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Tmovska vas • ObCina praznuje 21-letnico samostojnega delovanja 

Najbolj bi potrebovali denar za obnovo cest 
Cas po spravilu pridelkov in pred martinovanjem je v Trnovski vasi cas za pratnowinje obCinskega praznika. Pa tudi za pregled opravljenega dela 
in namih za prihodnje leto, 0 cemer smo govorili z zupanom Alojzom Benkom, ki obCino vodi ze stiri mandate. ' 

obstaja vee scenarijev, od objekta, 
ki bi bil namenjen drustvom, do 
menjave parcel z zupniseem. »Zbi
ramo ideje, noeemo se zaleteti, 
ampak dobro premisliti, vsekakor 
pa se mt zdi dobro, da imamo v 
srediseu se enD nepremienino, s 
katero lahko razpolagamo.« 

Foto: SD 

Obeina Trnovska vas je ena 
manjsih slovenskih obein, po stati
stienih podatkih med 212 obeinami 
s slabimi 1400 prebivalci zaseda 
195. mesto. »Ker smo majhni, ima
mo seveda tudimajhen proraeun, 
s katerim moramo zelo vareno 
gospodariti in ki nam ne omogoea 
velikih investicij. Ceprav z majhni
mi koraki, pa nam je kljub temu 
uspelo realizirati nekaj projektov,« 
pojasnjuje zupan Benko, med ka
terimi je izpostavil celovito preno
vo in posodobitev pokopalisea. Ta 
je, kot smo ze poroeali, potekala v 
dveh fazah, in sicer v lanskem in 
letosnjem letu, investicija, ki jo je 
obeina financirala v okviru 23. Cle
na zakona 0 financiranju obein, je 
stala 240.000 evrov. 

Tudi 0 doslej , neuspesnih po
skusih prenove s slamo krite 
Simoriieeve domaeije, ker niso 
dobili izvajalca, smo ze obsirno 
pisalii zanjo se je obeina uspesno 
prijavila na dva razpisa, za izvedbo 
v proraeunu parezervirala lastna 
sredstva. »Vse skupaj smo zamak
nili v leta 2021, z rebalansom pa 
50.000 evrov, namenjenih temu 
spomeniku stavbne dedi seine, 
preusmerili v nujno obnovo eistil
ne naprave v Trnovski vasi. Izva
jalec Komunala Ptuj bo nekoliko 
spremenil naein delovanja eistilne 
naprave, ki bo zadostil zahteva
nim standardom.« Letos so skupaj 

»Kot niajhna obana z majhnim prorafunom mommo zelo vattno gospo
darin.« 

Za 82.000 evrov je obeina letos 
odkupila tako imenovano Kirnovo 
hiso v srediseu Trnovske vasi tik 
ob cerkvi. Kaj nataneno' bodo z ne
premienino, se se niso odloeili, saj 

z Arsom oeistili tudi tri potoke, in 
sicer v Loeieu, Trnovski vasi in v 
BisUi investicija je vredna 80.000 

evrov, delez obeine je bil 20.000, 

S Telekomom p'a bodo dQ prihod-

Kidricevo . Spomin na umrle V taborisCu pO II. svetovni vojni 

Bridka zgodovina kraja 
Zgodovino tega kraja sredi Dravskega poga je globoko zaznamovalo taborlSce: 

njega leta z optienim omrezjem 
pokrili vso obeino. 

»(eprav bi bolj potrebovali de
nar za kanalizacijo in obnovo (est, 
ki so preozke, njihova nosilnost 
pa slaba, pa obeine sredstev za te 
investicije iz razpisov ne morejo 
vee pridobiti, zato smo se priklju
eili projektu izgradnjekolesarskih 
poti, iz katerega bomo lahko poer
pali 580.000 evrov iz regionahlega 
razvojnega programa. V nasi obei
ni imamo dYe trasi: prva je Goeo
va-Bis, ki jo defame skupaj z direk-

cijo za infrastrukturo, zemljiSea so 
pridobljena, projekt imamo, podpi
sana je pogodba osofinanciranju, 
nas delez bo znasal od 90.000 do 
100.000 evrov, saj moramo tam 
menjati vodovodne cevi. Druga 
trasa je Vitomarci-Trnovska vas, 
kjer pa se nismo tako dalee, saj je 
vee tezav, med drugim z netoeni
mi podatki v katastru. Dokoneuje 

se projektna dokumentacijai ko 
bomo imeli zemljisea, bomo v sli 
v postopek pridobitve grad bene
ga dovoljenja. Nas bo projekt stal 
priblizno 120.000 evrov. Veliko 
dela je se, upam, da bo uspelo, je 
pa odvisno tudi od odloeitev ob
einskih svetnikov,« se pravi Alojz 
Benko. 

SenkaDreu 

OB~/NA 
TRNOVSKA VAS 

Vsem obcankam inobcanom iJb 21. obcinskem prazniku iskreno 
cestitam in vabim, da se nam pridruiite na prireditvah, 

ki bodo potekale v pocastitev naSega praznika. 
Se posebej pa vas vabim' na osrednjo prireditev, 

ki bo v soboto, 19, oktobra 2019, ob 17. uri 
v velnamenski dvorani v Trnovski vasi. 

Po prireditvi Vas vabimo na pogostitev in druzabno sreeanje 
z ansamblom Donacka v ogrevani sotor 

pred velnamensko dvorano v Trnovsko vas. 

Zupan obcine Trnovska vas \L_;:. 
Alojz Benko. dipl. upr. org. \~ 

V prvi in, drugi svetovni vojni ter v obdobju po drugi vojni. Zrtvam, ki so v 
kidricevskem taborlSeu izgubile iivgenje, so se predstavniki nems"ko govore
Cih deiel nedavno Doklonili sslovesttostio. V novo oblikovanem Parku qenera-

Lenart . Odprtje prenovljenih prostorov UE 
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