
Trnovska vas. Druga seja občinskega sveta . 

Sprejeli rebalans letošnjega proračuna 
v sredo, 6. novembra, so se svetniki občine Trnovska vas sestali na drugi redni seji. 

Najprej so imenovali člane 
odborov občinskega sveta, 
starutarno pravne komisije, 
nadzornega odbora in člane 
vaških odborov. Odbor za 
infrastrukturo, prostorsko 
planiranje, gospodarjenje z 
nepremičninami in varstvO 
okolja bo vodil Drago Pukšič, 
člani kOmiSije pa so Jože Pih
ler, Andrej Murko, Feliks Puk
šič in Mitja Kovačič. Odboru 
za kmetijstvo, malo gospodar
stvo, turizem in gospodarske 
javne službe bo predsedoval 
Franc Tašner, člani komisije 
pa so Manfred Jakop, Andrej 
Murko, Dušan Muršec in Va· 
Ientina Golob. Odbor za ne
gospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnost bo vodil 
Manfred Jakop, člani pa so 
Brigita Polanec, Mitja Sušnik, 
Matjaž Kramberger in Franci 
Hameršak. V nadzorni od· 
bor občine so bili imenovani 

Franc Pukšič, Marija Kovačič 
in Kristina Vertič. Svetniki so 
imenovali vse sedem vaških 
odborov. Vaškemu odboru 
Biš bo predsedoval Miroslav 
Jakop, člani pa so Janko Po
žegar, Srečko čeh, Franc Ču
ček in Roman Horvat Vaški 
odbor Bišečki Vrh bo vodil 
Mitja Štumberger, člani pa so 
Srečko čeh, Dušan MUfŠec, 
Silvo Muršec in Dušan Kram
berger. Vaški odbor Črmlja 
bo vodil Roman Koren~ člani 
pa SO Marjan Mesarcc, Moj
mir Kopitar, Franc Šamperl 
in Janez Korent Vaški odbor 
v Ločiču bo vodil Franc Canj
ko, člani pa so Janez Kram· 
berger, Aleksander Bezjak, 
Peter Benko in Andrej Marot. 
Vaški odbor Sovjak bo vodil 
Marjan Potrč, člana pa sta Da
niel Maguša in Slavko Štebih. 
Vaški odbor Trnovska vas 
bo vodil Alojz Fekonja, člani 

pa so Franc Mohorič, Stanko 
Šketa, Milan Pihler in Dragica 
Prajndl. V Trnovskem Vrhu 
pa bo vaškemu odboru pred
sedoval Alojz Brunčič, člani 
pa SO Miran Ornik, Miran 

Brumen, Marjan Kovačec in 
Franci MatjaŠiČ. 

V nadaljevanju seje so svet
niki sprejemali rebalans le
tošnjega proračuna občine. 
V njem prihodki znašajo 216 

Svetniki občine Trnovska vas med sejo skupaj z županom Alojzorn 
Benkom. 

milijonov tolarjev, odhodki 
pa 265 milijonov tolarjev. 
Presežek odhodkov nad pri· 
hodki v letošnjem proračunu 
bodo v Trnovski vasi pokriva· 
li s 36 milijoni prenosa iz leta 
2005 v katerem je zajetih UIdi 
18 milijonov tolarjev kredita, 
ki je bil najet decembra 2005. 
Svetniki občine Trnovska vas 
pa so sprejeli tudi sklep, s 
katerim so se v letošnjem 
letu zadolžili za 18 milijonov 
tolarjev za namen odplačila 
obveznosti iz naslova gradnje 
osnovne šole, vrtca in telo
vadnice z dobo vračila 5 let 
Župan Alojz Benko pa je svet
nike Uidi seznanil s finančni

mi vnaprejšnjimi obremenit
vami za leto 2007 vvišini 18,7 
milijona tolarjev. Le-te so na
menjene dokončanju regula
cije Črmljenskega potoka ter 
za plačilo opreme v novi šoli 
in vrtcu. Svetniki pa so spre· 

jeli tudi odlok o predkup
ni pravici občine Trnovska 
vas, ki je po besedah župana 
Benka eden izmed pomemb
nih prostorskih ukrepov za 
doseganje učinkovite in na· 
črtovane prostorske politike 
občine in je namenjen pred· 
vsem uresničevanju temelj
nih ciljev urejanja prostora. 
Z omenjenim odlokom si v 
Trnovsld vasi nameravajo pri
dobiti zemljišča za postavitev 
bendnskega servisa in za pri
pravo zazidalnega načrta za 
parcele v Trnovski vasi. Svet· 
niki so se tudi odlOČili, da bo 
v prihodnjem letu vrednost 
točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zem
ljišča enaka kot v letu 2006. 
Ob koncu seje je župan Alojz 
Benko svetnike seznanil z de
lom občine Trnovska vas v za-
dnjem mesecu. _ 

Zmago Sa'amun 


