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.10 ŠwjerskiTEDNIK Od tod in tam 

Trnovska vas. Seja občinskega sveta 

~avaJaJoce zupanovo 'pisanje 
V ponecfeljek, 27. oktobra, so se svetniki občine Trnovska vas sestali na 8. redni seji. 

Najprej so sprejemali sklep 
vlade in osnutek odloka o spre· 
membah il). dopolnitvah prus
torskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega J,I;lna obči
ne Trnovska vas. Zupan Karl 
Vurccr je povedal, da so s tem 
naredili veliki korak pri gos
podarjenju Š prostorom in je 
?sno\'a za vse rdZvojne meha
nizme, gospodarjcnjes prosto-
rom pa je tudi osnovna naloga 
občine. Posamezni sverniki so 
pripominjati, da v prostOrskem 
planu ne vidijo občinskega in
teresa, in krilizi.rali, da se .pos
topki predolgo v lečejo. Tajnica 
občine IrenaPoličje svetn(kom 

povedala, da so imeli zahtevke 
za spremembo za 15 ha ali 84 
parcel, v gradbena zemljišča pa 
jim' je uspelo ~premeni\i 8 ba. 
Preostalih 7 ha je. možno spre
minjati z novim postopkom. 
Svetniki so po dolgi p211'3'vi 
odlok sprejeli.' 

Dragomira Zel,enik iz ' po
djetja Egida iz Maribora je 
svetnikom predstavila končno 
poročilo Celostnega razvoja 
podeželja in obnove vasi, v ka
terega je zajetih pet vasi občine 
(rrnovska vas, LočičJ Biš, Sov
jak in Črmlja). Poročilo zajema' 
41 sknpnih in.35 posamezoib 
projektov. 

V nadaljevanju seje so obra
vnavali zahtevek za povečanje 
ceoe proizvodnje in distribuci· 
jc vode. Komunalno podjetje 
Ptnj je predlagalo 2,3-odstotno 
povečanje cene proizvodnje. in , . 
distribucije vode. Zupan Vur
cer je menil, da se mu ' po
yišanje v takšni višinj ne zdi 
katastrofalno. Svetniki so me
nili, .da Kom~nalno 'podjetje 
nastale stroške samo razdelj in 
tako določi novo ceno, s tak
šnim načinom dela pa se ne 
strinjajo, zato so predlog za 
pOvišanje cene vode zavrnili. 

Razpravl jali pa so tndi o na
knpu zemljišča za potrebe OŠ, 

vrtca in telovadniCe ter spre
jem sldepa o najetju kn.'tlita 
za odkup parcele. Po besedah 
rupami Karla Vurcc~a je obči
na Trnovska vas idejo, da'"bi 
šolo gradili na mestu, kjer se
daj stoji, podedovala od bivše 

. občine. Z idejO, da ·bi rušili 
šolo in doni-krajanov, objekta 
sta sknpaj vredna okrog 100 
milijonov tolarjev, se IJe strinja 
in je občinskemu svetu pred
lagal, da bi knpili v centru Tr
novske vasi parcelo v izmeri 67 
arov za gradnjo šole, ki jo la
stnik prodaja za 23 milijonov 

, \olarje" Župan je šc povedal, 
da SO poskušali doseči dogo-

četrtek . 6 

vor s Perutnino ,llrnj o nakupu 
enote ptnjskega kombinata v 

ki-vasi,-vend-Jr občina 
nima 115 milijonov tolarjev. 

. Svetniki so po.razpravi župa-
nov predlog potrdili. . 

Pri pobudah in vp['JŠanjih 
svetnikov pa se je razvila bur
na razprava. Svetilik Potrč je od 
župana zahteval, da poj'lSoi, na 
osnovi katerih postavk prof'J
čuna je podal podatke za naš 
časopis, ko je dejal, da je obči
na Trnovska vas letos porahila 
90 milijonov tolarjev ZlI investi· 
cije. Ob koncu Seje se je ogla
sil tndi predsednik nadzornega 
odbora občine Alojz Benko, 'ki 
je spomnil svetnike, da morajo 
imenovati nQvf...'ga elana nadzor
nega odQora, III prosil svetni
ke in župana, da naj ponovno 
proučijo poročilo nadzornega 
odbora in Jlaj ne; širijo ncres
nico Župan~ pa je očital rudi 
7.avajajoče pisanje v zadnji šte
vilki občinskega glasila~ 

Zmago Šalamun 


