
Ormož • 26. redna seja občinskega sveta

Javne zavode bi združili pod eno streho
V začetku tedna Je bila v Ormožu 26. redna seja občinskega sveta, ki se je tudi tokrat pričela z dolgotrajnim postopkom potrjevanja dnevnega reda. Kot ze nekaj-
krat doslej Je svetnik Vili Trofenik z dnevnega reda predlagal umik nekaterih točk, vendar Je bil v vseh predlogih preglasovan. Po 50 minutah razprave je bil dnevni
red potrjen. V obliki, kot ga je predlagal župan.

Na že tako obširen dnevni
red so dodali dodatno točko,
pri kateri so razpravljali o pri-
hodnosti Gimnazije Ormož.
O tej temi pišemo v samostoj-
nem članku, razprava je bila
temeljita, trajala je več kot dve
uri. V nadaljevanju so po hi-
trem postopku obravnavali in
sprejeli spremembe občinske-
ga prostorskega načrta (OPN)
in občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN)
za farmo Irgolič v Sodincih in
Marčec v Loperšicah. Sklepa
za pripravo OPPN za ureditev
naravnega rezervata Ormoške
lagune niso potrdili oziroma o
njem sploh niso odločali. Sve-
tnik Vili Trofenik je opozoril,
da je gradivo pripravljeno po-
manjkljivo, po njegovem naj
se ne bi skladale parcelne šte-
vilke. Župan Aloj Sok je zato
odločil, da bodo občinske
službe gradivo še enkrat pre-
gledale in potem se bo o tej
temi razpravljalo na eni izmed
prihodnjih sej. Prav tako sve-
tniki niso odločali o projektu
energetske sanacije poslo-
pja osnovne šole. Dokument
(DIIP), ki naj bi bil v obravna-
vi, bi moral biti objavljen na
spletni strani občine, kjer bi
si ga svetniki lahko tudi pre-
brali. Ker občina dokumenta
na spletni strani ni objavila,
svetniki niso poznali njegove
vsebine, zato o tej točki ni bilo
razprave. Članica nadzornega
odbora Simona Kosi je v na-
daljevanju predstavila konč-
no poročilo o opravljenem
nadzoru zaključnega računa
občine Ormož za leto 2012.
Predlog svetnika Vilija Trofe-
nika za razpis referenduma

o Odloku o namenski porabi
sredstev za infrastrukturo na
območju katastrskih občin
Hardek in Ormož pa je bil na
občinskem svetu zavrnjen.

Zakaj direktorja
muzeja ne izbira
svet zavoda?

Svetniki občine Ormož so
na ponedeljkovi seji odločali
tudi o kadrovskih zadevah.
Podali so pozitivno mnenje
k imenovanju Ksenije Senčar
za imenovanje direktorice
Lekarn Ormož, soglašali pa
so tudi s predlogom ptujske
mestne občine, da s 1. janu-
arjem kot vršilec dolžnosti za
mandat enega leta vodenje
Pokrajinskega muzeja Ptuj-Or-
mož prevzame Andrej Bren-
ce. Kljub temu da so ormoški
svetniki predlogu MO Ptuj
dali zeleno luč, pa s takšnim
načinom kadrovanja niso bili
povsem zadovoljni. Pri tem
so celo omenjali, da gre tudi
v tem primeru na Ptuju »za
politične igrice«. Spraševali so
se, zakaj postopek izbire direk-
torja muzeja pelje Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (Kviaz) MO Ptuj in
ne svet javnega zavoda, kot je
to običajno v primerih drugih
javnih zavodov. Ker je Kviaz
MO Ptuj 17. oktobra sprejel od-
ločitev, da ne izbere nobenega
izmed prijavljenih kandidatov,
so razpisni postopek končali.
Župan MO Ptuj Štefan Čelan
je nato ptujskemu mestnemu
svetu in svetu občine Ormož
predlagal potrditev sklepa, s
katerim bodo za obdobje ene-

ga leta za vršilca dolžnosti di-
rektorja muzeja imenovali An-
dreja Brenceta. Ormoški pod-
župan Branko Šumenjak se je
spraševal, zakaj se na razpis za
direktorja ni prijavil nihče iz
ormoške enote pokrajinskega
muzeja. »Ali pri nas za to delov-
no mesto nimamo sposobnih
ljudi? Ali vodja ormoške enote
ne bi bil primeren za to delov-
no mesto? Sicer pa gre pri tem
javnem zavodu najbrž za uni-
kum v slovenskem prostoru
- da je v odloku zapisano, da
direktorja zavoda izbira Kviaz
MO Ptuj in ne svet zavoda, kot
je to običajno v drugih javnih
zavodih. V primeru Pokrajin-
skega muzeja Ptuj Ormož svet
zavoda za imenovanje direk-
torja poda samo mnenje, izbi-
ro pa opravi Kviaz. Na predlog
Kviaza direktorja imenuje me-
stni svet MO Ptuj, mi kot sou-
stanovitelj zavoda pa k temu
podamo soglasje. Z mestom
v. d. Andreja Brenceta soglaša-
mo, sicer zavod po novem letu
ne bo imel zakonitega zasto-
pnika. Ob tem je treba dodati,
da zahtevamo, da se takoj prič-
nejo postopki za nov razpis, na
podlagi katerega bo imenovan
nov direktor. Menimo, da gre
na Ptuju v ozadju za politične
in kadrovske igrice,« je poja-
snjeval Šumenjak in dodal, da
bi sam najraje videl, da bi vsi
javni zavodi, katerih ustanovi-
teljica je Občina, delovali pod
eno streho. »Knjižnica, Ljud-
ska univerza, muzej ... Vse to bi

lahko bil en javni zavod. Potem
ne bi potrebovali treh direk-
torjev, treh računovodstev ...
Zakaj? Če je takšna kriza? Tudi
obe osnovni šoli bi lahko v

Ormožu zaradi racionalizacije
stroškov združili v en zavod.«

Seje niso končali
Ormoški občinski svet je na

ponedeljkovi seji potrdil pre-
jemnike letošnjih občinskih
odlikovanj. Zlato plaketo bodo
podelili Strelskemu društvu
Jožeta Kerenčiča iz Miklavža
pri Ormožu, srebrno plaketo
Francu Škorjancu iz Žvaba,
bronasto plaketo pa Marti Gre-
gorec iz Cerovca Stanka Vraza.

Zaradi obširnega dnevnega
reda in dolgotrajne razprave o
prihodnosti Gimnazije Ormož
ormoški občinski svet pone-
deljkove seje ni uspel »odde-
lati« do konca. Za obravnavo
je ostala še približno tretjina
točk dnevnega reda. O teh
bodo razpravljali na nadalje-
vanju seje, ki bo predvidoma
prihodnji teden.
Mojca Zemljane

Ormoški podžupan Branko Šu-
menjak meni, da so v ozadju
(ne)imenovanja direktorja Po-
krajinskega muzeja Ptuj-Ormož
ptujske politične igrice.
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