
Prodali bodo ZD 
Župan Vurcer Je predstavil proračun občine za leto 2004. 
Povedal je, da prihodki y osnutku proračuna znašajo 260 
milijonov tolarjev, odhodkI pa 270 milijon, kar pomenI, da 
se občina namerava zadolžItI za 10 milijonov tolarjev. 

Vsa im'CSticijska sredstva so v os
nudru proračuna namenjena za iz
gradnjo šole, vrtca in telovadnice 
tCf nakup parcele za te objekte. Del 
sredstev pa bo porabljenih za spre· 
membo projektne dokumentacije 
kOl posledica spremembe lokacije 
za gradnjo šole, ,TIca in telovadni: 
cc. 

pri razpravi se je najprej oglasil 
s\'crni.k Ivan Lovrenčič , ki je menil, 
da jc sprememba lokacije za gr.ad· 
njo šole, potem ko je bilo že izdano 
gradbeno dovoljenje, nesmiselna. 
Po njegovem mnenju pa je nakup 
parcele za gmdnjo šole v velikosti 
67 arov za 100.000 evrov prel'elik 
zalogaj za občino. V osnutku pro
računa, ki je po njegovem mnenju 
nerealno zastavljen, pa ,idi ludi n:
liko proračunsko luknjo, saj občina 

ne bo uspela prodati zdravstvent!
ga doma za 36 milijonov tolarjev. 

Nato je razpravljal svetnik jože 

Potrč, ki je povedal, da se v celoti 
strinja s Lovrcnčičem in dodal, da 
proračun ni sestavljen v skladu s 
proraču nskim priročnikom Minis
trstva za finance, saj mu manjka več 
celotnih sklopov, kot posebni del 
proračuna in obrazložitev prorJču
na. Proračun pa tudi ni priprav1jen 
po kontih. Zaradi našretega jc sve
tnik Potrč menil, da je proračun 
nepregleden in omogoča negos
podarno ravnanje s proračunskimi 
sredstvi in je kOL takšen zelo neod
govorno delo župana in občinske 
upra,,·c, sprejem takšnega proraču
na pa bo imel rudi škodljive posle
dice za občino Trnovska vas. Potrč 
je tudi menil, da pri sestavi prora
čuna niso upoštevane potrebe p0-

sameznih vasi \' občini, s tem pa 
župan tudi ignorirA delo vaških od
borov. Svetnik franc Tašner je pred
lag,d, da rJčunovodkinja obrazlOŽi 
posamezne postavke v proračunu, 

kar je tudi storila. Svetniki jože 
Potrč, Andrej Murko in Manfredja
kop so med razlago računovodki
nje predlagali, da občinska uprava 
do naslcdnjeobra\'nave pripravi po 
kontih razdeljen osnutek proraču
na. Svetnik Frdnc -lašner je povedal, 
da ne nasproruje gradnji šole, ven
dar je sramotno, da se tako malo 
sredstev namenja za kmetijstvo. 

Župan Vurcer je na očitke odgo
varjal, da jc prorAčun dober in da 
šc noben prorAčun ni bil s strani 
dnavc zavrnjen, kar pa pomeni, da 
tako pripravljen proračun zadostu
je vsem zahtevam države. po pel ur 
trajajoči razpravi o prorAčunu so 
3"Vetniki osnutek proračuna potrdm 
skupaj s predlaganimi dopolnitva
mi S strJ.ni odborov. Sklenili pa so 
rudi, da mora občinska uprava do 
nask .. dnje seje pripraviri bolj pre
gleden predlog proračuna , ki mora 
biti razdeljen po kontih. 

V nadaljevanju so potrdili od
stopno izjavo Marije Pukšič, odgo
\"ome urednice občinskega glasiJa 
Trnovski zvon, in se dogovoriH, da 
komisija priprAvi novc predloge za 
odgovornega urednika občinskega 
glasila Trnovski zvon, ki naj bi letos 
zaradi vara.':\';tnja " proračunu izšel 
samo dvakrat. 

Zmago Šalamun 


