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TRNOVSKA VAS / SVETNIKI PONOVNO NA DELU 

(e.ste drGlie'l! tQt $0 IJ1ii"I{oVgli) 
S.etnlld občhie TmovsJul >aS so na prvi seji po počitnicah 
konce prejšnjega tedna pregledali realizacijo proračuna. 
pr>em polletju ln se semanIII s poročilom nadzornega od
bora_ Ugoto.ljeno je bilo, da je občina poslo>ala brez nep
ravilnosti, nadzorni odbor pa občlnskemu svetu predlagal, 
da ponomo preuči smotrnost organiziranih šolskih prevo
zov, s.fje povprečna oddaljenost od šole le.2 kIlometra. • .. '. . . - - . ,. "\ 
;'. . ~""" ..... '" 

o Pričakovana 50-odstotna' re- -je 'pobiral le ob regionalni cesti 
·aHzacfi13 · se ujema~'z naČrtova- Ptuj-Lenart. . 
nim;vendar pa bo'do konCa leta V nadalievanju so sprejeli 
še Potrebno pripraviti"reba1ans. 'sklep o pristopu le ustanovitvi 
Trenutni proračunski presežek področja s posebnimi razvojni
naj bi že v prihodnjih mesecih mi problemi znanstvenoraiis
porabili za naložbe mi področju kovalnega srecti~ Bistra Ptuj, 
posodabljanja cest, ki bodo ob- pocrctili ceni~ pogrebnih in po
čino stale kar 8 milijonov v~ kopali~kih storitev in odlok o 
kot so načrtovali na začetku občinskem ·prazniJ;\I, ki ga bo 
lera. . - občina p·raznova1a ·25. oktobra 

,. Svetn~ki "so tokra[~razpravlja. v spomin na dr. Jožeta Mudci. 
li rudi o smotrnosti šolskih pre- Letos bodo rojaku iz · Bi~a ob 
vozov. Ugotavljali so, da so te prazniku odkrili kip, odprli pa 
letos z manj~imi avtobusi sicer naj bi tudi večino · posodoblje
pocenili, vend!l' bodo do pribo- nih in novo asfaltiranih cest. 
dnjega šolskega leta o tej proble- • O.bčin~~ svet j~ v pet~k ·sprejel 
mati ki zagotovo še razpri;ljali ' re . sklep .o 'ustanovitvi infor
in najverjetneje sprejeli . odlo- ~acijske ptsame in zagotoVitVi 
čitev, da bo !alski avtobus šolar- sre:dstev zanjo. Ta naj bi priččia 

, . ., ,delati prihodnje leto. Glede pri-

EMBNIH DNI I stopa občine 1mo~ska;v~ k po-

krajini Spodnje Podravje pa' so 
svetniki sklenili, da o tem raz
pravljajo ponovno na eni pri· 
hodnjih sej, ko bodo pridobili 
~e dodatne informacije. Največ 
pripomb v zvezi z ustanovitvijo 
nove regije so imeli v zvezi s 
financiranjem. 

Svetniki so na svoji zadnji seji 
imenovali tudi uredni!ki odbor 
lokalnega glasila Trnovski zvon. 
Vanj so bili imenovani Marjan 
Potrč, Anita Vršič in Marija Pu, 
kšič, ki bo tudi prva urednica 
novega lokalnega časopisa. Prva 
številka naj bi izšla ob občin
..skem prazniku. Občinski svet 
je tokrat pou-diI še subvencio
niranje pruičereje in trsničar
stva v višini 114 tisoč tolarjev, 
subvencioniranje obrestne mere 
za najem kreditov za kmetijsko 
proizvodnjo in sredstva za na
kup uavnega semena za živino
rejce, ki jih je prizadela suša; v 
·višini 5QO tisoč tolarjev. , Izdali 
p~ . so tudi tri soglasja za pro
met z nepremičninami v obči
nah ... Markovci in Majšperk. 
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