
Od tod in tam 

Trnovska vas vabi 

nostjo, nenehno pa se srečujejo 
s problemom brezposelnosti. 
"Smo nad slovenskim povpreč· 
jem, kar se tiče slOpnje brezpo
selnosti. Obrt v naši občini ne 
najde pravega zamaha, a raču
nam na izboljšave. Prav tako si 
želim okrepitev turizma, saj ima
mo v naši občini veliko lepih na
ravnih danosti, ki bi jih lahko 
izkoristili," je poudaril Vurcer. 
Poudaril je tudi, da se je vsa leta 
svojega m.ndata trudil i7.boljšati 
infrastrukturo občine in da mu 
je precej tudi uspelo. V občini se 
v teh šestih letih lahko pohvalijo 
z mnogimi dosežki. 

17. septembra praznuje občina Trnovska vas 6. občinski praznik. Takrat bo 
potekala osrednja prireditev na prostoru gradnje šole, vrtca ln telovadnice. 

Kol nam je povedaj župan ob
čine Trnovska vas Karl Vureer, 
bodo na dan pr.tzllovanja ob· 
činskega pra7.nika na kraju , kjer 
bodo omenjene objekte gradili, 
simbolično položili temeljni ka· 
men. PO [cm se bo pC".tZl1ovanje 

nadaljevalo z uradnim delom in 
kulrumim programom v dvora
ni. Pred osrednjo prireditvijo in 
po njej bodo imeli v počastitev 
občinskega pw.nika v Trnovski 
vasi kar nekaj športnih in kut· 
rumih prireditev. Praznovanjem 
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Vsem občankam ln občanom želim 
prijetno praznovanje občine Trnovska vas. 

Priporočamo se s svojimi storitvami. 

bodo zaključili 31 . oktobra z bol· 
fenšklm žegn.njem. 

KOt je dejal župan občine 
Trnovska vas, v občini na 23 
kvadratnih kilometrih prebiva 
1280 prebivalcev, ki se preživlja. 
jo predvsem S kmetijsko dejav. ft NaredUi smo 8 krn lokalnih 
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četrtek . 16. septembra 2004 

Župan občine Trnovska vas Karl Vurcer. 

cest in javnih poti , 7 km cest smo 
preplastili, dobili smo novo čis
tilno napravo, zgradili 2 mosta, 
uredili javno razsvetljavo v Bišu, 
zgradili od l i čno športno igrišče 
in na novo zgradili doslOjno p0-

slovilno vežo na pokopališču . lb 
SO le nekateri naši dosežki, sedaj 
pa je pred nami največji projekt 
tch dveh mandatov," je dejal Vur
cer. 

17.gradnja šole, mea in telo
V'Jdnice bo vsekakor pomemben 
projekt in dosežek občine. Vre-

dnost investicije, ki bo stala na 
1700 kvadratnih metrih, je 435 
milijonov tolarjev, od tega bo ob
čina za ta projekt financirala 205 
milijonov tolarjev. "R.1vno zaradi 
tega projekta se tako veselim na
šega občinskega praznika. Vabim 
pa vse občane, ljudi iz sosednjih 
občin in vse, ki poznajo Trnov. 
ska vas, da nas 17. septembra 
obiščejo in se veselijo z nami,n je 
7.a koncc povedal župan. 

Dženana Bec'rovlc 


