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Obcina Trnovska vas 

Kliub maihnosti V ralVoiu ne laostaiaio 
Obcina Trnoyska vas, ki se raz
prostlra 0& reglonalnl cesti 
Ptuj-Lenart, se razvijl y mocno 
podeielsko naselje med tema 
mestoma. teprav je ena manj
Ilh,)e Infrastrukturno gledano 
med najbol) urejenlml obci
naml Spodnjega Podravja. Ta 
malaln~mlada obclna Itejt lele 
15 let, na povrli.ni 23 kvadra
tnlh metrov pa stanu)e okrog 
1350 preblvalcev. 
ObCina Trnovska vas obsega se
dem vasi: Bil, Bilecki Vrh, ~rmlja, 
Loeie. Sovjal<, Trnovski Vrh in Tr
novska vas, ki je najvecje naselje . 
in tudi sedez ob(ine. 
Kljub krizi in dejstvu, da je sred
stev za investicije vse manj, je 
obcina Trnovska vas med uspe
lnejlimi pri erpanju potrebne-
9a denarja za izvedbo raznih 
investicij taka iz driavnega kat 
evropskega proraeuna. Kot poja
snjuje zupan Alojz Benko, so pray . 
zata z investicijami v letu 2013 
zelo zadovoljni. 
Po koneanem velikem projektu 
ureditve vecnamenske dvorane, 
s katero so dru~tvom in posame
znikom v abeini omegocili Ie ak
tivnejle delovanje, sedaj peljejo 
se enD izjemno pomembno in
vesticijo, vredno skoraj dva mili-

Pogled na sredi$ce Trnovske vasi 

jona evrov. Gre za modernizacijo 
dveh naselij: Bil in Locie. V sklopu 
te boda rekonstruirali zelo. pro
metno regionalno eesto, izgradili 
plocnike, uredili elektricne vode, 
javno razsvetljavo ter zgradili 
kanalizaeijo in cistilno napravo v 
Bilu. Dela so ie zaeeli, tekla bodo 
vse do leta 201 S, ko se predvide
va konee investieije. 
Posebej ponosni so na dejstvo, 
da so znatna sredstva uspeli za
gotovili iz driavnega proracuna. 
Zaradi te ' investieije bode sieer 
tudi sami morali v prihajajoeem 
letu najeti kredit, a ker ga letos 
niso imeli, jim to ne predstavlja 

Zupan Alojz Benko: »l investicijami v letu 2013 smo zelo 
zadovoljni.« 

veejih teiav. . ie zaleitno ograjo ob loli, vlaga
Omenjeni projekt je toliko po- jo pa tudi v ureditev vodotokov . . 
membnejli, saj je bila ravno regi- Obeina Trnovska vas sicer spada 
onalna cesta Ptuj-Lenart veekrat med najmanjle slovenske obCi
predstavljena kot izjemno ne- ne, tako po povrlini kot ltevi lu 
varna. Stanje se je sicer nekoliko prebivalcev, a njene prednosti 
izboljsalo, ko so v srediscu obei- so nezanemarljive. Mamljiva na-
ne zgradili kroiiSce, ki je promet rava, veliko kmetijskih povrsin, 
umirilo in izboljsalo tudi varnost, vrtee, sola, telovadniea, velika 
a ureditev plocnikov predstavlja trgovina, vecnamenska dvorana, 
pomemben kamencek v mozai- .~ gasilski dom, gostilna, urejeno 
ku, saj gre za prepotrebno in dol- pokopalilce, ne nazadnje pa tudi 
go pricakovano investicijo. prijazno in strokovno vodstvo 
V prihodnjem letu naertujejo Ie obeine, ki zna stopiti skupaj, so 
ureditev lokalne eeste v smeri Ie nekatere izmed prednosti te 
Trnovskega Vrha, teee obnova slovenskogorilke obeine. 
kapele na pokopalilCu, uredili so Najpomembnejli vir zasluika 

Nekal zanimivosti V 

obclnl 
Simonieeva domaeija, ki je 
stara vee kot 200 let in jo je 
obCina razglasila za kullurni 
spomenik. Lesena cimpral'a 
iz druge polovice 18. stoletja, 
ki je zgrajena v obliki erke L, 
je redka ohranjena panonska 
hila v Sioveniji. 
Kolesarska pot po obCini Tr
novska vas, ki omegoea spo
znavanje pokrajine, kullume 
in naravne dediscine. 
GnezdilCe sivih eapelj in nara
voslovna ucna pot. 
Bo~enlka tunsliena pot, v 
kateri so zajete vse obcinske 
zanimivosti. 

obeanov predstavljata kmetij
stvo in gospodarstvo. Panoge 
v kmetijstvu so reja govedi in 
prasicev, predelovanje vrtnin, 
okrasnih rastlin, semen in sadik, 
v gospodarstvu pa gradbeniltvo, 
gostinstvo, financno posredni
stvo, poslovanje z nepremicnina
mi, najem in poslovne storitve, 
proizvodnja kovin in kovinskih 
izdelkov. 
Ob vsem naltetem je jasno, da 
gre za obeino, ki Ie zmeraj omo
goca okus podeielja v njegovi 
najbolj prvotni obliki, obenem 
pa prebivalcem nudi tudi vse po
trebno za udobno iivljenje. 


