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Različni pogledi na poštenost 
2. novembra so se novoizvoljeni trnovski svetniki s starfHIovlm županom AloJzom Benkom na čelu sestali na prvi, konstHu
tlvnl, seji. Večinoma zgolj formalne točke dnevnega reda so obdelali veni uri, malce bumeJša razprava pa se Je razvila le pri 
imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve ln Imenovanja. 

Trnovski občinski svet se
stavlja sedem svetnikov, med 
katerimi jih pel, prav tako 
kot župan, prihaja iz vrst SLS, 
en iz SDS in en iz SD. Na prvi 
seji , ki jo je vodil najstarejši 
med svetniki , Alojz Fekonja, 
so sprva prisluhnili poročilu 

občinske volilne komisije ter 
imeno\'ali m:l1ld;ul1o, v kate
ro SO biH izvoljeni Andreja
Krajnc, Manfred Jakop in 
Drago Pukšič. 

Po njihovem kratkem za
sedanju je sledilo poročilo, 

v katerem jc Krajnčeva po
vedala, da komisija ni ugoto- Novoizvoljeni trnovski svetniki so opravili prvo sejo. 

vila nobenih nepravilnosti 
in da mdi ni bilo vloženih 
nobenih pritožb tef tako pre
dlagala potrdilev m:lI1dalOv 
svetnikov, k:tr so slednji rudi 
storili, 

Po šc poročil u omenjene 
komisije o izvolitvi župana so 
nato imenovali še Komisijo 
7...1 mandatna vpraš:lI1ja, "oli
tve in imenovanja, katere čla

ni so postaJi Andreja Krajnc 
in Franc Tašner (oba SLS) ter 
Manfred Jakop (SDS). 

V sledeči razpravi je neza
dovoljstvo s ses tavo komisi
je izrazil j;:.kop, ki se mu zd i 

pomembno in pošteno, da 
bi hili vanjo vk ljučeni pred
stavniki vseh lreh list, ki so 
dobile mesto v občinskem 
svetu. Nato jc mcd drugim 
spregovorila rudi Krajnčeva, 

po mnenju k.uere pa je p<r 
šteno do volivcev ravno LO, 
da jc v komisiji največ pred
stavnikov stranke, ki so ji 
tudi zaupali največ glasov na 
volitvah. 

Dogajanje.:: je po seji ocen il 
tudi Benko: .. Ker je večino na 
volitv;lh v Trnovski v:lsi d<r 
bila SLS. je bilo pričakovati. 
da bodo sn:lIliki te stranke 
vztrajali rudi pri večini vome
njeni komisiji. Popolnoma pa 
razumem rud i ostali stranki, 
ki želi ta biti vključen i . Prav
zaprav pa ni toliko pomemb
no, kdo sedi ,. tCj komisiji . 
pomembneje je namreč, da 
bo k -ta delal:! dobro. da bo 
" pomoč ohčinskima ~\'enl 
in upravi ter da bomo na tak 
način skupn j tucli imenorali 
dobre;:: ljudi v ostale odhore . .: 
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