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Trnovska vas. Seja občinskega svetasi-. ).~I Ot 

Sprejeli letošnji proračun 
Svetniki občine Trnovska vas so v torek, 20. februarja, na šesti redni seJI sprejeli 
letošnji proračun. 

Svetnika Mitja Sušnik in 
Manfred Jakop sta v amand
maju predlagala, da se v 
proračunu zagotovi 2.100 
evrov za izdelavo projektne 
dokumentacije za obnovo 
kulturnega doma Trnovska 
vas. Svetnik Franc Tašner je v 
amandmajih predlagal. da se 
sredstva v višini 2.086 evrov, 
ki so namenjeni za financira
nje društev na področju kme
tijstva, namenijo 7..a ureditev 
kuhinje v domu krajanov v 
Trnovski vasi in da se pri pro
daji stavbnih zemljiŠč sprej
me zavezujoči sklep, da imajo 
eri nakupu prednost občani. 
Ce se ne najde občan občine, 
ki bi bil zainteresiran za na
kup, se zemljišče ne proda v 
letošnjem leni, je predlagal 
svetnik Franc Tašner. Svetniki 
so se odločili , da bodo pred
ložene amandmaje upoštevali 
pri sestavi proračuna za leto 
2008, in amandmaje zavrnilj 
tcr potrdili predloženi pred
log proračuna. V njem znaša-

jo prihodki 1.000.210 evrov, 
odhodki pa 1.035.000 evrov; 
razliko mcd obojimi pokriva
jo s prenosom sredstev iz pre
teklega leta. za investicije je 
v proračunu namenjenih 39-
2.743 evrov. Največ sredstev, 
97.000 evrov, je namenjenih 
za gradnjo kanalizacije, slabi.h 
83.000 evrov za moderniza
cijo dveh cestnih odsekov, 
nekaj več kot 70.000 evrov je 
namenjenih za finančno za
ključevanje investicije izgrad
nje šole, vrtca in telovadnice, 
slabih 34.000 evrov pa morajo 
nameniti za poplačilo kredita, 
ki je bil najet za gradnjo šole, 
vrtca in telovadnice. Iz inve
sticijskih sredstev je kar nekaj 
sredstev namenjenih za sana
cijo potoka Črmlja in izdelavo 
projektne dokumentacije za 
razne manjše investicije. Za 
idejne projekte za izgradnjo 
plačnikov skozi Biš in Ločič v 
proračunu namenjajo 57.000 
evrov. V tem projekrn je pred
videna izgradnja pločnika 

skozj naselje Biš v dolžini 1,2 
kilometra in 600 metrov ploč
nika skozi naselje Ločič. Vred
nost celotne investicije je 
ocenjena na 800.000 evrov. V 
nadaljevanju seje so svetniki 
obravnavali še osnutek statu
ta občine in osnutka poslov
nika občinskega sveta. Svetni
ka Mitja Sušnika so imenovali 
v svet zavoda Osnovna šola 
Destrnik-Trnovska vas. Odlo
čili pa so se tudi, da bodo ob
novo kapele v Bišu sofinanci
rali z 200 evri. Ob koncu seje 
je župan Alojz Benko svetnike 
seznanil še s crenuulimi aktiv
nostmi na občini. Poudaril je, 
da so pogovori okrog možno
sti priključevanja občanov na 
internet s podjetjem Telekom 
stekli in da v kratkem pri
čakujejo odgovor. Govoril je 
rudi o aktivnostih na podro
čju zagota\rljanja varnosti za 
občane ob povečanem tovor
nem prometu zaradi gradnje 
avtoceste. 
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