
TRNOVSKA VAS I PRVA LETOŠNJA 
SEJA OBČiNSKEGA SVETA 
~ . 'J.. . p:,1 

S ·,· · prele I usmerItve 
proralunfl 2001 
Svetniki ln svetnica ob~lne Trnovska 'Vas so na četrtkovi 17. 
redni seji sveta · pro v tem letu · sprejeli glame usmerItn 
proračuna v oln,1ru programa lnnsticlj za leto 2001, Id 50 

lih s .. tu predloi lll posameznI odbori. 

Odbori občinskega sveta v Tr
novski vasi za leto 2001 predla
gajo ured itev igriJča in srediiča 
občine Trnovska vas, gradnjo 
vodovoda :Y Sovjaku, ekološke 
otoke in ureditev kanalizacije, 

I predlagajo pa tudi novo označi
tev občine . Sverniki so v četr
tck potrdili k zapisnika obeh 
invenlurnih komisi i. sklep o V8-
lorizaciji vr ednosti povračil za 
priključke na vodovodno om· 
režje in v prvem branju odlok 
o odvajanju in čiltenju komu
nal nih od padnih in padavinskih 
voda, medtem ko odlok2 o na· 
do mt:st ilU za uporabo stabncg3 
2t:ml jiJča svetu tudi tokrat n i 
uspelo potrditi. 

Trnovskova!ki svetniki in sve-

tnica so tokrat izdali soglasj i 
k razrdilvi dont:davnc vdilke 
dolžnosti ravnaleljict: Kn jižnice 
Ivana Ponta Ptuj Lidije Majnik 
ter k imenovaniu T ide Mrgole 
J uk.ič za no\'O ravnatel jico in so
slasie občin i Markovci za proda
jo parcel v obrtni coni Novi Jork. 
Obravnavo in sprejem osnutkov 
ustanovitvenih odlokov javnih 
zavodov v P tuju (OS L judevita 
Pivka, Kniižnica J~'ana Potrl!a in 
L judska un iverzo PlUj) so pre
ložili n3 prihodn jo se jo, Id naj 
bi bila predvidoma prihodnji le · 
den. ko bo svt: t prvič konkret
neje razpravljal tudi o letošn jem 
proračunu. 
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OD rODIN rAM 

TRNOVSKA VAS / """ilo na k./ine 
Osnovno!olci Irnovskova!ke osnovne ~ole so se v 

leh d~~ v okviru svojega projektnega dela, ki so se 
ga If:lldl pod vodstvom Hilde Murko, ukvarjali s kalj
~a':r'l l . Navade ob tem velikem kmečkem "prazniku· 
Jedi. p~smi. kI so se pele ob lem dogodku. in drug~ 
ugot~vltve bodo ~redstavili krajanom v petek, 23. fe- I 
bruarJa. ob 11 . un v domu krajanov. (Ur) 
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