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Denar za gradnjo šole 
V četrtek, 15. januarja, so se ponovno na 10. redni seji sestali občinski 
svetniki občine Trnovska vas. Prvič so se na 10. seji sestali 29. decembra 
lani, vendar zaradi nepripravljenega gradiva svetniki niso potrdili dnevnega 
reda· župan je namreč sklical sejo, občinska uprava pa ni pripravila zapi· 
snlka prejšnje redne seje. 

pri sprejemanju zapisnika prej· 
šnje 9. redne seje jc svetnik Jože 
Potrč spomnil na nerealizirane 
skJepe in na postavljena vpraša
nja, na katera ni dobil odgovora. 
Med drugim pa je vprašal, zakaj 
župan Karl Vurcer proračuna ni 
predloŽil v zakonitem roku, kO[ 
je napisano v 85. členu poslov
nika, kjer je navedeno, .da pro
račun občine 7.a naslednje leto 
mora župan občinskemu sveru 
predložiti najkasneje do decem
bra za prihodnje leto. Zanimalo 
ga je, kako je s poročilom o višini 
investicij, ki jih jc župan navajal 
za medije ob lanskem občinskem 
prazniku. PO ix.-sedah svetnika 
Potrta navedbe župana ne dol· 
jo. Vprašal je še, kako bo občina 
reševaJa svoje strokovne naloge 
glede zakonskih zahtev ddave in 
I'.akaj ni na dnevnem redu nega-

tivnega poročila, ki ga je podal 
nadzorni odbor [cr kdaj bodo v 
občini pripravili r.tZVojni plan, da 
ne bo več prihajalo do neplan. 
skih investicij itd. Županu je šc 
OČital , da slabo obvešča občane o 
delu občine, saj odkar je župan, 
ni sklical nobenega zbora obč'.t· 

nov ter zahteval, da ga skliče , v 
kolikor ne bo treba ustanoviti ci· 
vilna iniciativo je menil Potrč . 

Župan Karl Vurcer je svetniku 
Potrču povedal, da bo na POStav
ljena vprašanja odgovoril v pisni 
obliki in ga opozoril, da naj ga 
neha žaliti. 

Svetnikom je po sprejctju za· 
pisnika župan predstavil osnutek 
odloka o proračunu 7.3 letošnje 
leto, v katerem prihodki znašajo 
260 milijonov tolarjev, odhodki 
pa 270 milijon rolarjev. Investi
cijski odhodki so predvideni v 

višini 172 milijonov tolarjev. Ce
lotni dcle'"l investicijskih sredstev 
je namenjen izgradnji šole, vr1ca 
in telovadnice ter nakupu parce
le za te objekte. Z gradnjo šole 
pa naj bi pričeli maja IC(Qs, gra
dnjo pa naj bi 7.aldjučiJi v treh 
letih. Del proračunskih sredstev 
pa je namenjenih rudi 7.3 spre· 
membo projektne dokumenta
cije, ki jo je treba spremeniti 
zaradi spremembe lokacije. 

V nae' '.ljevanju so svetniki raz· 
pravljali o odloku o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča 
v občini Trnovska vas in se odlo
čili , da odlok vrnejo komiSiji, v 
roku enega tedna pa bodo komi· 
siji posredovaJi pripombe v pis
ni obliki . Svetniki so šc za novo 
članico nadzornega odbora ime
novali Majdo Drumlič. 

Zmago Šalamun 


