
Kdo bo kosil travo? 
V četrtek , 26. februarja, so se trnovskovaški svetniki sestali na 12. redni seji. 

Najprej se je zapletlo pri dnev
nem redu, saj župan ni na sejo 
uvrstil točke o zastavljenih vpra
šanjih svetnika Potrča, na katera 
ta od župana še ni dobil odgovo
ra. Župan je povedaj, da pisma z 
vprašanji svetnika Potrča vobčin

ski upra\rj niso prcjeli , POlet je Ir
dii nasprotno. 

po sprejetju zapisnika so se lo· 
tili obravnave in sprejema pred· 
loga odloka O pror-.tčunu občine 
Trnovska vas. Razpr-dva je po
tekala podobno kal pri obravna
vi osnulka proračuna. Posamezni 
S\'etniki so trdili, da je proračun 
slabo pripravljen, več pa jih je 
menilo, da ima proračun nereal· 
ne postavke, saj je predvideno, 
da bodo zdravstveni dom proda
H za 36 milijonov tolarjev, sočas
no pa je župan podpisal najemno 
pogodbo za isto zgradbo. IV'.tIl 
Lovrenčič je vprašal, zakaj niso 
nikjer posebej prikazana sredstv'd 
samoprispevka, saj se je ta iztekel 
v lanskem leru, večina denarja pa 
je namenjena 7.a gradnjo šole. Za
nimalo ga je, kje so omenjena 
sredstva, in menil, da ima prora
čun luknja v višini 70 milijonov 
IOlarjev. 

Svetnik Potrč je županu in 0b
činski upravi očital , da proračun 
ni pripravljen v skladu s priročni· 
kom ministrsrva. KJjub dolgi raz
pravi SO svetniki s štirimi glasovi 
za sprejeli 260 milijonov tolarjev 
težek proračun, v katerem se pre-

dvideV'J {udi zadol:l..cvanjc v \tišini 
10 milijonov tolarjev. Vsa im-es
licijska sredstva" proračunu so 
namenjena za izgradnjo ~ole , vrt
ca in telovadnice ler nakup par
cele za le objekle. Del srcdstc\' 
pa bo porabljenih za spremem
bo projektne dokumentacije kot 
posledica spremembe lokacije za 
gradnjo šole, vrtca in telovadni· 
cc. 

V nadaljevanju so sprejeli od· 
lok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča . pri tej točki 

je Franc 1ašncr predlagal, da bi 
ločko za uporabo stavbnega zem· 
Ijišča znižaJi z 1,1 na 0,80 lOJarja. 
Župan Karl Vurcer je mcnil, da 
je točka tako nižja kot lani , 7.310 
je nima smisla spreminjati, saj bo 
plačevanje nadomestila ostalo na 
lanskoletni ravni. S predlogom so 
se strinjali rudi svetniki in skleni· 
li, da se predlog S\'ctnika Tašnerja 
upošteva pri pripravi proračuna 
za leto 2005, odlok pa sprejeli. 
Svetniki pa SO se seznanili tudi s 
programom dela nadzornega od· 
bora v letošnjem letu. 

Med pobudami jn vprašanji so 
obravnavali tudi vlogo župnijske
ga urada Sv. Bolfenk za dodelitev 
finančnih sredstev pri obnovi cer
kve. Svetniki SO se dogovorili) da 
se bodo v prihodnjih dneh sestali 
z župnikom Jožetom Rajnarjem. 
Ta občino prosi za sofinanciranje 
obnove cerkve, ki bo letos slala 
3,6 milijona tolarjev, od občine 

pa pričakuje trcl jino potrebnih 
srcdslev. Svelniki so mcnili, da 
se jc potrebno povezali z Zavo
dom za var5IVO naravne in kul
rume dediščine, saj se bojijo, da 
bo predvidena obnova stala več . 
Imcnovali so (udi komisijo, ki se 
bo sestala s farnim župnikom. 

Srečko Pukšič pa jc županu 
OČital , da jc svetnike zavajaj pri 
sprejclju skJepa o naJ..-upu parce
le za šolo, saj pri sprejetju skle· 
pa o nakupu ni nihče govorU, da 
mora občina prodajalcu na nje
govi parceli v Trnovski vasi kositi 
travo, narediti OgrAjO okrog par
ce le ter mu omogočiti brezplačni 
prik10p na komunaJno infrastru· 
kturo. Povedal je, da se z naku
pom 67 arov velike parcele za 
100.000 evrov pod takšnimi p0-

goji ne sIrinja. Pogoji o košnji 
trave se svetniku Pukšiču zdijo 
nesramni. Moti ga rudi, da se 
župan Karl Vurcer vedno potuh
njeno izgovori na občinske svet
nike, ti pa po Pukšičcvem mnenju 
velikokrat sprejemajo sklepe, ki 
so v zapisniku zapisani drugače. 
Župan je očitke zavrnil in povc
dal, da se bo do zadnjega boril, 
da se na [cj parceli postavi nova 
šola, ter dodal, da ga čez pet let 
več ne bo bolela glava, kdo bo 
avstrijskemu veleposlaniku v Be· 
ogradu dr. Hannesu Poriasu na 
parceli v Trnovski vasi kosil tra-
vo. 
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