objavo z moje strani začasno zadržanega 
sklepa o imenovanju urednika občinskega glasila za to niso imeli 
več vzroka in so iskali nove: od tega, da tritedenska 
premaknitev občinskega praznika k slovesnosti ob položitvi 
temeljnega kamna za novo šolo ni bila potrjena z glasovanjem, 
temveč so se svetniki z njo le strinjali, do tega, da niso vedeli, 
kdaj je občinski praznik, iskali so krivca za površinsko krušenje 
desetih stopnic, vodečih na parkirišče pri zdravstvenem domu, 
pri izvajalcu namesto v zimskem posipavanju betona s soljo, ter 
v naslovu omenjeno imenovanje urednika lokalnega časopisa, 
katero posebej pojasnjujem. 
 
Da bi se izognili nepotrebnemu zastoju tekočega dela občine ob 
poteku polmilijardne investicije v kraju - šola, vrtec in 
telovadnica - sem pooblastil podžupana, gospoda Franca 
Pukšiča, da je izvedel objavo sklepa o imenovanju. Ob zadržanju 
prvega sklepa občinskega sveta v šestih letih županovanja sem 
se dobro zavedal razsežnosti problema, ki se lahko, pa čeprav le 
ob občinskem glasilu, začne tretirati kot omejevanje svobode 
tiska in pravice do objektivnega obveščanja v (demokratični) 
družbi, na kar članek tudi aludira! Ker pa je predlagani kandidat 
s svojim spletkarjenjem pripomogel k odstopu urednice, na 
katere mesto si tako želi biti ustoličen, in ker je kot vaški 
dopisnik o svojem kraju doslej zapisal bore malo lepega, mnogo 
pa o nepotrebnosti in neupravičenosti "malih občin", predvsem 
pa trnovske, ostaja moje mnenje nespremenjeno. Zaradi mene 
je Zmago Šalamun lahko samozvani novinar Štajerskega tednika 
in Radia Ptuj, če jim pravih primanjkuje, ni pa primeren za 
urednika glasila naše vaške občine. 
 
To je bilo bistvo prvih dveh ur seje, po katerem sem bil ocenjen 
in javno objavljen, skupaj z občinsko upravo, na prangerju prve 
strani Večera. 
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Trije svetniki, ki so zapustili sejo, so bili tudi tokrat edini dvourni 
razpravljavci. Svetnik Jože Potrč svoje negativne ocene uprave 
in župana, ne z izrazi in ne z vsebino, od prve konstitutivne seje 
dalje ne more več preseči in je tako, z besedami, svoj prvi 

mandat svetnika občine Trnovska vas zaključil. Vsebina 
mandata in pol svetnika Ivana Lovrenčiča je pestrejša. V šestih 

letih ni glasoval za noben proračun občine Trnovska vas! 
Niti takrat, ko smo modernizirali ceste v Sovjaku in Črmlji, 

napeljevali vodovod v Biš (domača vas), Sovjak in Črmljo, ne 
letos, ko je v gradnji šolski prostor, bil je proti soustanoviteljstvu 
Knjižnice Ivana Potrča na Ptuju, začetku sofinanciranja nakupa 
knjig za isto knjižnico, proti kakršnikoli obveznosti do 
Pokrajinskega muzeja na Ptuju, proti soustanovitvi Centra za 
informiranje pri Zavodu za zaposlovanje na Ptuju (za ceno 
piškavih treh tisočakov mesečno), proti združitvi v skupno 
občinsko upravo na področju urejanja prostora in proti uvajanju 
zgodnjega učenja tujih jezikov v domači osnovni šoli, ki uspešno 
poteka s sredstvi občine. Občinski svet je s svetniki, zavezanimi 
dolžnosti, nadaljeval delo in sprejel več izjemno pomembnih 
odločitev, povezanih z investicijo stoletja v kraju. Seznanil se je 
s polletno realizacijo letošnjega proračuna, sprejel spremembo 
Odloka o proračunu 2004, spremenil Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča, določil vrednost točke za 
nadomestila ter sprejel še odločitev o pogodbeni povezanosti z 
Zdravstvenim domom Ptuj, potrdil povezavo s šolo Dr. Ljudevita 
Pivka Ptuj ter z Glasbeno šolo Karola Pahorja na Ptuju, po 
obrazložitvi preložil odločitev o tarifnem sistemu obračunavanja 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, podprl občino 
Majšperk pri pristopu v skupno občinsko upravo na področju 
inšpekcijskih služb in odobril del sredstev Turističnem društvu 

Trnovska vas za ureditev obvestilnih tabel na učni poti 
Jezera. 
 

Občina Trnovska vas je izkoristila zgodovinsko priložnost 
in pravico ter v šestih letih svojega obstoja samo za izboljšanje 
osnovnih materialnih pogojev ljudi vložila 410 milijonov tolarjev 
(opisano je samo področje infrastrukture!). 
 
Skupaj z izgradnjo šole in nakupom zemljišča se bo številka po 
drugem mandatu občanov, občinskega sveta, uprave in župana, 
ter seveda države Slovenije, povzpela na 868 milijonov. To je 10 
km novo asfaltiranih ter 7 km preplastenih cest, vodovod v 

zadnjo vas (Sovjak), zunanje igrišče za rokomet in košarko z 
atletsko stezo in garderobami, čistilna naprava v Trnovski vasi 
in del kanalizacije, javna razsvetljava v Bišu, središču občine, in 
v delu Trnovskega Vrha, troje pomembnih parkirišč, poslovilna 
vežica na Humu, regulacija in sanacija vodotokov, sanacija treh 
plazov s sodelovanjem ministrstva za okolje in prostor, 
zavarovanje 214 let stare slovenskogoriške hiše ter kot zadnje, 
sedaj rastoče, šola, vrtec in telovadnica. S tem je občina 

Trnovska vas upravičila svoj obstoj in zaupanje! 
 
Takšno dopolnilo poročila s seje, s komentarjem, se mi je zdelo 
potrebno! 
 
S spoštovanjem! 
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