
Trnovska vas. Šolski prevozi ostajajo 
v četrtek, 22. sejJt("'1J1bm) so se na svelniki občine Tmovska 

vas sestali 23. redni seji. Sprejeli so pravilnik za pridobitev 
pravice do plačila obveztlega zdravstvenega zavarovanja 
iz proračuna obane, ki predvideva, da m.orajo upravičenci 
vSlIke t,j mesece dokazall~ da so še vedIlO upravičeni do za
varovlwja. V nadaljevanju seje so IJ prvem branju sprejeli 
oStlutek odloka o načiIlu opravljanja obveznih lokalnih go
spodarskihjavnih slu.žb zbiranja in prevoza kOT1llmalnih od
padkOV in Odlaganja ostankov predelave alt odslrmzjevanja 
komunalnih odpadkov na območju oblble. Pri točki je kot 
razlagalec odloka sodeloval tudi Stanislav Napast, predstoj
ulk Skup"e obCinske uprave občin Ptuj. O/)raVflllVo pravillli
ka o tarifnemsistemu za obračun storitev obveznih lokahi;//' 
gospodarskih javnih sluib zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjeva· 
nja komunalnih odjJtldkov na območju občine so umaknili z 
dnevnega reda, saj so svetniki menili, da je potrebno nnjprej 
sprejeli odlok. Svetllik; so se seztlo"iJi ludi s polletno realizlI' 
cijo proračuna občine, v ka/erem}e bila velino investidjskiJz 
sredstev namenjena dokončanju gradnje ŠOW, vrtca ;11 te/~ 
vadnice. Za to investicijo je svoj del sredstev za larJSko in le
tošnje lelO tUfa že prin/aknilo Ministrstvo zn šolstvo in šport. 
Na osnovi priporočil rtlbmskega sodi1la so dopolnili slatul 
obline. Sprejeli so ludi wremembe pravilnika o pogoji", na· 
člnll i" krilen]i" zn pridobitev sredstev za pospešetl(lnje in 
razvoj drobnega gospodarslva, podjet1lištva iti turizma volJ. 
linio S spremembo so pooblastili odbor, da po mZjJlsu S{lltUr 
stojno razdeli sredstva in po razdelitvi Ili vet potreben sklep 
občinskega sveta. Svetnik; so ludi preklicali Sklep o ukinitvi 
šolskill/Jrevozov, ki so ga sp1T!jeli ob sprejemanju letošnjega 
promČllna. PodiupaIJ občine Franc Pukšit je svelnike sema~ 
l1itludl z delom občine ju svetniki so soglašali, da se oblina 
Truol/ska vas sJ..~p(fj z obči1lo Destrnik pn'jllvi na razpiS za 
raZl/ojna sredstva za mod''1'nizacijo ceste, ki potek(l po obeh 
občinah. in da ob(lna Trnovska vas Skupaj z ostalimi jJeltlaj
stlmi občinami kandidira za razvojna sredstva za ureditev 
prostorskega plana obči"e. 
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