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V celoti realizirali 
dnevni red seje 
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V torek, 24. aprila, ob 18. uri so se sestali svetniki občine Trnovska vas 
na sedmi redni seji. Seja je potekala gladko, celoten dnevni red je bil re
aliziran tako, kot so 51 ga zastavili, in brez večjih težav so sprejeli tudi 
zaključni račun občine. 

Uvodoma je vodja policij
skega okoliša Trnovska vas 
Srečko Herak svetnike sez
nanil s trendi varnostnih po
javov v minulem leru na ob
močju občine Trnovska vas, 
Poudaril je, da v Trnovski vasi 
kriminaliteta ne predstavlja 
bistvenega problema ter da 
izstopajo krširve S področja 
javnega reda in miru. Spod-

budna je tudi novica, da v 
občini v minulem letu ni bilo 
hudih nesreč in da ni bilo v 
minulem letu nobene smrtne 
žrtve . • Dela policije sam Sicer 
ne morem ocenjevati, ampak 
mislim, da so ljudje zado
voljni z našim delom na tem 
področju,. je dejal Herak. Po 
kratkem in izčrpnem poroči
lu SO na seji sprejeli statut ob-

Benko je svetnike seznanil tudi z aktualnimi zadevami v občini . 

čine in poslovnik občinskega 
sveta, odlok o kategorizaciji 
občinskih cest in pravilnik O 

plačah , nagradah, povračilih 
in drugih prejemkih občin
skih funkcionarjev. Sprejeli 
so tudi spremembe odloka o 
načinu opravljanja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih 
služb zbiranja in prevoza ko
munalnih odpadkov na ob
močju občine Trnovska vas. 
Čeprav so nekateri svetniki 
predlagali , da se zaključni 

račun občine Trnovska vas 
za leto 2006 sprejme potem 
ko bo nadzorni odbor podaj 
svoje poročilo, so sprejeli 
mdi tega. Prihodki so znašali 
dobrih 206 milijonov, odhod
ki pa 234 milijonov tolarjev, 
proračunski primanjkljaj jc 
tako znašal nekaj več kal 28 
milijonov tolarjev, pri čemer 
gre večinoma za odpne ter
jatve. Na sedmi redni seji 
občine Trnovska vas so za 
članico svew območne iz
postaye Javnega sklada Ptuj 
imenovali Suzano Sušnik.. 
Ob koncu seje je župan Alojz 
Benko svetn ike seznanil še 
z aktualnimi zadevami \' ob
čini. med drugim so govorili 
tudi o gensko spremenjeni 
hrani. 
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