
TRNOVSKA VAS / SPREJELI PRORAČUN 2000 

Med investici;ami prevladu;e;o ceste 
Proračun za leto 2000 so kot poslednji v Slovenskih goricah 
konec prej§nJega tedna dobiU tudi \' občini Trnonka vas. Svet 
je tokrat razpravljal še o zaključnem računu o poslovanju 
občine v lanskem Jetu, kar nekaj časa pa namenil razpravi o 
načrtovanih Investicijah v letu 2000, med katerimi prevladuje
jo ceste. Občina bo njihovi modernizaciji v letošnjem letu na· 
menila okoli 40 milJjonov tolarjev proračunSkih sredstev, svet 
pa naj bi program Investicij potrdil že na prihodnji seji. 

Svetniki in svetnica občine 
Trnovska vas so v petek brez 
večjih pripomb potrdili predlog 
proračuna za leto 2000 v obsegu 
dobrih 135 milijonov tolarjev. 
Seznanili so se tudi s poročilom 
nadzornega odbora o poslovanju v 
lanskem letu, iz katerega je raz
vidno, da pri delu občine ni bilo 
nepravilnosti. V nadaljevanju so 
potrdili še poročilo komisije za 
obveznosti in terjatve ter raz
pravljali o zaključnem ročunu 

občine za lansko leto. Zaključni 
račun kaže, da je občina v letu 
1999 ustvarila za dobrih 126 mili
jonov tolarjev prihodkov ter 11 3 
milijonov tolarjev odhodkov in 
ustvarila okoli 13 milijonov mlar
jev presežka sredstev, ki so že bila 
prenešena v proračun za leto 2000. 

Pri preglt:du načrtovanih in
vesticij v tem letu pa so se svetniki 
najdlje zadržali pri predvideni 
modernizaciji cest, za katere bi 
tudi letos potrebovali več, kot je 

predvidenih sredstev. Občinska 
blagajna obnovi cest namenja 
okoli 40 milijonov tolarjev, ven
dar pa se svetniki in svemica na 
zadnji seji niso uspeli dogovoriti o 
prednostnem seznamu modem
izacije. Člani občinskega sveta 
bodo zato '..e to soboto odšli na og
led posameznih cest, program in
vesticij pa naj bi potrdili na pri
hodnji seji sveta. Po besedah 
župana ,carJa Vurcerja naj bi 
občina nekatere preplastirve cest 
izvedla že v prvi polovici leta, ~e 
posebej potrebna obnove pa sta po 
besedah župana odseka cest 
ČrmIja. Bišečki Vrh ler Trnovski 
Vrh - Straže; slednji je wdi še edi
ni neasfaltirani del lokalne ceste v 
občini. Samo obnova leh odsekov 
pa naj bi občino po prvih ocenah 
stala okoli 20 milijonov tolarjev. 
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