
Trnovska vas • Seja občinskega sveta 

o zaključnem računu 
na nadaljevanju seje 
V četrtek, 15. aprila, so se na 13. redni •• JI sestali svetniki občine Trnovska vas. 
Seznanili so se z o.nutkom odloka o oskrbi s pKno vodo v občini ln tehničnem pra
vilniku o Javnem vodovodu y občini ter • pogodbo o prenosu yodooskrbnlh Infras
tr.ukturnlh objektov ln naprav v upravQanje ln vzdrževanje. 

Svetniki so imeli kar nekaj 
tehničnih pripomb na omenje
ne akte s poudarkom na izgubab 
vode, ki znašajo ČeZ 30 odstotkov. . 
PO sprejetju omenjenih pravilni~ 
kov in odloka bodo porabniki 
dodatno obremenjeni z vzdrle
va1nino priključka, ki po predlo
gu Komunalnega podjetja znaša 
303 tolarje me5eČn.o. Osnutek 
omenjenih aktov pa bodo spreje- . 
mali na prihodnji seji. V nadalje
vanju so potrdili podražitev cen 
ravnanja S komunalnimi odpadki 
za 17 Odstotkov, tako bo po no
vem mesečna položnica za odvoz 
odpadkov za 240-litrsko posodo 
znašala 3020 tolarjev, Z možnos
tjo, da tisti, ki bodo želeli, bodo 
Iabko dobili manjšO posodo gle
de na število .družinskih člano~ 

PO novem bo pa možna rudi sku
pna posoda za nedoslOpna go
spodinjstva, v tem primeru pa 
se bodo stroški obračunal'ali po 
osebi. Svetniki pa so se sC7.0anili 
tudi z informacijO o trendih var
nostnih pojavov na območju ob
čine, iz katere je razvidno, da se 
je na območju obči.fie lani zgodi
lo 21 prometnih nesreč, policisti 
so obravnavali eo primer gospo
d:tr1'ke krintinalitete. V Trnovski 
vasi pa je bilo obravnavanih tudi 
11 kaznivih dejanj in 29 kršitev 
javnega reda in miru. Na obmo
čju občine pa so policisti izrekli 
rudi 189 denarnih kazni . 

Svetniki so " nadaljevanju go
vorili še o prošnji zdravnika Fran
ca Šuta za podelitev koncesije. 
Pri tej točki so se svetniki odločl-

J-
li, da bodo o tem odločali, ko bo 
na seji prisoten Franc ŠUla, ki ga 
na tej seji oi bilo. 

Po tej točki so sejo prekinili 
in jo bodo nadaljel'ali ob koncu 
meseca, ko bodo sprejemali od
lok o zaključnem računu občine 
za lansko leto, iz katerega je raz
vidno, da so prihodki občine 'Ir
novska vas \' lanskem letu znašali 
170 milijonov tolarjev. S skle
pom naj bi podražili rudi groba' 
rino in uporabo mrliške vcžice. 
Ponovno bodo odločali 0- ime
novanju odgovornega urednika 
ZlI občinsko glasilo. V posebni 
točki pa bodo razpravljali o vpra
šanjih in odgovorih, ki jih je sve
tnik Jože Potrč zastavil županu 
Karlu Yurcerju. 

·_Zmago Šalamun 


