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Trnovska vas. S šeste redne seje 

Največ denarja v kulturno dvorano 
Trnovskovaikl občinski svet .. Je sredi marca y polni ..t8Y1 ..... 1 na šesti redni .. JI z osrednjo točko spreJetJa letoInJeIa občinskega proraču .... 
Tokratna seja Je bila povsem mirna, prektlčno brez razprave ln tudi brez posebnih ypraianJ. 

ŽupanA1ojzBenkojezbra. nižje od ocenjene vrednosti 
nim najprej dokaj natančno projekta in najem kredita ne 
predstavil vse postavke pro- bo potreben. Morda se bomo 
računa z nekaj minimalnimi odločali tudi tako, da se del 
spremembami, ki so jih vnesli opreme doma ali ureditev 
po prvem branju proračuna v . okolice prenese v naslednje 
februarju. Povedal je, da je le· leto in tudi v tem primeru 
tošnji proračun občine pribli· zadolževanje ne bo potreb
ŽOO 2,2 milijona evrov, v kar no. To bomo še videli; ker pa 
je vštet tudi morebitni kredit • nima smisla, da se zaradi naje
občine v višini 100.000 evrov, ma kredita, če bo potreben, 
a še ni potrjen. dobivamo na izredni seji za 

.Kot veste, je letošnja osre- sprejetje ustreznega sklepa, 
dnja naložba v občini preno- predlagam, da hkrati s pro
va kulturnega doma. S projek· računom sprejmemo še ta 
tom, vrednim sJabih 600.000 sklep; je postavko kreditira
evrov, smo se že uspešno nja pojasnil župan Benko. 
prijavili na razpis kmetijske- Kot je še pOvedal, bodo le· 
ga ministrsrva za razvoj vasi, tos tudi ftzično in fmančno 
vendar SO odobrena sofman- zaključevali projekt uredirve 
cerska sredsrva nekoliko niž· turističnib kolesarskih stez, ki 
ja, kot smo pričakovali. Nade- so ga začeli že lani, med pred
jali smo se namreč, da bomo videnimi naložbami pa so še 
40bili 419.000 evrov, dejan- odkup zemljiŠČ za ureditev 
sko pa imamo zdaj odobrenib plačnikov ob regionalni cesti, 
335.000 evrov za to naložbo, izdelava projektov za rekon
Tako bo delež občine predvi· strukcijo ceste s kolesarsko 
doma višji od načrtovanega in potjo na Bišečkem Vrhu in 
od tod tudi postavka za zadol, priprava dokumentacije za iz· 
ževanje. Vendar pa se lahko gradnjo kanalizacije v naseljih 
tudi zgodi, da bodo ponudbe Ločič in Biš. 
izvajalcev po javnem razpisu Svetniki so proračun v pre· . 

Celovita p~ kulturne chorane naj bl po ocenJeni vrednosti 
projekta zahtevala' malo manj kot 6OO.000 .evrov; občina al Je z 
uspeino kandidaturo na razpisu kmetljIkaga mlnlltrltva zaeoto
vila 335.000 IM'OV. 

dIagani obliki sprejeli sogla· 
sno, brez razprave, prav tako 
so potrdili tudi sklep za (mo
rebiti potrebno) zadolževanje 
občine ter potrdili načrt ra
zvojnega programa občine. 

Nekaj več besed in kritike 
se je nato zavrtelo okoli p0-

nudbe Bistre . za vključitev 

občine v razpis z nasiovom 
SkUpne regionalne turistične 
destinacije. Kot je povedal 
Alojz Benko, takšne in po-

dobne ponudbe z v bisrvu 
povsem enako vsebino obči· 
na dobiva od vsepovsod, od 
Lenarta do Ptuja in še od kje: 
.Osebno nimam popolnoma 
nič proti takšnim projektom, 
vendar se mi zdi, da se vsebi
ne ponavljajo, le avtorji in na
slovi projektov so drugačni. 

Tomt, kolikor sem razumel, 
gre predvsem za to, da bi se 
naj naši turistični ponUdniki 
iz občine promovirali preko 

..... ..... 

različnih zloženk in drugega 
propagandnega materiala, ki 
Iii se pripravil v okviru tega 
projekta Občina bi s pristo
pom morala softnancirati kon-

o kretnib 3800 evrov, ne vidim 
pa nekih konkretuih srvari, ki 
naj bi jih naši občani in obči· 

na za to pridobili. Razen, kot 
rečeno, promocije. Sicer se pa 
O tem odločate vi; svetniki!" 
Svetniki so se povsem strinjali 
z županovim stališčem; v raz· 
pravi je bilo tako tudi slišati, 
da bo promocija učinkovita 

. le takrat, ko bodo tudi ijudje, 
ponudniki, zelo zainteresira
ni zanjo oziroma bodo želeli 
in tudi lahko sami čimveč iz· 
trŽiIi iz svoje dejavnosti, sicer 
pa reklama kot mrrva črka na 
papirju ne bo imela učinka. . 

.Bodimo tudi odkriti, da 
naša občina nikoli ne bo neko 
močno turistično središče . Mi 
smo prvensrveno ktnetijska 
občina, seveda pa je zelo pozi
tivno in vredno spodbujanja, 
da se ob kmetijsrvu kot osnovi 
razvija tudi kakšna turistična 
d.ejavnost in ponudba. Am· 
pak od turizma tukaj ne bomo 

mogli živeti; je še objektivno 
pribil župan Benko. SkUpaj s 
svetniki so se nato odločili, da 
na ponudbo Bistre še ne.bodo 
odgovorili, pač pa počakali 

na reakcije ostalih občin: .če 
bodo vse občine podprle ta 
projekt in se vključile, potem 
se bomo,.jasno, tudi mi!W 

Relativno miko in zelo 
mirno sejo so nato zaključili 
z dogovorom, da bodo tudi 
letos, devetega aprila, speljali 
čistilno akcija po celotni ob
čini, župan pa je svetnike še 
seznanil, da okoljsko ministr· 
SIVO kljub sestanku in dopi· 

. Som ne reagira na problema· 
tika poplavljanja zamuljenega 
Trnovskega potoka, zato, če 
že, ga bodo morali očistiti 
na lastne stroške, vendar bo 
potrebno urediti tudi kata
ster, kar pa naj bi bil strošek 
ministrsrva za okolje: ,.zdaj 
bomo poslali še eno vlogo 
na pristojno ministrsrvo za 
Čiščenje pOtoka in tudi vlogo 
za ureditev katastra, vendar 
moram odkrito povedati, da v 
proračunu denarja za to delo 
letos nimamo." . 
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