
v 

pod raV;j e 1 Pom u rje --=--VE:'~-k~o~_obra2012~1 17 
PODRAVJE 
Ptuj 

POMURJE 
Dobrovnik 

POMURJE 
Radenci 

Ptuj, občina po meri invalidov Vrtec pride na vrsto naslednje leto Nihče noče v svet zavoda 

V letu 2013 obnova regionalne ceste 
Občina Trnovska vas je kar 
pet let čakala na podpis 
pogodbe za obnovo 
regionalne ceste od Biša 
do Ločiča, saj so jim jo 
na Direkciji RS za ceste 
obljubljali že od gradnje 
pomurske avtoceste, 
ki je na regional ki in hišah 
povzročila precej poškodb 

DARJA LUKMAN ŽUNEC 
Z osrednjo prireditvijo so minulo 
soboto v občini Trnovska vas pro
slavili 14. občinski praznik. V soboto 
popoldan so predali v uporabo novo 
prireditveno ploščad pred lani obno
vljeno kulturno dvorano. Pred njo so 
uredili za zunanje prireditve primer
no ploščad in parkirišča, čakajo pa še, 
da od bližnje osnovne šole do dvorane 
uredijo vame poti, saj jim manjka še 
pločnik. Najbolj veseli so, da so z Di-

rekcijo RS za ceste končno podpisali 
pogodbo o obnovi regionalne cestne 
povezave, ki poteka skozi središče 
kraja, na potezi od Ločiča do Biša. 
Težko pričakovana ureditev plačni
kov v Bišu, drugem največjem str
njenem naselju v občini, pomeni, da 
bodo domačinom, predvsem pa šolar
jem zagotovili varnejše vsakodnevne 
poti. Direkcija je naložbo obljubila že 
ob gradnji pomurske avtoceste, saj 
so regionalko dodobra zdelali težki 
tovornjaki, vključeni v gradnjo, po
~kodbe pa so bile vidne tudi na neka
terih starejših hišah v Bišu in tudi v 
sosednji Gočovi, ki sodi pod trojiško 
občino. 

Hkrati z obnovo regionalke bodo 
tako končno lahko zgradili tudi ploč
nike v Bišu, na kar so tam že zelo težko 
čakali, ko so denimo v središču občine 
že dobili tako pločnike kot tudi kole
sarske poti. Ker pa imajo že narejene 
tudi načrte za kanalizacijo in čistilno 
napravo za Biš, bodo hkrati z obnovo 
ceste poskušali urediti še vse podze
mne napeljave za infrastrukturo in 
obcestno razsvetljavo. 

"Od zadnjega občinskega prazni
ka smo veliko časa posvečali najra
zličnejšim problemom, ki se vlečejo 
že nekaj časa. Pri soočanju z ekonom
sko krizo se sam velikokrat sprarujem, 
kaj nam preostane, kako se lotevati 
stvari, kako s sodelavci in kolegi najti 
pravo in najboljšo pot. Vsi se zaveda
mo, da tudi nas ni obšla kriza, vendar 
moramo v tem položaju poiskati prilo
žnosti in pot za naprej. V zadnjem letu 
smo tako največ časa posvečali pro
jektom za prihajajoče obdobje, ki jih 
kljub krizi moramo, preko razpisov in 
dobrega sodelovanja z ministrstvi ter 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste, 
izpeljati. Vesel sem, da nam je končno 
uspelo podpisati pogodbo o sofinan
ciranju rekonstrukcije državne ceste 
skozi naselji Biš in Ločič ter pridobiti 
gradbeno dovoljenje za kanalizacijo 
in čistilno napravo v Bišu. Pripravlja
mo se, skupaj z Direkcijo RS za ceste, 
na razpis za izbiro izvajalca izgradnje 
pločnikov, javne razsvetljave in avto
busnih postajališč ob regionalni cesti 
v Bišu in Ločiču. Pričakujemo, da bo iz
vajalec izbran še letos, kar pomeni, da 

bo delo lahko pričel prihodnjo pomlad 
Zagotovljena imamo sredstva pri Elek
tru Maribor in Telekomu za polaganje 
vseh vodov v zemljo, vrednost celo
tnega projekta pa je ocenjena na čez tri 
milijone evrov. Zaradi gradnje avtobu
snega postajališča pri gasilskem domu 
smo dokupili zemljišče za gasilsko 
društvo, prav tako tudi zemljišče za 
čistilno napravo,' napoveduje Benko. 
Ceprav župan govori predvsem o bo
dočih naložbah, ki so jih težko čakali, 
imajo tudi letos kaj pokazati. 

"Pred večnamensko dvorano smo 
kupili zemljišče in dokončali ploščad, 
ki ima več funkcij. Ob prazniku pa 
smo poleg· te ploščadi predali v upo
rabo tudi novi gasilski kombi. Enako
meren razvoj vseh vasi v naši občini 
ostaja še naprej naša poglavitna skrb. 
Veliko vlagamo v vzdrževanje lokalnih 
in krajevnih cest, vodotokov in druge 
infrastrukture. Skupaj z ministrstvom 
smo letos uredili potoke v Bišu in Tr
novski vasi. Izdelana je dokumentaci
ja za modernizacijo ceste v Bišečki Vrh 
in v tem obdobju poteka urejanje ze
mljišč. Ker je znova aktualna razpra-

Alojz Benko: ''Zamisli o ukinjanju manj
ših občin so nerealne." 
(Darja Lukman 2unec) 

va o prevelikem številu občin, češ da 
so predrage, bi rad povedal, da lahko 
osebno z vso odgovornostjo trdim, 
da v nekdanji veliki in tudi nato v ne
koliko manjši občini ne bi doživeli 
tolikšnega razvoja. Gradnja infrastruk
ture, vrtca, šole, kulturnih prostorov, 
skratka vseh objektov za delovanje 
skupnosti, je zagotavljanje zgolj osnov
nih pogojev za življenje vseh občank in 
občanov,' še poudarja Benko. 


