
direktorice obCinske uprave dviga prah 

oslili domacega cloveka 
obCinske uprave Milene DebeYak, ki ne prihaja iz domace obcine, se vedno dviga precej prahu. 

Danijel Vrbnjak: »Potrebujemo CIoveka, ki bo prvi dan vedel, kaj je na obanski upravi potrebno narediti!« 

Idomacem kandidatu spregle
sarno. za to, da smD lahko za

domaeega cloveka,« je med 
dejal KDsi. 

Veeina 
direktorjev 
od drugod 

V nadaljevanju · je se opozoril: 
»ee pDgledamo se drugo plat -
vodstveni kader po nasih zavodih 
in podjetjih -, ugotavljamo, da se 
nam tri eetrt direktorjev ob treh 
odpelje iz Ormoza. In da v sobDto 
in nedeljo nobenega od teh direk-

t 0 rebalansu proraeunQ;;" 

torjev nimamo, razen ee ni kak
sen dogodek, na katerem so po 
sluzbeni dolznosti. Mislim, da je 
ta izbira slab signal mladim Ormo
zanom. Po raja se tudi vprasanje 
- ker sodelavce izbira zupan - ali 
si tako predstavljamo projektno 
dele v obcinskem svetu?! Ne na
zadnje slaba izkusnja s prej~njim 
direkto~em, ki smo ga zaposlili tri 
mesece pred v9litvami in smD mu 

potem podelili primemo odpravni
no, nas verjetnD lahko vodi tudi v 
razmisljanje, da se nam to ne bo 
pDnovnD zgDdiiD. Kaj pa ee kandi
datka skozi delo ne bo upravieila 
prieakovanj?« 

Vrhnjak: 
»Nimamo se vee 
easa ueiti« 

Vrbnjak je pojasnil, da si je, se 
prednD je objavil razpis za izbiro 
direktorja, zaertal merila za ocenje
vanje, pri katerih pa se je najbolje 
odrezala pray DebeljakDva. »Ni
niamo se vee casa uciti v obeinski 
upravi. PDtrebujemD resitve, in to 
nujne in takDjsnje! ZatD sem sam 
pri sebi postavil merila, kakSnega 
clDveka zelim.« V nadaljevanju je 
izpostavil se nekatere njene pred
nDsti. Izbrana med drugim dobro 
pozna delo ; lokalne skupnosti, 
medtem ko ostala dva kandidata 
delovnih izkusenj na tem podrocju 
nista imela. Debeljakova je sicer 
tudi edina izpolnjevala vsa merila 
in zelena znanja: »Ne bi bil rad pre
vee kriticen, vendar mi zares pot
rebujemo eloveka, ki bo prvi dan 
vedel, kaj je na obeinski upravi pot
rebno narediti!« DebeljakDva, ki je 
najbolj prepricala, bo z nastoporn 
funkeije prieela s prvim aprilom. 

Monika Horvat 

ov za poplacilo iz pobota 
Destrnik, ki ga bo obcinski svet obravnaval na danaSnji (petkovi) seji, SO zagotovili tudi denar za 

EM Grad. 

DarkD Fras. Obcina Destmik 
sodeluje pogodbenD, je pa v 

zunanjega strokDvnega sode
Dziroma svetDvalca zupana. 

rebalansu pro~acuna je denar 
.+""II"n tudi za nakup novega 

vozila za PGD Desenci 

(42.0.00. evrDv). VDzilD so desen
ski gasilci ta teden pripeljali v svoj 
kraj, slovesna predajanamenu bD 
v poletnih mesecih. Iz proracuna 
sta crtani infrastruktura za naselje 
Drstelja in obrtno-poslovna eona 
Drstelja, blizu milijDn evrov pa je 
predvidenih za urejanje obrtno
-pDslDvne CDne JanezDvski Vrh. 
Obcina Destmik z rebalansom za
gDtavlja tudi denar za financiranje 
gradnje regijske osnovne sole za 

otrDke 5 pDsebnimi pDtrebami dr. 
Ljudevita Pivka. Gre za dolg do. 

