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Trnovska vas. Svetniki enotni 

Delnic Komunalnega podje
tja ne bodo prodali 
o namerl Komunalnega podletJa PIuJ, d. d., da y prlhodnle deluje kot layno podJet;te brez 
zasebnega kapltala, 50 mlnull teden razpravlJal1 tudl syetnlkl obClne Trnovska vas. &0-
glasno so potrdlll sklep, da delnlc ne bodo prodall, pray tako ne ielllo kupltl delnlc ma
IIh delniearjeY, ea bl katara obCIna lmela veCinskl del .. In tako dlrlgJrala cene ostallm. 

Med 11 tockami marcevske 
19. redne seje obeine Trno
vska vas je bila tudi obravnava 
nakupa delnic Komunalnega 
podjetja Ptuj. Ker v tej obeini 
svojega mnenja 0 tem doslej 
niso javno podaJi, je bila to
kratna seja toliko vznemirlji
vejsa. A kot ponavadi pri vseh 
pomembnejsih temah v obci
ni tudi tokrat v Trnovski vasi 
obeinski svet ni imel veejih 
razhajanj. Se vee: bili so eno
tnega mnenja, da Komunal
no podjetje Ptuj ostane javno 
podjetje ter da svojih delnic 
ne bodo prodaJi, niti nimajo 
zelje po odkupu delnic drugih 
lastnikov. Njihov deld je sicer 
zelo majhen; ob obCini Sveti 
Andrai v Siovenskih goricah s 
310 delnicami, kar je priblizno 
0,18 odstotka, imajo naimanjsi 
deld med vsemi lastniki. Ne 
glede na to pa je sklep obein
skega sveta, da delnice osta
nejo v njihovi lasti. "Ne zdi se 
nam pray, da dobimo veCinske
ga lastnika, kdo.rkoli bi to bil in 
katerikoli Zupan bi to obCioo 
vodil, in da bo ta potem lahko 
dirigiral ceno vode in drugega 
po svoji volji. Ce bi to dovolili, ' 
bi na primer iupan Ptuja, ce 
bo ta obCina vecinski lastnik 
podjetja, lahko ceno doloi'il, 
mi pa jobomo moraJi uposte
vati ne glede na vse. Zato se vsi 
v obCinskem svetu strinjamo, 

da teh nekaj tisoC evrov, ki bi 
jih obeina dobila, ee bi delnice 
prodala, ne reSi problema ob
cine, kasneje pa bi nam lahko 
ta poteza oteiila marsikatero 
odloeitev/' pravi Alojz Benko, 
zupan obeine Trnovska vas. 

Tudi ostale toeke, ki so jih 
svetniki obravnavali na 19. re
dni seji, so tekle brez veejih te
lav. Obravnavali in sprejeli so 
zakljueni raeun za leto 2012, 
ki SO ga uskladili z lanskole
tnim rebalansom. Kot izhaja 
iz zakljuenega raCuna, so bili 
prihodki v visini 1.106,463, 
odhodki so ZDaSaJi 1.100,404,. 
proraCuoski primanjkljaj pa je 
6.058 evrov. 

Trnovska vas -
varna obCina 

Na tokratni seji so se sve
tniki kot vsako leta v prvem 
eetrtietju seznanili z varno
stjo na obmoCju obeine v mi
Dulem letu. Kot je zapisano 
v poroi'ilu Policijske postaje 
Ptuj, v strukturi prekrSkov v 
letu 2012 prevladujejo krsitve 
zoper javni red in mit, a jib je 
bilo za 6 odstotkov manj kot 
leto poprej. Tudi med prekrSki 
jih je najvee zoper javni red in 
mir; v letu 2012 so jih obravna
vaJi 19, 3 vee kot leto poprej. 
Beleiijo tudi rahel porast ka-

znivih dejanj zoper premoze
nje in zoper zakonsko zvezo 
in otroke ter zlorabe prepove
danih drog.]e pa se zmanjsalo 
stevilo kaznivih dejanj zoper 
zivljenje in tela ter gospodar
ske kriminaJitete. 

Prometna varnost ostaja sta
tistieno gledano nespremenje
na, stevilo prometnih nesree 
v obCini Trnovska vas je bilo 
v letih 2011 in 2012 povsem 
enako -14; k sreCi ni bilo za
beldene nobene s smrtnim 
izidom, so se pa 3 koneale s 
telesnimi poskodbami. _ 

Alarmanten pa je podatek, 
da je Policijska postaja Ptuj v 
letu 2012 na celotnem svojem 
obmoeju opazila porast stevila 
samomorov - 13 jih je bilo, kar 
pomeni kar 86-0dstotno rast v 
primerjavi z letom poprej. Kar 
se tiee obeine Trnovska vas, v 
letu 2012 niso irneli niti enega 
takSoega primera. Pray tako 
na tem obmoeju policisti niso 
obravnavali oseb, ki bi ilegal
no prestopile driavn,) mejo. 

Spremenjena 
cena vrtca 

Na podlagi zapisnika Sku
poe notranje revizijske slui
be, ki je bil poslan decembra 
lani, je Vzgojno-izobraievaJni 
zavod Destrnik-Trnovska ' vas 

pripravil nove cene vrtca in 
jih predstavil svetnikom. 

"Gee za to, da sma mi imeli 
enotne cene za abe skupini v 
vrtcu. Pri notranji reviziji pa je 
bilo ugotovljeno, da ta naein ni 
pravilen in da je treba obliko
vati cene po skupinah. To smo 
tudi storUi in izracunali nove 
cene. Tako v prvi skupini cena 
zoaSa 421 evrov, v drugi pa 
320,47 evra," je pojasnil Benko. 
Prej je ekonomska cena v obeh 
skupinah znaSala 367 evra za 
otroka, a se sprememba v ze
pih starsev ne bo bistveno po
znala - nekateri bOOo plaeaJi 
tudi 20 evrov manj kot doslej. 
"Zdi se mi, da so eene, ki sma 
jih uskladili z obCino Destrnik, 
s.edaj povsem v redu," je se d(F 
dal Benko in svetnikom predla
gal, da predlog izraeuna cen 
potrdijo. Tor so tudi storili. 

Potrjena pa je bila tudi cena 
storitve pomoei druZinam 
na domu. Predlog je februar
ja !etos obeini poslal Center 
za socialno delo Ptuj. Zakon 
o socialnem varstvu doiota, 
da obCina financira pomoe 
na domu v visini najmanj 50 
odstotkov cene, pri /'emer pa 
je dele> obcine Trnovska vas 
bistveno visjL "Na kolegiju iu
panov smo se ze pred easom 
dogovorili, da bomo obeine 
krile razliko, ki jo je prej pla
cala driaV3, a se vsi tega Zal oe 
driijo. NaS obeinski svet se je 
odlocil, da pomagamo svojim 
obCanom in zato krijemo kar 
77 odstotkov cene pomoCi na 
domu," je pojasnil Zupan. 

Po obravnavi stevilnih toCk 
v marcu pa bo april v Trnovski 
vasi predvidoma namenjen 
razpravi ie 0 coi tematiki - ob
einskem prostorskem nacrtu. 
Ker gre za obse:!no tematiko, 
ji bodo posvetili celotno sejo, 
ki naj bi bila ie sredi tega me
seca 

Dienana Kmetec 


