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Obcina Trnovska vas 

Leto 2015 enG naiuspesneisih 
lupan obcine Trnovska vas Alo
jz Benko skupaj z'obcinsko up
ravo s ponosom ugotavlja, da 
se poslavlja zelo uspesno lelo, 
te ne eela enD najuspesnejsih 
Y obdobju samostojne obcine. 
Kljub krizl in vse manjsim pri1i* 
vom iz driave je obeina leta 2015 
uspelno zakljueila. "Koneali sma 
nekaj projektov, ki so za malo 
obeino teiko izvedljivi brez do
datnih sofinancerskih sredstev, 
bodisi z ministrstev ali javnih 
razpisov. Tudi v tern letu sma 
izvajali vse projekte v tej obliki, 
torej na temelju sofinanciranja 
ministrstev in javnih razpisov,N je 
povedal zupan. 
Najpomembnejsa investicija je 
zagotovo dokoneanje rekon
strukcije regionalne ceste Bis 
in Loeie. "V letu 2013 je vlada 
RS ustavila vse investicije na 
driavnih cestah in tudi v, letu 
2015 ni bilo naertovano nad
aljevanje del na nasem obmoeju. 
Sma ena redkih obein, ki sma 
uspeli z velika pogajanj, mirnim 
dialogom in dobrimi odnosi 
med Direkcijo Republike 510-
venije za ceste in OARS-om ter 

Zupan Alojz Senko je preprican, da je bilo leto 2015 enD naju
spesnejsih v obdobju samostojne obcine. 

obcino Trnovska vas zagotoviti 
sredstva za dokaneanje projekta 
ploenikov, jayne razsvetljave, 
avtobusnih postajalisc in v sep
tembru se dodatna sredstva za 
rekonstrukcijo regionalne ceste 
v naseljih Bil in Loeic, kar po pro
jektu ni bilo predvideno:' 
Pomembna pridobitev je tudi 
gradnja kanalizacije in eistilne 
naprave v Bisu. Letos so ocistili 
del Lockega in Trnovskega pato
ka, dokoneali vasko raz,vetljavo 

v vasi Sovjak in zgradili zbirni 
center. Poleg tega so izvedli prvi 
del sanacije osnovne sole ter vee 
manjlih projektov. Pazornost pa 
so namenili tudi druibenim de
javnostim. 
Kljub slabim napovedim iupan 
v prihodnost zre optimisticno: 
.Nova perspektiva ne pred
videva vlaganj v cestno ali ko
munalno infrastrukturo, temvec 
bo podpirala 'mehke projekte' za 
povecanje novih delovnih mest, 

V letosnjem letu so h koncu pripeljali izjemno pomembno investicijo: modernizacijo naselij Sis in Locic. 

Stajerski 'fEDNIK 

na katere se bo moino prijavljati 
v sklopu vee obein, pac glede na 
razpisne pogoje, ki bodo znani ob 
razpisu. Tudi v naslednjem man
datu ielimo vlagati vse napore 
v razvaj kraja, ceprav se nakazu
jejo teiki casi, zato boma morali 
se bolj izkoristi vsako ponujeno 
priloinost. V preteklem obdabju 
sma se odlocill za investicije 
sarno takrat, ce je bHa investicija 
sofinancirana bodisi iz evropskih 
sredstev ali driavnega proracuna. 
Taklen naein dela ielimo uveljavl
jati v bodace, ee bo Ie maino." 
Po ocenah Benka je v abeini 
se veliko potreb. Med njimi sta 
rekonstrukcija in modernizacija 
lokalne ceste Trnovska vas-Pes
jak z izvedba kolesarske steze 
in socasna ureditev telekomu
nikacijskega omrezja za naselji 
Trnovski in Bisecki Vrh. Treba 
bi bilo zgraditi novo CistHno 
napravo v Trnovcih prj rezijskem 
obratu, na katero bi povezali 
obstojeeo kanalizacijsko omreije 
centra Trnovske vasi, Trnovcev in 
dela Bileekega Vrha. Med drugim 
naertujejo nadaljevanje grad
nje kanalizacijskega omreija 
po celi obeini in modernizacijo 
obeinskih cest. V spartnem 
parku nacrtujejo preureditev 
igrilea, treba pa bi bilo obnoviti 
tudi 240 let staro panonsko hila 
(Simonieevo domaeijo). Posebno 
pozornost bi (adi namenili se 
razvoju turizma: "V okviru tur
izma so bile speljane kolesarske 
poti '5 kolesi ob Dravi in po Slov
enskih goricah' v obeinah Spod
njega Podravja, ki so oznaeene 
z oznaeevalnimi tablami LAS 9. 
Prav tako je preko Trnovske vasi 
speljana slovenjegarilka planin
ska pot, dolga 93 km; del te trase 
poteka preko Trnovskega Vrha in 
Bileekega Vrha do Simonieeve 
domaeije v smeri Vitomarcev. 
Vse prilo~nosti bo treba izkoris
titi, zato smo v novi perspektivi 
2014-2020 vkljueili v projekt, ki 
bo povelOval vee obein ptujske
ga obmaeja:' 
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