mestne Dbcine Ptuj, ki se vleee se iz 
minulega obdDbja (33.000. od skup
no. 61.0.0.0. evrov). Nova je tudi po
stavka za ureditev pol nil nih postaj 
za elektricna vDzila (16.0.0.0. evrov); 
12 tisocakDv bi obcina za ta namen 
predvidDma prejelaiz drZavnega 
proracuna. Po 30..0.0.0. evrov bo na
menjenih za projektiranje kolesar
skih pDti in urejanje jayne razsvet-

Ijave, za DbnDvD lokalnih cest in 
javnih pDti pa 236.0.0.0. evrov. Za 
projekt aktivnega medgenera
cijskega druzenja je v proracunu 
predvidenih 75.0.0.0 evrov ( od tega 
tretjina drzavnih), za projekt nad
gradnje ponudbe v viniearji (Vina 
lokalnih pridelovalcev) pa 40..0.0.0. 

evrDV. Od tega si o.bcina Dbeta dYe 
tretjini dena~a pridobiti iz drZavne
ga prDracuna. 

Mojca Zem/jaric 

petek . 29. marca 2019 

Na kratko 

Trnovska vas . Tri 
marcevske seje 

Proracun 
koncnopod 
streho 
Po. redni in dveh izrednih 
sejah, od katerih je bila ena 
zaprta za javnDst, so svetniki 
obane Tmovska vas Ie sprejeli 
prDraeun za letD 2019. Na seji, 
ki je tDkrat trajala Ie dDbre pDI 
ure,jebilo prisotnih vseh sedem 
svetnikov,predlaganiprDraeun 
so pDtrdili sDglasnD. 

SpomnimD, da je bila zavmi
tev za delovanje obcine kljuc
nega dokumenta precejsnje 
presenecenje za zupana AIDjza 
Benka, se pDsebej pDtem, ko je 
brez vecjih pripomb proracun 
sel skozi prvD branje. Da je uda
rec priletel tudi z domace strani, 
trije od stirih svetnikov, ki so bili 
proti, so namrec ciani SLS, je bilo 
se bolj bDlece. Ker se zakonski 
rok za sprejetje obcinskih pro
racunDV iztece konec marca, je 
bilo jasnD, da bD moral zupan se 
ta mesec sklicati izredno sejo in 
poskusiti znova, sicer bi morala 
Dbcinska uprava pripraviti pred
log 0 zacasnem financiranju, kar 
pa bi bilaza delDvanje obcine 
najslabsa resitev, saj bi zacasno 
ustavila vse investicije. Na prej
snji izred~i seji, zaprti za javnost, 
so. si svetniki z zupanDm nalili 
cistega vinci in ocitnozgladin ne
soglasja; pod pogojem, da bDdo 
v prDracunu upDstevane njihove 
pripDmbe, so. ga sklenili na drugi 
izredni seji potrditi. Pripombe so 
se nanasale na investicijski del 
proracuna, med njimi sta najpo
membnejsi pre nova Simoniceve 
domacije in odkup KimDve hise. 
PrDjekt SimDniceva domacija bD 
potekal v dveh fazah, letos bo 
na vrsti stanovanjski del tega 
kultumega spomenika, prihod
nje leta pa se gospodarski. Ob
Cina bo za svoje potrebe odku
pila Kimovo hiso zraven cerkve, 
sredstva za odkup pa so preraz
porejena znotraj proracuna, saj 
so se svetniki strinjali, da se ne 
bodD dodatno zadolzevali. 

SD 

Ptuj • Nacelnik UE 

Pet prijav 
VDdenje Upravne enDte (UE) 
Ptuj, ki je sesta najveCja v 
drZavi,je v zacetkujanuarya 
zacasnD kDt vrsilec dDlmDsti 


