
Za OŠ Ljudevita Pivka naj da država več 
Med pomembnejšimi točkami, ki Jih je minuli teden na deseti redni seji obravnaval svet občine Trnovska vas, je bila obravnava dokumenta 
Investicijskega projekta OŠ dr. LjudevHa Pivka. Svetniki s strategijo finančnega načrta niso zadovoljni, saj menijo, da bi lahko občine pri· 
spevale manjši, država pa večji delež. 

in sicer nekaj več kot () 
evra. Pri tem so se sve~ 
dotaknili vprašanja Kmelij
skega kombinala, ki je v lasli 
Perutnine Ptuj, pri čemer je 
bilo nekaj pomislekov o tem, 
ali dejansko gre za dejavnost, 
ki bi morala biti oproščena 

Deseta redna seja se je za
čela z imenovanjem. Na pred
log Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenova
nja je svel za odgovorno ured
nico glasila Trnovski zvon 
imenoval Andrejo Krajnc iz 
Sovjaka, ki je obenem izbra
na za članico odbora za ne
gospodarsTVo. Kot je pojasnil 
župan občine Trnovska vas 
Alojz Benko, bo nova uredni
ca občinskega glasila delala 
s tremi člani odbora. »Vsem, 
ki pa bi želeli prispevati k 
podobi in vsebini glasila, pa 
so vrata odprta,!! je pojasnil 
Benko_ Pri souSlvarjanju gla
sila bo delno pomagala tudi 
občinska uprava, ki bo na 
internetni strani in naslovu 
občine zbirala predloge ob
čanov in p rispevke, ki bi jih 
želeli objaviti. 

Tema, o kateri so svetniki 
ponovno razpravljali in ki so 
se je na letošnjih sejah že do
taknili , je bila določilev vred-

nosti točke za izračun nado
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na obmOČju občine 
Trnovska vas za prihodnje 
leto. Svetniki so obravnavali 
in sprejeli sklep, da bo vred
nost v primerjavi z letošnjim 
letom ostala nespremenjena, 

Svetniki so razpravljali o nekaterih pomembnih vprašanjlh_ 

plačila . Svetniki so razprav
ljali tudi o nezazidanih stavb
nih zemlj iščih , pri čemer 
se je pojavil predlog, da bi 
takšna zemljišča simbolično 
obdavčili . Na predlog sveta 
bo občinska uprava situacijo 
v občini preučila in šele nalO 
bodo razpravljali o morebitni 
obdavčitvi. 

Cena vrtca ostaja 
za vse enaka 

Kot je pojasnil župan, je 
svet staršev 7..ahteval, da se v 
vrtcu ustanovita dve loceni 
skupini. Medtem ko so doslej 
imeli mešane skupine, se je iz 
vrst staršev pojavila pobuda, 
da otroke v vrtcih razdelijo 
\' dve skupini, in sicer od 
enega do treh in od treh do 
šestih let. Ob tem je bil pred
log ravnalelja, da se določita 
tudi dve ceni za vrtec. Svet je 
predlog svela slaršev sprejel, 
pri čemer pa so poudarili, da 

dajejo prostO pot za odloči
tev in da njihova odločitev o 
tem, da Sta lahko dve skupini 
v vrtcu, ni zavezujoča. Predlo
ga ravnatelja o dveh cenah pa 
svetniki niso sprejeli. 

Sicer pa so svetniki na de
seti redni seji dOlaknili tOčke, 
ki je nedavno bila jabolko 
spora med županom in ne· 
katerimi svetniki. Nadzorni 
odbor občine Trnovska vas je 
namreč pripravil poročilo o 
imenovanju joža Potrča za 'di
rektorja občinske uprave. Pri 
tem je svelnikJakop Manfred 
še vedno vztrajal pri mnenju, 
da Potrč ob imenovanju ni iz
polnjeval razpisnih pogojev. 

Država več, občine 
manj 

Na dnevnem redu oktObr
ske seje je bila ludi vloga za 
soglasje k povišanju cene SLO
ritev ravnanja z odpadki. Pri 

tem so se svetniki strinjali, da 
je delo Čistega mesta zadovo
ljivo, a soglasja k vlogi za po
višanje zaenkrat niso dali. 

Precej nezadovoljsTVa med 
svetniki pa je bilo ob obra
vnavi dokumenta identiftka
cile investicijskega projekta 
OS dr. Ljudevita Pivka, pri 
čemer so delili mnenje, da je 
delež, ki ga bodo prispevale 
občine, previsok in da bi lah
ko več finančnih sredstev pri
šlo s strani države. 

Ob samem koncu seje so 
obravnavali še prošnjo za 
sodelovanje in finančno po
moč ARS VlTAE - drušrvu 
za pomoč odvisnikom od ne
dovoljenih drog. Sprejeli so 
sklep, da se bodo včlanili in 
za naslednje lelO plačali ne
kaj dedet evrov članarine, o 
nadaljnjem sodelovanju pa se 
bodo odločili prihodnje leto 
na podlagi analiz, ki jih name
ravajo opraViti. 

Dženana See/rovle 


