
r,novska vas. Rekonstrukcija lokalnih cest 

Pričetek prepotrebne 
rekonstrukcije cest 
V okviru projekta rekonsbukclje lokalnih cest, ki ga bodo v letošnjem in prihod
njem letu Izpeljali v občini Trnovska vas, bo skupaj obnovljenih nekaj več kot štiri 
kilometre cest. Projektantska vrednost je ocenjena na 612,5 tisoč evrov. 

Z omenjenim projektom se 
je občina Trnovska vas konec 
lanskega leta prijavila na dru
gi javni razpis za prednostno 
usmeritev ,regionalni razvojni 
programi«. Gre za operacijo, 
ki jo delno fmancira Evropska 
unija iz Evropskega sldada za 
regionalni razvoj . za rekon· 

strukcijo lokalnih cest v občini 
so prijavili tri ceste v skupni 
dolžini 4178 metra. Svet regije 
je v la namen občini Trnovska 
vas določil sredstva v višini 
322.227 evra, ki jih je potrebno 
porabiti v letih 2008 in 2009. 
Ravno zaradi tega dejstva je tudi 
terminski plan 7.astavljen {ako, 

Župan občine Trnovska vas Alojz Benko je pred kratkim podpisal 
pogodbo z Marjanom Pongracem Iz podjetja Asfalti Ptuj, d. o. o., 
ln Petrom Emeršičem Iz podjetja E~ad, d. o. o. 

da bo omenjeni projekt zakJju· · 
čen najkasneje prihodnje leto. 
Skoraj polovico sredstev za iz
vedbo rekonstrukcije lokalnih 
cest bo iz svojega proračuna 
moraJa zagotOViti občina, ki je 
na razpisu za izvajaJca del izbra
la podjetji Asfalti Pruj, d. o. o., 
in Em·grad, d. o. o., ki sta sku· 
paj nastopili s sk'!Pno najugod· 
nejšo ponudbo. Zupan občine 
Trnovska vas Alojz Benko je v 
ponedeljek podpisal pogodbo 
z direktorjema omenjenih pod. 
jetij: Marjanom Pongracem iz 
podjetja Asfalti Ptuj, d. o. o., in 
Petrom Emeršičem iz podjetja 
Em-grad, d. o. o. Ob tej prilož' 
nosti je Pongrac izrazil p repri· 
čanje, da bo projekt realiziran 
kvalitetno in v roku. »Rekon
strukcijo smo začeli takoj po 
podpisu pogodbe. V leru 2008 
bomo izvedli dve tretjini opera· 
cije, ki bo predvidoma končana 
do konca julija, preostali del pa 
bomo nadaljevali glede na do
govor z izvajalcema.. tako obsta
ja možnost dokončanja celotne 
operacije v letošnjem letu,« je 
pojasnil Benko. 
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