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PREGLED DELA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018 
 

Občina je v letu 2018 poslovala uspešno, glede na možnosti, ki jih je imela na razpolago. Razvoj 
občine bo tudi v bodočnosti odvisen od dodatnih sofinancerskih sredstev bodisi države ali razpisov iz 
e-skladov. Trenutno iz proračuna občine za investicije ostane okrog 130.000 EUR in še to v odvisnosti 
od zime, sociale, vzgoje in izobraževanja ali kakšnih drugih elementarnih dogodkov. 
 
Perspektiva 2014-2020 ne predvideva razpisov, ki bi občini omogočali prijavo na razne razpise za  
projekte, katere občina nujno potrebuje (ceste, gradnjo kanalizacijskih omrežij, za turizem, šport…). 
Omenjena perspektiva predvideva projekte (imenujejo se mehki projekti) po metodi povezovanja 
občin, povezovanja občin Slovenija-Hrvaška ali Slovenija-Madžarska… Operativni program za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki zasleduje cilje v okviru 10. osi malim 
občinam ni naklonjen saj se v tem programu najdejo v 2. oseh in še to ohlapno v okviru mehkih 
projektov, ki ne predvidevajo gradenj.  
 
Kratek pregled za leto 2018 
Redno smo izvajali vse zakonsko predpisane naloge do drugih inštitucij in ustanov, prav tako smo na 
rok poravnavali vse finančne obveznosti. V letu 2018 smo izvajali: 
 
Energetska prenova OŠ  
V okviru energetske prenove stavb smo izvedli energetsko prenovo OŠ Trnovska vas. Projekt se je 
izvajal v okviru javno zasebnega partnerstva, kjer je zasebni partner-koncesionar PETROL-Slovenska 
energetska družba d.d., Ljubljana s katerimi je podpisana Koncesijska pogodba za obdobje 15 let. 
Projekt se izvaja skupaj s partnerji: Občino Kidričevo, Občino Sv. Trojica, Občino Poljčane in Občino 
Trnovska vas. Celotni ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti se financira iz: lastnih sredstev 
koncesionarja v višini 920.057,28 €, sredstev koncedentov v višini največ 228.414,14 €, kohezijskih 
sredstev v višini največ 687.970,26 €, od tega 85 % iz Kohezijskega sklada in 15 % slovenske 
udeležbe. 
Občina Trnovska vas je v okviru skupnega ukrepa izvajala energetsko prenovo »Podružnične Osnovne 
šole Trnovska vas«, kjer so se izvajali naslednji ukrepi:  

- energetsko upravljanje: sistem se povezuje na Petrol TIS informacijski sistem…,  
- prenova stavbe: prenova fasade okrog 1540 m2, to pomeni 12 cm dodatne toplotne izolacije z 

zaključnim slojem, menjavo polic, senčil…,  
- prenova primarnega vira toplote, vgradnja toplotne črpalke: vgradile so se toplotne črpalke 

geosonda/voda za ogrevanje in STV, skupaj z zalogovnikom toplote in cevno povezavo z 
razdelilcem…,  

- vgradnja termostatskih ventilov na radiatorjih,  
- prenova notranje razsvetljave: izvedla se je zamenjava sijalk in reflektorjev z novimi LED. 

Vrednost vseh zgoraj navedenih del za Občino Trnovska vas znaša 353.364,65 € brez DDV, od tega je 
delež občine Trnovska vas okrog 40.000 €, oziroma manj kot 10% naložbe, ostale stroške nosi zasebni 
partner. Vsa dela bodo končana v letu 2018, razen okolice vrtca, kjer so planirana nova igrala in 
ureditev zelenice v skladu s predpisi. 
 
