
Modernizirane ceste so s prerezom traku simbolično odprli Karel Vurcer, župan občine Trnovska vas, predsednik 
skupnosti janez Rojko in predsednik gradbenega odbora Franc Kuplen (od leve). 

Odprli osem kilometrov modemiziranih cest 

V Tmovski vasi uspešni pri urejanju komunale 
Med prihDdnje največje naložbe uvrščajo dograditev osnovne ŠDle z vrtcem 
in večnamensko dvorano 

TUdi s ........ kogoriška občna 'l'moYska "'" sodi med 1i>1e 
lIOOlI18SIalC lokalne skupnosti, ki so po ustanoYitvi dosegle p0-

membne razvojne uspehe, zlasti pri komunalni infnlstrulduri. 
Enega pomembnejših uspe/Mw so proslavili ob Ialncu pretcldega 
tedna, ko so v počastirev dneva ~ slovesno odprli skooV 
...... kiIOmeIrOV astiIltiranih cest. sedem kiIOmeIrOV so letos 
preplastili, PI'" plast astiIlta pa so POIOtiIi na dveh odsekih ila 
Bišečkem Vmu. Finančne moči so zdndili matična občna Tr
novska "'" in ob cestah meči PrehiVaICi, za modernizacijo so 
prispevali SO od 300.000 tOIaJjeV_ odsek ceste, ki pelje na savajev 
breg. so dru7no odprli Karel Vun:er, župan občine 'l'moYska vas, 
predsednik gnodbeoega odbora Franc Kuplen in prodsednik va
ške skupnosti Janez Rojko- Otvoritev in blagoslov obnovljenih 

Karel Vurcer, trnovski župan. je povedal, da jih čakajo v 
nas lednjih letih modernizacija blizu 15 kilometrov makadam· 
skih cest, dogradi tev osnovne šole z vrtcem in večnamenske 
dvorane, gradnja kanalizacijskega omrežja, omrežja kabelske 
televizije in šc marsikaj . Med letošnje pomembnejšc naložbe 
sodi rudi ureditev tri kilometre dolgega meLioracijskega jarka 
v Ločiču . Občina Trnovska vas ima v sedmih vaseh in 360 
gospodinjsIVih blizu 1300 prebivalcev. Razen do Sovjaka je 
speljan vodovod v vsako vas, prav .tako telefonsko omrežje. 
Ob teh in drugih uspehih so na proslavi zapele ljudske pevke 
in zaigrali domači godci. Nasploh smo dobili obču tek, da v 
mladi občini Trnovska vas smelo rešujejo začetne komunal· 
ne in druge težave. 

prometnic je oprdvil fami župnik jože Ibyner. jože Slodnjak 
----------~--~------------------~ 

Udeleženci otvoritvene slovesnosti so se po novem asfaltu sprebodili na Saverjev breg. 


