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V SOlliaku leto$ 1Iodovod . 
.. Svet občine TmOl'Ska l'as je prejšnji četrtek po nekaj usk1a~ 

jevanjih le uspel sprejeti proračun za leto 2001 v obsegu 
178 milijonov tolarjev. Med pomebneJšimi Investicijami so 
gradnja \'odovoda v Sovjaku, ureditev okolice občlnt:~, grad· 
nja športnega igrišča, raznetljava v Bišu, mrliška nžn in 
postal-Uev ekoloških otokov. 

Sovjak je zadnja izmed vasi ob
čine Trnovska va, kjer večji del 
gospodinjstev še ni priključenih 
na vodovodno omrežje. Svet je 
o možnosti h gradnje vodovoda 
razpravljal že v minulih letih, 
vendar je sredstev vselej zmanj
kalo. Letos bodo 25 mili jonov 
vredno investicijo skušali izpel
jali z lastnini mi in predvsem dr
žavnimi sredstvi. Občina bo za 
gradnjo vodovoda prispevala 5,3 
milijona tolarjev, krajani Sovja
ka pa srcdsl\'a za vodovod zbi
rajo že od lanskega leta • 130 

tisočakov po gospodinjstvu. Pri· 
čakovati je, da bodo gradnjo vo
dovoda pričeli v drugi polovici 
leta. 

V skrbi za urejenost kra ja in 
celome občine naj bil letos ste
kla uredirvena dela ob občinski 
stavbi, pravzaprav med stavbo in 
zdravstveno ambulanto z grad
njo parkirišča v Hrastju. Dela 
ocenjujejo na 12 milijonov rolar· 
jev. 

K lepši podobi vasi bodo letos 
prispevali (Udi s poswvil\'ijo cko
loških otokov za ločeno zbiranje 
papirja, stekla in plastike, za kar 
bodo porabili okoli 600 ti soč to
larjev. 

Pridobitev Trnovske vasi v letu 
2001 pa bo nedvomno prvo pra
vo igrišče z asfaltno ploščadj() 

za rokomet in mali nogomet ter 
ploščadjo za košarko,odbojko in 
ren is, z jamami za skoke in atlet
sko stezo. V proračunu je gradnji 
igrišča v prvi fazi namenjenih 
8 milijonov tolarjev. Ob tem 

bodo letos gradili še mrliško 
vežo. Občina naložbi namenja 
4,2 milijona tolarjev proračun

skih sredstev, upajo pa tudi na 
prispevek občanov. 

Biš, kjer letos praznujejo 125 
let gasilskega društva, bo dobil 
javno razsrved javo ob nevarno 
prometni regionalni cesti, osve
diti pa nemaravajo tudi spodnj i 
del Trnovske vasi. Proračun raz
srve tl javi namenja 3 milijone ro
larjev. 

V leru 200 1 bodo v občini 
posodobila nekaj cest in za to 

predvidoma porabila 3,5 milijo
na tolarjev, vzpodbujati pa bodo 
tudi razvoj kmetijstva, ki mu 
proračun namenja 2,4 milijona 
tolarjev. Kar 2,7 milijona tolar
jev pa so sve tniki v četrtek na
menih ddu društev in cerkve. 

"Nikoli se toliko denarja, ki 
nam kot vsem državljanom pri
pada, še ni vnelo tako nepos
redno v našem kraju. Zato je 
razumljivo nestrpnost velika in 
v preraSčanju le-te bomo videli, 
ali smo si ga sposobni deliti sami 
ali pa bomo raje zopet prosili 
druge, da nam ga delijo - naš 
denar!" je po sprelju proračuna 
200 I povedal župan občine Tr
novska "'as Karl Vurcer. 
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