
TRNOVSKA VAS / SVETNIKOM PREDSTAVI LI PRORAČUN 
v 

Se zmeraj komunalni proračun 
V petek, 7. februarja , so se netniki občine Trnovska vas se
stali nn 2. redni seji. V začetku Je župan Karl Vurccr pred
st;Ivil osnutek odloka o proračunu občine za letošnje leto. 
Ta znaša dobrih 180 milijonov tolarjev, 7.3 investicije pa na
menjajo 94 milijonov tolarjev. 

Največji delež investicijskih 
sredstev, dobrih 3S milijonov 
tolarjev, je namenjen za mo
dernizacijo cest, za dokončanje 
igrišča v Trnovski vasi jc name

njenih slabih 25 milijonov 10-

larjev, la nada ljevanje gradnje 
kanalizacijskega omreije skoraj 
II milijonov, dobrih 15 milijo
nov tolarjev pa je namenjenih 
za pokritje investicije novc mr
liške vežice, ki so jo odprli ob 
lans kem občinskem prazniku. 

V Trnovski vas i še nckaj in-

vcsticijskih sredstcv namenja
jo za manj še inves ticije, kOl je 
dokončanje ureditve občinske 
s([lvbe, dobra 2 milijona tolar
jev pa sta namenjena za izde
lavo dokumentacijc za gradnjo 
osnovne šole (z dvema triada
ma), vrtca in telovadnice. KOL 

jc povedal ~upan Vurcer, naj bi 
gradnjo pri čeli v prihodnjem 
letu, inves ti ci ja pa je ocen jena 
na skoraj 400 milijonov tolar
jev, tako da bo morala občina 
v prihodnjih treh letih zago to
vi Li za to investicijo s koraj 200 

milijonov tolarjev. 

Pri predstavitvi proračuna jc 
svetn ik Jože Potrč menil, da je 
osnutek proračun nepregledno 
pripravljen, v prilogi pa ni vseh 
dodatkov, ki jih zahteva zakon. 

V nadaljevanju se je so po hi 
trem postopku sprejeli odlok o 
načinu opravljanja gospodarske 
javne službe ravnanja s komu
nainimi odpadk i v obč i ni Tr
novska vas. Odlok je bil sprejet 
brez pripomb, Ic svetn ik Ivan 
Lovrenčič je pripomnil, da bo 
treba razmišljati tudi o izvajal
cu rc službe, saj mu Cisto mesto 
Pluj že dva meseca neredno od
važa odpadke, redno pa prihaja
jo samo poloinice. 

Zmago Šalam"" 

Svetniki občine Trnovsko vos {od leve}: Ivan lovre nči č, Jote 
Potrč, Manfred Jakop, podžupan Franc Pukšič, župan Karl 
Vu rcer, Srečko Pukšič, Franc Tašneri monjka svetnik Andrej 
Murko. 


