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Tmovska vas • 19. obCinski praznik 

Za vecjo kakovost zivljenja in prihodnost 
Osrednja prireditev ob letosnjem, 19. prazniku obCine Trnovska vas bo jutri, 21. oktobra, ob 17. uri v domaci vecnamenski dvorani. Zadnjo okto
brsko nedeljo pa vabijo tudi na farno zegnanje. 

Minili so ~asiJ ko so se lahko ob 
teh dogodkih pohvalili, da so per 
lovieo ali pa se vec letnega prora· 
(una lahko namenili za investicije, 
je pred praznikom povedal lupan 
Benko. Letos jih bo za okrog 350 
do 400.000 evrov. 5 proracun
skim dena~em morajo izredno 
skrbno ravnati, tudi zata, ker jim 
drZava nalaga vedno nove naloge 
oz. obveznosti, ki pa jih dodatno 
ne pokriva. Medtem ko so se pred 
10 leti za otrosko varstvo placeva!i 
okrog 92.000 evrov, placujejo da
nes blizu 200.000 eVfOv, podobna 
povisanja so tudi na drugih pod
rocjih. Letos bode morali »ZYDzi
tic( Z 1,1 milijona evrov prihodkov 

in pray toliko odhodki, kolikor 
zanasa proracun po opravljenem 
rebalansu. 

Vse investicije, ki so jih izvedli in 
jih se bode do konea leta, so na-
10lbe v kakovostnejse livljenj" in 
prihodnost vseh obcanov obcine 
Tmovska vas, ki jih je skupaj 1371 v 
sedmih obcinskih naseljih. Ob ne
katerih investicijah, ki so jih ~e kon
cali, so se ukva~ali tudi 5 pripravo 
projektov za prihodnost. Tako so 
uspesno izvedli modemizacijo (es
te 5 kolesarsko potjo v smeri ~ilec
kega Vrha, za investicijo v Trnovski 
vasi proti kmetiji Mohoricevih, 
dela so bila koncana ie v letu 2016, 
so racune poravnali letos. Dela 

OS(!INA 
TRNOVSKA VAS 

Vsem obcankam in obcanom ob 19. obCinskem prazniku 
iskreno cestitam in vabim, da se nam pridruzite na prireditvah, 

ki bodo potekale v pocastitev nasega praznika. 

Se posebej pa vas vabim na osrednjo prireditev, 
ki bo v soboto. 21. oktobra 2017, ob 17. uri 

v veenamenski dvorani v Trnovski vasi. 

Po prireditvi vas vahimo na druzabno sretanje v ogrev.ani sotor 
pred velnamensko dvorano v Trnovsko vas z ansamblom Modrijani. 
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na modemizaciji ceste, vkljucno z 
odvodnjavanjem, v dolzini enega 
km v Locicu bode zakljucili v teh 
dneh. Urejajo tudi dokumentacijo 
in pridobivajo zemljisCa za izgra
dnjo kolesarske steze v naselju Bil 
v smeri Lenarta do obcinske meje 
5 Sveto Trojieo, za katero zelijo pri-

dobiti tudi sredstva DRSC, kot tudi 
za preplastitev regionalne ceste 
od Locica do Trnovske vasi. Zado
voljni so z opravljenim delom pri 
urejanju katastra javnih poti. Vseh 
obcinskih cest je 54 km, od tega 
je modemiziranih okrog polovica. 
Drugo polovieo pa bo treba teme-

Ijito obnoviti, saj je promet na teh 
eestah iz leta v leta vecji. 

Letos bode sanirali se ceste v 
Biseckem Vrhu in Tmovskem Vrhu, 
kjer je do poskodb priSio zaradi 
izgradnje opticnega omrezja. V 
obcini so v letolnjem letu zgradili 
kompletno hrbtenieo opticnega 

Zetale • Osrednja prireditev ob 18. obCinskem prazniku 

omreija. Na novo optieno omrei
je so do tega trenutka priklopili ze 
vee kot polovico od 350 gospodinj
stev v obeini. v izdelavi je tudi pro
jektna dokumentacija za izgradnjo 
nove cistilne naprave in kanalizaci
je za spodnji del Trnovske vasi ter 
pridobitev zemljisca za novo cistil
no napravo. V okviru zagotavljanja 
poplavne varnosti in izboljsevanja 
kmetijskih zemljisc pa so sanirali 
tudi Tmovski potok v Crmlji. 

Na negospodarskem podro
eju je trenutno osrednji projekt 
ureditev kulturnega spomenika, 
Simoniceve domacije, stare nad 
300 let, za katero so ie pridobili 
gradbeno dovoljenje in projektno 
dokumentaeijo. Okolieo so del no 
ze uredili, za njeno temeljito pre
novo, ki naj bi stala okrog 300.000 
evrov, pa zeliio pridobiti sredstva 
iz razpisov ~-a in Ministrstva za 
kulturo, zato so tudi pohiteli 5 pri
pravo dokumentacije. Za energet
sko pre novo sole in vrtca racunajo 
na evropska sredstva. Na ureditev 
caka se Sportno igrisce v eentru 
Trnovske vasi, projekt za nadalj
nje urejanje pokopalisca pa so ze 
pripravili. 
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V prihodnost glejmo z optimizmom 


