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Trnovska vas • 14. občinski praznik 

Kljub krizi se razvoj nadaljuj•. 
Jutri bo v Trnovski vasi, v kateri v 403 gospodinjstvih živi nekaj več kot 1300 ljudi, ll,lemno veselo. Praznu. 
JeJo namreč 14. občinski praznik, ki ga bodo okronati z odprtjem prlredltvene ploščadi pred večnamensko 
dvorano ln predajo gasilskega vozila. 

Občina Trnovska vas, ki jo 
vodi župan Alojz Benko, spada 
med manjše slovenske občine. 
Obsega sedem vasi: Biš, Bišeč
ki Vrh, Črmlja, Ločič, Sovjak, 
Trnovski Vrh in Trnovska vas, 
kjer ima tudi sedež. 

Kljub m<!jhnosti pa se ta sl~ 
venskogoriška občina odliku
je po marsičem, med drugim · 
tudi po tem, da statistično gle
dano v njej prebiva več mla
dih kot starejših prebivalcev, 
s čimer so bistveno nad sfo. 
venskim povprečjem, pa tudi 
po tem, da je njen razvoj kljub 
krizi, v kateri smo, neustavljiv. 

vajati že v prihodnjih mesecih 
in .bosta za občane izjemnega 
pomena. 

Alojz Benko, župan Občine Tr· 
novskavas · 

petek • 19. oktobra 2012 . 

•Obeti niso ravno dobri, 
denarja je vedno manj, a tega 
me ni strah, saj nismo občina, 
ki bi bila pretirano :tadolžena. 
Imam dober občutek, saj smo 
ljudje na podeželju navajeni 
skromnosti in tudi takšne te
žave rešujemo z manj stresi,« 
pravi župan Benko. 

.. No, stresa pa gotovo ne bo 

jutri, ko bo v Trnovski vasi 
veselo in razigrano. Zabavali 
se bodo namreč z Modrijani, 
podelili občinska priznanja, · 
v nedeljo pa pripravljajo še 
tekmovanje med vasmi v ku
hanju kisle juhe, kar je novost 
letošnjega občinskega prazn~ 
vanja. 

Dženana Kmetec 

V zadnjih nekaj letih se je 
razvijala na vseh področjih. 
V centru Trnovske vasi imajo 
sodobno vaško središče s šolo, 
zdravstvenim domom, trgovi
no, gostiščem in ·novo večna
mensko dvorano, na katero so 
še posebno ponosni. 

Pretekli mesec so podpisali 
zelo pomembno tripartitno 
pogodbo z Darsom in Direkci
jo RS za ceste za rekonstrukci
jo regionalne ceste Ločič-Biš, 

na izvedbo katere .so čakali od 
leta 2007. Vrednost pogodbe 
je 1,6 milijona evra, od tega 
pa bo Dars predvidoma pri
speval 267.000 evrov. Kot p~ 
jasnjuje Benko, bo Direkcija 
RS za ceste predvidoma še ta 
mesec izpeljala javni razpis. za 
izvajalca del, ki naj bi bil znan 
še letos, izgradnja bi se tako 
lahko začela spomladi 2013. 

S tem župan in vodstvo 
občine uresničujejo lanske 
obljube, da bo obnovi sredi
šča Trnovske vasi sledil ena
komernejši razvoj podeželja 
oziroma preostalih šestih vasi, 
ki spadajo pod občino. Tokrat 
so na seznam prioritet uvrstili 
Biš, saj gre za strnjeno naselje 
in zelo prometno regionalno 
cesto. 

2014., a kot pojasnjuje Benko, 
je vse odvisno od razpisov in 
tega, kako bodo ·uspešni na 
njih. Trnovska vas praznuje 14. občinski praznik. 

To so odprli natanko pred 
letom dni, na 13. občinskem 
prazniku, jutri pa bodo ura
dno v uporabo predali še pri
reditveno ploščad pred njo. 
Omenjena investicija jih je sta
la okrog 120.000 evrov, z njo 
pa· je ta del obnove končan. 

Sočasno z rekonstrukcijo 
ceste bodo delali tudi kana

. lizacijo, uredili pa bodo tudi 
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STREHA IN· VEC ., 
Igor Zugman s.p., 

Bli 47, Trnovska vas 
GSM: 041 203 709 

/1/trsne čsstitlte ob prazni/tu 
oblins Trnovska vasi 

w 
OBCINA 

TRNOVSKA VAS 
· Vsem občankam in občanom iskreno čestitam 
ob 14. občinskem prazniku občine Trnovska vas. 

Vabim vas na spremljajoče prireditve, še posebej pa na 
otvoritev prireditvene ploščadi pred večnamensko dvorano 

v Trnovski vasi, predajo gasilskega vozila GVM -1 

svojemu namenu in na osrednjo prireditev, ki bo 
v soboto, 20. oktobra 2012 ob 17. uri v večnamenski dvorani. · 

Po osrednji prireditvi bo zabava z ansamblom Modrijani. 

Zupan občine Trnovslca vas \l, 
Alojz Benko, dipl.upr.org. ~.._." 

' 

EPSON, d.o.o., Sp. Hajdina 21, Hajdina 
PE Trnovska vas 44, Trnovska vas 

· · Telefon: 02/757 54 02 

Vsem občankam in občanom želimo prijetno 
praznovanJe občinskega prazmka občine 

Trnovska Vas. 

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje in se pnporočamo tudt v prihodnJe 


