
Trnovska vas. Končali gradnjo kolesarskih stez 

Za kolesarje" poslej varneje 
Kolesarske steze, ki 80 se v občini Trnovska vas gadlie v štirih smereh, 80 dokončane. Vrednost Investicije Je 650 
tisoč evrov, kar 85. odstotkov pa Je financirala Evropska unija. . 

Občina Trnovska vas se je 
z investicijo gradnje turistič
nih kolesarskih stez prijavila 
na peti javni razpis za sofi
nanCiranje operacij iz naslo
va prednostne usmeritve Re
gionalni razvojni progriml. 
Kolesarske steze so se gradile 
v štirih smereh, in sicet' med 
naseljema Trnovska vas in Biš 
ob regionalni cesti v dolžini 
450 metrov, med naseljema 
Trnovska vas in Ločič v dolži
ni 1060 metrov, od regional
ne ceste v centru Trnovske 
vasi do pokopališča v dolžini 
341 metrov in od regionalne 
ceste v centru Trnovske vasi 
do zaselka Trnovci v dolžini 
864 metrov. Skupna dolžina 
izvedenih kolesarskih stez v 
okviru omenjene operacije 
tako meri 2715 metrov, kar 
za občino predstavlja zelo 
pomembno pridobitev. 

Operacijo delno financira 
Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regio-

nalni razvoj. Sofmancerska 
sredstva so v celoti namen

. ska sredStva Evropske unije, 
z nepovratnimi sredstvi pa 
je sofmanciran del javnih iz
datkov za upraVičene stroške 
operacije v višini 85 odstot
kov, kar predstavlja nekaj več 
kot 514 tisoč evrov. Izvajalec 
del je bilo Cestno podjetje 
Ptuj, d. d., terminski plan 
izvedbe kolesarskih stez pa 
le potekal v skladu z načrti. 
Gradnjo 'so začeli julija lani, 
I<ončali pa avgusta letos. 

.vrednost investicije znaša 
650 tisoč evrov. Občina je za 
gradnjo kolesarskih stez pri
dobila nepovratna sredstva 
iz Evropskega sklada za regi
onalni razvoj v višini 514.693 
tisoč evrov, ostala sredstva 
pa smo zagotovil iz proraču
na občine. Najnižja vrednost 
projekta, ki se financira iz 
omejenega sklada, je lahko 
najmanj 600 tisoč. Navede
na vrednost predstavlja ve-
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lik problem za male občine, zaradi zagotavljanja lastnih dodaja župan občine Trno
predvsem zaradi previsoke sredstev in vseh zahtev raz- vska vas "'ojz Benko, je ' na
vrednosti projektov, s kate- pisnih pogojev,' je pojasnn' · men projekta zgraditi javno 
rim se lahko občine prijavlja- direktor občinske uprave infrastrukturo, ki povečuje 
jo na javni razpis, kakor tudi Trnovska vas Jože Potrč. KQt varnost vseh udeležencev 

Gradnja kolesarskih .tez se Je zaključila avgusta. 

v prometu. ,Zgrajene . kole
sarske steze bodo golOvo 
dvignile varnost v prometu 
in kakovost bivalnega pro
stora z možnostjo aktivnega 
in kakovostnega prd.ivljanja 
prostega časa za vse genera-

. cije in s tem se bo povečala 
turistična atraktivnost regije. 
Prav tako bodo kolesarske 
steze nudile možnost izvaja- . 
nja programov zdravega na
čina življenja za vse katego
rije uporabnikov, programe 
športne rekreacije, otrok in 
mladine. Realiziran projekt 
bo vplival na krepitev tu
rizDia v neokrnjeni naravi s 
povezovanjem vseh marke
tinških turističnih destinacij 
in regijsko povezovanje s 
kolesarskimi stC'l3JIli na tem 
območju. Prav tako bo rea
lizacija projekta omogočila 
vsem zainteresiranim podje
tnikom in občanom trženje 
svojih storitev in izdelkov, 
kot so gostinska in kmečka 
postrežba, prenOČiŠČa, ogledi 
znamenitosti, izposoja koles 
ter ogledi znamenitosti s0-

sednjih občin,. še pojasnjuje 
Benko. 

Realizirani projekt pa se 
navezuje na kolesarske ste
ze, ki so po občini speljane 
z oznako LAS, obenem pa 
povezuje tudi Bo!fenško turi
stično pot. 
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