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Je župan napovedal odstop? 
Prejšnjo sredo je občinski svet Trnovska vas nadaljeval 14. sejo, ki je bila 13. maja prekinjena že pri 
prvi točki dnevnega reda. 

Brez zapletov tudi tokrat ni 
šlo žc pri določitvi dnevnega 
reda, vendar se je seja po po
jasnilih predsednika statutarne 
komisije Ivana Lovrenčiča ven
darle pričela . Najprej so člani 
sveta z minimalno večino 
imenovali odgovornega ured
nika glasila Trnovski zvon Zma
ga Šalamuna, z imenovanjem 
le-tega za odgovornega ured
nika pa se župan Karl Vurcer 
ni strinjal in celo dejal, da če 
bo Šalamun odgovorni ured
nik, on ne bo župan. 

Veliko razprave na seji je bilo 
tudi v zvezi s koncesijo dr. 
Francu Šuti , ki ustanavlja zase
bni zdravstveni dom; tako bos
ta poslej za zdravstveno varstvo 
v Cerkvenjaku, Trnovski vasi in 

na Destrniku skrbela dva zdra
vnika. Odprto je ostalo vpra
šanje najemnine za prostore 
zdravstvenega doma, saj se je 
občina namenila prostore pro
dati, kupnino pa je že vključi
la v svoj proračun. Svetniki so 
koncesijo zasebnemu zdravs
tvenemu domu podelili in tudi 
koncesijo za zobozdravstvo so 
namenili zasebni zobozdravni
ti. 

Veliko diskusij je bilo tudi 
pri sprejemanju odloka o zak
ljučnem računu za leto 2003, 
pri čemer je posebej svetnik 
Jožef Potrč županu in občinski 
upravi očital , da proračun kot 
bilanca le-tega nista narejena 
tako, kot to zahteva ministrstvo 
za finance, da je gradnja cest 

predraga ter predlagal imeno
vanje posebne komisije, ki bi 
preverila vse postavke pri p0-
sameznih investicijah (naj bi 
torej kontrolirala tudi nadzor
ni svet). Večina svetnikov se s 
Potcčevimi pripombami ni stri
njala in je odlok o zaključnem 
računu sprejela. 

po zaključnem računu obči
na Trnovska vas izkazuje 170 
milijonov prihodkov in okrog 
158 milijonov odhodkov, kar 
pomeni, da je presežka nekaj 
čez 11 milijonov tolarjev. 

Posebna točka dnevnega 
reda so bila vprašanja svetnika 
Jožefa Potrča, ki jih je naslovil 
na župana in občinsko upravo 
v zvezi z občinskim proraču
nom, investicijami v občini, 

delom občinskega sveta, pros
torskega plana. 

Župan Karl Vurcer je dejal, 
da posebnih pisnih odgovorov 
na vprašanja ne bo dajal, saj je 
bilo vse odgovorjeno na občin
skib svetih. Dejal je, da je p0-
nosen na svoje župansko delal 
da je v času njegovega vodenja 
občine bilo v razvoj občine vlo
ženih 820 milijonov tolarjev in 
da misli, da je svoje delo do
bro oprav.il . Občina je dobila 
tudi sklep Ministrstva za finan
ce za gradnjo nove šole v Tr
novski vasi; župan je dejal, da 
ko bo podpisal pogodbo za iz
gradnjo nove šalej bo njegovo 
delo opravljeno. Se bo odpo
vedal župansrvu?? 

Franc Lačen 


