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TRNOVSKA VAS / OBČiNSKI SVET O 
PRORACUNU 

SI.vniine napake 
pome,!,bneiše od 
proraruna? 
Sntniki in sntnica občine Trnovska ,'as so skupaj z občinsko 
upravo večji del četrtkol'e 9. redne seje namenili pni obramari 
letošnjega občinskega proračuna. Ta obsega dobrih 135 mili· 
joom,' tolarjev, najyeč sredstev pa namenjajo im!esticijam. 
Čepral' je med svetom in občinsko upra\'o \'ečkrat prišlo do raz
hajanj, je svet \'endarle sprejel osnutek predlaganega pro
računa, ki ga bo kot predlog skupaj s pripombami ponomo 
obra\'l13val in skušal potrditi na prihodnji seji konec februarja. 

V večurni razpravi o proračunu 
za leto 2000 so tmovskovaški svet
niki in svetnica imeli več pripomb 
(nekaj rudi newnesU1ih) na pri. 
mer o slovničnih napakah v tek
srua1nern delu pri sk1anjanju be
sede transfer). Svetnico Marijo 
Kovačič je presenetila višina plač 
zaposlenih, ki presega 10 odstO[· 
kov proračuna, Franci Tašner pa 
je z uspešnimi pogajanji svet le 
uspel prepričati, da del sredstev, 
predvidenih za investicije, name· 
ni kmetijsrvu. To bo iz občinske 
blagajne tako v letu 2000 prejelo 3 
milijone tolarjev in ne samo pred· 
videna 2 milijona. 

V nadaljevanju so se svetniki 
dalj časa zaustavili pri postavki, ki 
predvideva financiranje društev, 
ter sklenili, da jim bodo sredstva v 
tem leru dodeljevali na osnovi raz· 
pisov. Sklenili so tudi, da društva 
v prihodnje za prireditve ne bodo 
več plačevala najemnin v domu 
krajanov v Trnovski vasi. 

Presenetl jivo veliko časa so p0.

rabili tudi za uskladitev mnenj 
glede samega videza proračuna 
oziroma .tabele. Ker so v delov· 
nem gradivu prejeli le plan leta 
2000, so zahtevali, da občinska 
uprava do prihodnje seje vanj za 
lažjo primerjavo poslovanja 
občine vključi še rebalans prtr 
računa za leto 1999 in indeks. 

Osnutek proračuna z vsemi pri· 
pombami naj bi občinski svet 
občine Trnovska vas kot predlog 
obravnaval predvidoma že konec 
tega meseca na svoji 10. redni seji. 

V nadaljevanju tokratne seje pa 
so svetniki izdali še soglasji k ime-
novanju Jureta ŠarrnaDa za direk· 
torja Centra interesnih dejavnosti 
Ptuj in Darje Potočnik·Bemič za 
direktorico Javnega zavoda lekar
ne Ptuj. Obravnavali in potrdili 
pa so tudi zapisnik invenrume ko-
misije za popis osnovnih sredstev 
in drobnega materiala ter odlok o 
zimski službi. S seje so umaknili 
razpravo o dveh pravilnikih, in si· 
cer o pravilniku o zbiranju, tranS

IXlrtu in odlaganju komunalnih 
odpadkov v občini Trnovska vas 
ter osnutku pravilnika o ~nah in 
povračilih za zbiranje, transpon 
in odlaganje komunalnih odpad· 
kov v občini T rno\'ska vas, med
tem ko bodo mnenje k obračunu 
takse za obremenjevanje vode dali 
na eni prihodnjih sej, potem ko 
bod,? o tem pridobili še več infor
maC1J . 

Med pobudami so v četrtek v 
I Trnovski. vasi izrazili potrebo po 

pregledu neiZ\'.ršenih . sklepov. v 
letu 1999 in želJO, da bl se na.se}~ 
sveta odslej sestajali ob pctkihJi I l : 

razil i pa tudi pobudo o ur~ n:1 

. gn' šča v Tmovskl vasl. 
športnega I ak 


