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POIOUUE 
Bučečovci 

PODRAVJE 
Ptuj 
še obstajajo zdrava podjetja Dogovora ne bo, od1oB1o bo miRe 
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Končno je prišel na VI'Sto tudi Biš 
Lani so v Trnovski vasi obnovili večnamensko dvorano, 
letos pričnejo graditi kanalizacijo in pločnike ob magi
stralki v Bišu, drugem največjem naselju v tej občini 

DARJA WKMAN !UNEC 
v letošnjem proračunu občine Trno
vska vas, odlok o njem so sprejeli že 
sredi preteklega leta, razpolagajo z 1,5 
milijona evrov. Medtem ko so doslej 
poskrbeli za varnost pešcev in kole
sarjev ob magistralki v osrednjem ob
činskem naselju, z gradimjo čistilne 
naprave za komunalne odplake in ka
nalizacijo pa tudi za čistejše okolje, je 
zdaj na vr>ti še Biš, drugo največje na
selje v trnovskovaški občini. 

se vidi, da smo jo res potrebovali. Za 
piko na i bomo letos dokončno uredili 
še ploščad pred njo. za to ureditev srno 
namenili 100 tisoč evrov in še 50 tisoč 
evrov za nakup zemljišča in izdelavo 
dokumentacije; našteje trnovskovaški 
župan Alojz Benko. 

Vlaganje v varnost 

AJOjZ Benko napoveduje naJoibe v Bišu. 
(Darja lukman Lunec) 
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"Lahko rečem, da načrti zaradi 
splošnih razmer v državi niso poseb
no smeli, tako da bomo letos izvedli 
predvsem več manjših naložb in začeli 
prvi del večletnih vlaganj v kraju Biš. 
Tam moramo zgraditi čistilno napra
vo in v dolžini 1,2 kilometra položiti 
kanalizacijo ter urediti pločnike, avto
busna postajališča in javno razsvetlja
vo ob magistralni cesti Ptuj- Lenart. 
Med manjšimi naložbami je dokon
čanje ploščadi s parkiriščem pred lani 
obnovljeno in razširjeno večnamensko 
dvorano. Dvorano srno sicer že predali 
namenu in po številu prireditev v njej 

v Bišu bodo za obsežno vlaganje v ka
nalizacijo, čistilno napravo in pločni
ke, avtobusna postajališča in vaško 
razsvetljavo potrebovali 1,4 milijona 
evrov. "Izdelali smo vse projekte in 
odkupili potrebna zemljišča. Zdaj pri
čakujemo, da bomo to naložbo lahko 
delno financirali z že ob gradnji po
murske avtoceste obljubljenim de
narjem od države oziroma državne 
direkcije za ceste in Darsa, večinoma 
pa iz svojega proračuna v tem in deino 
še v prihodnjih dveh letih. 

ske vode ter uredili javno razsvetljavo 
in vse komunalne in elektrovode polo
žili v zemljo. S prvo fazo se bomo pri
javili na razpis Agencije za kmetijske -
trge, namenjene urejanju in razvoju 
podeželja Ta del nas bo stal 580 tisoč 
evrov, v prihodnjem letu pa naj bi na 
kanalizacijo že priključevali gospo
dinjstva, hkrati pa dokončali pločni
ke. V celoti naj bi vse naložbe v Bišu 
končali do leta 2014. Od države si za 
celotno naložbo prizadevamo pridobi
ti 350 tisoč evrov. Navsezadnje gre pri 
pločnikih za večjo varnost naših ljudi 
ob državni cesti oziroma magistralki; 
še pojasnjuje župan Benko. 

V p"!novljeni dvorani je !ivahno. (Darja l ukman Lunec) 

Kanalizacijsko omrežje bo vezano 
na napravo z zmogljivostjo 200 popu
lacijskih enot. V prvem delu naložbe, 
ki bo izveden letos, bomo zgradili či
stilno napravo in položili kanalizacij-

Za vzdrževanje cest 40 tisočakov 
ob tem jih čaka še precej vlaganj v ureja
nje javnih poti ter krajevnih in lokalnih 

cest Načrtujejo, da bodo cesto v Bišečki 
vrlI letos modernizirali, za vzdrževanje 
drugih javnih poti in občinskih cest pa 
bodo skupno namenili 40 tisoč evrov. 
Na kanalizacijo v Trnovski vasi, ki so 
jo zgradili v preteklih dveh letih in je 
vezana na čistilno napravo z zmogljivo
stjo 250 populacijskih enot, se je doslej 
priključilo 130 gospodinjstev, kar so 
domala vsa. ki so za to imela možnost. 
za priključitev na omrežje je posamezno 

gospodinjstvo prispevalo 980 evrov, če 
so plačali v več obrokih, in 10 odstotkov 
manj, če so plačali vse naenkrat. 

Župan Benko je najbolj zadovo
ljen, .ker so vsa v občini dejavna dru
štva lani dobila primerne prostore za 
svoje delovanje v prenovljeni dvora
ni in predvsem, da se v njej že veliko 
dogaja. Vse od kulturnih in družabnih 
prireditev do kuharskih tečajev in pre
davanj ter različnih delavnic. 


