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Za politične funkcionarje 
J,3 milijona tolarjev 

Minuli četrtek so se na s"'ojl 5. redni seji sestali svetniki občine Trnovska vas. Največ časa 
so namenili obramavi osnutlul pravilnika o plačah občinskih funl<cionarjev in nagradah 
članov delOlnlh teles občinskega sveta ter članoy drugih občinskih organov ln povračilih 
stroJkov ter obramavi vlog za potrditev jamih del. 

Po poudirvi zapisnika 4. St;je in točki pobude 
in vprašanja, kjer je. župan Karl Vurcer izrazil 
pobudo va!čanov Sovjaka o spremembah 
načrtovane modernizacije ceste, so svetniki 
sprejeli sklep o financiranju političnih strank, 
ki imajo svoje predstavnike v svetu. Sejo so na
daljevali z obravnavo osnutka pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev, Dagradah in 
povračilih stro!kov. Po poročilu komisije za vo
litve in administrativne zadeve, ki ga je predsta
vil svetnik Franc Pukšič, naj bi vse plače, na
grade in stro!ki v letu 1999 bremenili občinski 
proračun le za slab odstotek in pol oziroma 
1,300.000 tolarjev. 

Svetniki so na svoji zadnji seji potrdili vaški 
odbor za Trnovski Vrb in komisi jo za elemen
[ame nesreče. za predsednika SO imenovali J a
koba Manfrt:da. Imenovali so tudi člana v svet 
območne izpostave sklada za ljubiteljske kul
rume dejavnosti; funkcijo so zaupali županu, 
hkrati rudi predsedniku prosvetnega društva, 
Karlu Vurcerju. -

Po krajši razpravi so potrdili pogodbo in grad
beni odbor za mOdernizacijo ceste na Trnov
skem Vrhu, prav tako predlog odloka o uporabi 
občinskega grba in zastave. Glede prodaje 
občinskih poslovnih prostorov za potrebe vete
rinarske ambulante ZAK so svetniki sklenili, 
da prodaja ni izključena, vendar bodo o tem !e 
razpravljali. 

Daljša pa je bila obravnava vlog za potrditev ' 
javnih del za deset občanov. Na pobudo svetni
ka Ivana Lovrenčiča so svetniki sklenili, da jim 
ponudnik delavcev preko javnih del maribor
ska Vita na eni prihodnjih sej temeljiteje pred
stavi ekonomske učinke in celoten program 
usposabljanja ter realne možnosti samozaposio-
vanja občanov. _ 

Proti koncu seje so sprejel i še sklep o progra
mu priprav sprememb prostorskega plana, raz
pravljali pa so tudi o predlogU za razglasitev 
domačije v Trnovski vasi 21 za nepremični kul
turni spomenik. Gre za leseno, "cimprano", s 
slamo krito hišo iz leta 1787 .. 
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