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Od tod in tam 
Trnovska vas. Sprejeli osnutek 
proračuna 

Svetniki občine Trnovska vas so se S samo eno točko 
dnevnega reda sestali v torek, 6. marca, na nadaljeva
nju pele redne seje, to je sprejemanje osnutka letošnje
ga proračuna občine. V osnutku pToraČttna jJrihodki 
znašajo 1.000210 evrov, odhodki 'Ja 1.035.000 ellmv, 
razliko med prihodki in odhodki pa bodo pokrili s 
prenosom sredslev iz preteklega leta. Za in vesticije je 
v os"utku proraČ/ma namenjenih 392. 743 evrov. Naj
več sredstev, 97.000 evrov, je namenjenih za gradnjo 
kanalizacije, slabih 83.000 eurov pa je namenjenih 
za modemizacijo dveh cestnih odsekov, nekaj več kot 
70.000 evrov je nrmtellje1lih za finančno zaključeva
nje investit"ije izgradnje šole, vrtca in telovadnice, sla
bilt 34.000 evrov pa morajo v Trnovski vasi nameniti 
za poplačilo kredita, ki je bil najet za gradnjo šole, vrt
ca in telovadnice. Iz investicijskih ~j,ed.."tell paje kar ne
kaj sredstev namerIjenih za sanacijo potoka Čnnlja in 
za izdelavo projektne dokumentacije za razne manjše 
investicije lJ občilli Trnovska vas. 

Za idejne projekte za izgl-adnjo ploc'nikov skozi Biš 
in Ločič pa lJ proračunu na'menjajo 57.000 evrov. V 
tem idejIlem projektu je predvidena Izgradnja ploč
nika skozi naselje Biš v dolžini 1,2 kilometra in 600 
metrov pločnika skozi naselje Ločič Vmdnost celotne 
Investicije pa je ocenjena na 800.000 evrov, 

Ob koncu. seje pa so se svetniki seznam'" tudi s poro
čilom O pripravah na odprtje znnanje enote Zavoda 
Hrastovec-Trate v Trnovski vasi. Občina Trnovska vas 
je Zavodu, fIrastovec-T1'tJte podarila staro šolsko stal!
bo, v kateri bo Zavod Hrastovec uredil elloto zavoda. 
V'ljej bo bivalo 17 sta1lOvalcev. Veltoli bo zaposlenilt 
deset delavcev. V prvi polovici letošnjega leta bo do
končana adaptacija objekta (obnOl!a strehe, jClSade, 
instalacij in prostorske ureditve). Otvoritev enote pa 
naj bi bila Izvedena v mesecu septembru ali oktob,.u 
letošnjega leta. 

Zmago šalamun 


