
Trnovska vas. Pred sejo 
občinskega sveta 

Predlog v: naspro
tju z zakonom 
V petek zvečer se bodo na seJI sestali svetniki 
občine Trnovska vas. Osrednja točka seje bo vse
kakor obravnava ietošnJega proračuna občine. 
Na . dnevnem redu Imajo tudi .zanlmlvo točko o 
spremembi volilnih enot. PO dosedanjem odloku 
se vseh sedem svetnikov voli veni volilni enoti. 
Torej Je celotna občina volilna enota. 

Predsednik vaškega odbo
ra Bišečki Vrh Janez Rojko pa 
skupaj s sopodpisanimi osta
limi šestimi predsedniki va
ških odborov predlaga občin
skemu sveru, da se za letošnje 
lokalne volirve občinQ razdeli 
Da sedem volilnih enol. S lem 
bi volivci volili po enega svet· 
nika. v· vsaki vasi, saj občino 
sestavlja sedem v,asi 

Prctllagatelj je prepričan , 

da bi tako imela vsaka vaška 
skupnost svojega predStavni
ka v občinskem sveru, kar bi 
tvorno vplivalo na soudelež
lO in njen delež v življenju 
občine. 

O predlogu bodo torej v 
petek odlo6tl i občinski svet
niki in vsekakor bo pri tej 
točki zanim iva razprava, saj 
je omenjeni predlog v na
sprotju z 20. členom Zakona 
o lokalnih volirvail, ki pravi, 
da se volilne enote obli kujejo 
tako, da se en član občinske
ga sveta voli oa približno ena-

ko število prebivalcev. To je v 
občini Trnovska Vas nemog~ 
če zagotovili, saj največji vasi 
v ·občini ·Trnovska vas štejeta 
bistveno več prebivalcev od 
ostalih manjših (Trnovska 
vas 338 prebivalcev, Biš 313 
prebivaJcev). Najmanjši vasi 
v občini pa imata bisl veno 
manj prebivalcev (Sovjak 83 
prcbi ~lcev in Črm lja 891're
bivalecv). lorej je na osnovi 
!CIla predloga nemogoče 7.a
dostiti 20. členu Zakona o 
lokalnih voli tvah. 

Omenjeni predlog pa je 
vsekakor dokaz.;' da nadi v 
Trnovski vasi nekdo 1c. raz
mišlja o jesenskih lokaln ih 
volirvah jn ta predlog bo v 
občini dvignil precej poli tič-

, nega prahu, saj so posamez
niki s takšnim predlogom 
poskušali že pred leti, vendar 
ni pravno vzdržal. O predlo
gu pa bodo vsekakoc odločali 
občinski svetniki. 

Zmago šalamun 


