
Ali direktor izpolnjuje 
• v • 

pogoJe, se ni znano 
o sporu, ki se je v občini Trnovska vas vnel zaradi imenovanja novega direktorja 
občinske uprave Jožefa Potrča, smo že poročali. Medtem ko župan občine Trnov· 
ska vas Alojz Benko vztraja pri Potrčevem Imenovanju, svetnik Manfred Jakop 
trdi, da ta pogojev za opravljanje omenjene funkcije ne Izpolnjuje. 

Dokumente že pregleduje 
nadzorni odbor, ki pa, kot 
smo izvedeli od Tine VerliČ, 

njegove predsednice, kljub 
predvidevanjem, da bo konč
no poročilo izdelano v ponc
deljek, 3. septembra, zadeve 
še ni zaključil. 

»Nadzorni odbor občine 

Trnovska vas je pregledal po
stopke razpiSOV imenovanja 
direktorja občin ske uprave 
in prispele vloge. Končno 
poročilo o pravilnosti po
stopka izbire direktorja pa 
bo izdelano/ pripravljeno v 
ponedeljek, 3. septembra 
2007, ko se bo nadzorni od
bor ponovno sestal,« jc minu
lo sobotO dejaja Vertičeva. V 

v 

tOrek, 4. septembra, dan za
tem, ko se je odbor ponovno 
sestal, smo od predsednice 
nadzornega odbora posku
šali dobiti izjavo o tcm, do 
kakšnih zaključkov so prišli. 
Dejala jc le, da nadzorni od
bor niti v ponedeljek zadeve 
ni zakljuČil. Na vprašanje, ali 
tako dolgo preverjanje po
datkov pomeni, da so odkrili 
pomanjkljivosti, ni želela od
govoriti. Poudarila je le, da 
končnega poroČila nadzorni 
odbor še ni izoblikoval. 

Na izjavo enega izmed čla

nov nadzornega odbora, da 
pomanjkljivosti odbor naj ne 
bi ugotovil , pa se je odzval 
rudi svetnik Manfred Jakop. 
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.Zelo me je presenetila na
vedena izjava enega izmed 
članov NO, ki je za petkovo 
številko tajerskega tednika 
komentiral rezultate nadzo
ra, izvedenega v zvezi z ime
novanjem novega direktorja 
občinske uprave v Trnovski 
vasi. Z njo se seveda ne mo
rcn strinjati, saj ni resnična in 
zavaja javnost. NO namreč ni 
podal zaključnega poroČila 
in končnega sklepa niti po 
torkovi izredni seji. Zato se
veda ne moremo govoriti, da 
nepravilnosti v zvezi z imeno
vanjem novega direktorja ob
stajajo oz. da jih ni ,- je dejal 
Jakop. 

Dženana Bec;rovlc 


