
ODTODINTAM 
TRNOVSKA VAS. Jutri 
seja občinskega sveta 

Svetniki občine Destrnik - Trnovska vas se 
bodo jutri ob 18. uri sestali na redni sep
tembrski seji, Razpravljali naj bi o simbolih 
občine, o bližajočih se volitvah v državni svet 
in tudi o osnutku odloka za vodovodne prikl
jučke. Na tokratni seji bodo morali svetniki 
obravnavati .kar nekaj odstopnih izjav (člana 
občinskega sveta Alojza ~enka. člana nad
zornega odbora in tudi člana odbora za 
drobno gospodarstvo in turizem). Posebno 
poročilo o delovanju občine bo pripravil tudi 
nadzorni odbor, svetniki pa bodo govorili še 
o sanaciji prostorov v Trnovski vasi, o spre
membah in dopolnitvah statuta KS Trnovska 
vas in o pripravah kategorizacije cest po no
ve!ll zakonu o cestah. 
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TRNOVSKA VAS / SEJA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Razmišljalo o 
veterinarski postaji 
v četrtek, 18. septembra, so se na 1 4. r~dni seji sestali člani 
sveta KS Trnovska vas. 

Najprej so poslušali poročilo volilne komisije 
o izvedbi referenduma za krajevni samoprispe
vek. Referendum je uspel, zato so člani sveta 
sprejeli sklep o uvedbi krajevnega samopris
pevka v denarju za sofinanciranje dograditve 
osnovne šole in večnamenskega prostora ter 
drugih komunalnih objektov na območju kra
jevne skupnosti za dobo petih let. Poslušali so 
tudi poročilo gradbenega odbora za modern
izacijo krajevne ceste Bišečki Vrh - Hum in se 
dogovorili, da pričnejo gradbena dela. Računa
jo, da bi cesto asfaltirali še letos v sklopu mod
ernizacije vinske ceste. Dogovorili so se (Udi, da 
del prostorov novega zdravstvenega doma v 
Trnovski vasi ponudijo bankam za delovanje 

bančne enote, saj ima prostor ločen vhod, sani
tarije in garderobo. Želijo pa tudi urediti 
lastništvo za parcelo v Trnovski vasi, za katero 
se zanimajo posamezni vete rinarji, da bi zgradi
li veterinarsko postajo. Pobudo so poslali v 
obravnavo občinskemu svetu, ta pa bo pobudo 
obravnaval jutri (26. septembra) na 24. redni 
seji in omenjeni sklep poslal v obravnavo dru
gim osmim občinam, saj še vedno ni zaključena 
delirvena bilanca. 

Ob koncu so se člani sveta dogovorili, da bodo 
pred zimo izvedli gramoziranje krajevnih cest v 
višini enega milijona. 
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