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Svetniki in Sl'etnica občine Trnovska ,,'as so \'ečji del petkove 
Il. redne seje namenUi obrnlnavi osnutka prostorskega pla
na, ki jim ga je predstavUa arhitektka Alenka Debenjak, ter 
razpravi o lnnst1cijah v letu 2000, med katerimi prevladujejo 
posodobitve cest. 

Občina Trnovska vas bo po pet· 
kavi prvi obravnavi osnutka 
prostorskega plana in skorajšnji 
razgrnitvi tako kmalu dobila svoj 
prostorski plan. Ta 'pa bo, kot je 
povedala pripravijalka, arhitekt
ka Alenka Debeljak, zgoščeval 
grajeno strukturo naselij in si pri· 
zadeval za čim večjo strnjenost in 
aktiviranje prostih zazidalnih 
površin predvsem za pouebe jav
nih funkcij y naselj ih. V kraju 
Damujejo .gradnjo bencinske 
črpalke in avtobusne postaje; 
predvideni lokaciji sta ob robu 
naselja in ob regionalni cesti. Ar
hitektonsko oblikovanje objek
tov, kot predvideva prostorski 
plan, mora ohranjati značilnosti 
avtohtone poselitve Slovenskih 
goric. Glede na izjemno redko 
naseljenost - le 5,6 prebivalca na 
hektar - in nizko stopnjo gospo
darske razvitosti snovalci novega 
prostorskega plana še dodajajo, 
da se mora prebivalcem občine 
Trnovska vas omogočiti gospo
darski razvoj skozi gradnjo stano
vanjskih objektov in objektov 
obrti, proizvodne, storitvene dej
avnosti in objekwv za potrebe 
kmetijstva in se tako poveča oseb
ni standard. 

Po predhodnem ogledu cest in 
dokaj pereči petkovi razpravi o 
najnujnejših investicijah je svet 

sklenil, da v letu 2000 preplastijo 
sedem kilometrov cest v vrednos
ti 17 milijonov tolarjev, slaba dva 
kilometra pa jih nameravajo as
faltirati ter prav toliko gramozi
rati. Svet je za asfalti ranje predla
gal ceste Crm1ja • Bišečki Vrh v 
dolžini 1 kilometer, Petrovič -
Križ·v dolžini 520 metrov ter od
sek . ceste Cuček - Kuplen v 
dolžini 200 metrov. Gramozirali 
in uredili pa bodo tudi odseke 
naslednjih cest: Zavrh proti Me
sarcu v dolžini 300 metrov, 
Trnovski Vrh - Straže v dolžini 
500 metrov, kjer je potrebno 
predvsem odvodnjavanje, ter dva 
krajša odseka v Bišu: proti Pe
triču in p(Oti čehu, s čimer pa 
občina Trnovska vas v leru 2000 
rešuje le najbolj perečo cestno 
problematiko v občini. V okviru 
predvidenih investicij v letu 2000 
je tudi priprava dokumentacije za 
začetek gradnje vodovoda v Sov
jaku ter začetek zbiranja sredstev 
s strani tamkajšnjih prebivalcev. 
Gradnja vodovoda v Sovjaku naj 
bi po prvih ocenah stala okoli 20 
milijonov tolarjev. Del sredstev 
za posodobitev cest pa bodo v 
Trnovski vasi tudi letos skušali 
dobiti na račun demografsko 
ogroženi h območi j ter od 
občanov. 

Svetniki in svetnica občine 
Trnovske vasi so na tokratni sej i 
za predstavnika ustanovitelja v 
svet javnega zavoda Zdravstveni 
dom Ptuj imenovali Ivana Čučka 
iz Vitom.rcev. 
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