Ureditev pokopališča v Trnovski vasi 
Projekt zajema ureditev okolice mrliške vežice z tlakovanjem in odvodnjavanjem, tlakovanje in 
odvodnjavanje poti na pokopališču, postavitev kovane ograje na zahodni strani pokopališča, postavitev 
žarnih grobov in postavitev temelja za žarni zid v vrednosti 140.000 EUR. 
Za vsa zgoraj navedena dela je bil na portalu javnih naročil izveden javni razpis na katerega se je 
prijavil samo en ponudnik in to GP PROJEKT ING. d.o.o., ki je ponudil ceno v višini 130.814 € z 
DDV. Če k tej ceni prištejemo še projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo in nadzor je 
vrednost del znašala okrog 140.000 €.  
Sredstva so bila pridobljena na osnovi 21. člena ZFO-1 in to, nepovratna in nepovratna sredstva vsaka 
v višini 51.522 €, ostalo je občina financirala iz proračuna. 
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V letu 2018 so se izvedla naslednja dela: 
- izgradnja zaščitne ograje na zahodni strani pokopališča; najprej se je izvedla ograja na zahodni 

strani pokopališča zato, ker je bilo potrebno ograjo prilagoditi na obstoječo parkirišče in na 
lego pokopališča. V naslednjem obdobju se bo dokončala ograja okrog pokopališča,  

- uredila se je tlakovana pot med parkiriščem in ograjo pokopališča, 
- uredile so se manipulativne površine ob mrliški vežici, 
- uredila se je tlakovana pot na pokopališču z odvodnjavanjem in izvedbo drenaže okrog 

kapelice,  
- uredila se je inštalacija za javno razsvetljavo, inštalacija za ozvočenje in vodovod, 
- uredila se je okolica z ozelenitvijo,  
- vgradilo se je 19 betonskih okvirjev namenjenih za žarne grobove. Vsi zainteresirani lahko 

takšni grobni prostor že najamejo, spominsko znamenje pa si uredijo v gabaritih betonskega 
okvirja. 

- izgradnja temelja za žarni zid; nadgradnja se planira v čim krajšem možnem roku. Žarni zid bo 
zgrajen tako, da bo na vsaki strani žarnega zidu po 10 žarnih niš, 5 zgoraj in 5 spodaj. V vsako 
žarno nišo je možno vstaviti po 4 žare oziroma več.        

- pripravil se bo tudi prostor za raztros pepela, ki bo na pokopališču med mrliško vežico in  
žarnim zidom. 

 
Turistično kolesarska steza Biš-jezera 
Projekt zajema gradnjo kolesarske steze, ki bo povezovala Biš (konec pločnika) z naseljem Gočova 
(povezava z zgrajenim pločnikom). V sklopu tega projekta bosta zgrajeni v naselju Biš še dve 
avtobusni postajališči. Kolesarska steza bo potekala ob regionalni cesti R1-229 v širini 2,5 m. 
Projekt se bo izvajal v sklopu DRSI in občine. DRSI umešča kolesarsko stezo v državni NRP. 
Vrednost projekta je preko 700.000 EUR, izvajal bi se naj v letu 2019 odvisno od umestitve v državni 
NRP. V letu 2018 se je izdelovala projektna dokumentacija in odkup zemljišč. Zemljišča za potrebe 
kolesarske steze na območju Trnovske vasi so urejene, zemljišča po kateri poteka kolesarska steza v 
občini Sv. Trojica pa ureja DRSI. 
 
Dva projekta, prvi »Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije« in drugi »Obujanje starih 
običajev panonske hiše s slamnato streho« se bosta izvajala v okviru LAS-a. Prvi zajema stanovanjski 
del Simoničeve domačije, drugi pa gospodarski del Simoničeve domačije.  
Objekt Simoničeve domačije je v zelo slabem stanju od to od temeljev do strehe. 
  
Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije – projekt poteka v sklopu partnerjev: občine, 
društva gospodinj, turističnega društva in Pika d.o.o. Vsak partner bo izvajal svoje aktivnosti od 
obnove, prikazovanja, delavnic, druženja do promocije… Projekt je namenjen ciljnim skupinam in 
obiskovalcem kot so: šola in vrtec, brezposelnim, ženskam-kmečke žene, invalidom, starejšim in 
tistim, ki bodo že vključeni v izvedbo aktivnosti projekta. Projekt zajema stanovanjski del Simoničeve 
domačije, namen projekta je vključiti in animirati čim več deležnikov širše regije, ki bodo svoje 
izkušnje prenašali od starejših na mlajše, namen je povezati vse tri generacije, dodati območju 
določeno dodano vrednost, večjo prepoznavnost kraja in ljudi, ki v njem živijo. Ustvariti prostor za 
druženje. 
Vrednost projekta je okrog 93.735 EUR. S tem projektom se je občina prijavila preko LAS-a na javni 
razpis pri EKSRP za uresničitev ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občine Trnovska vas. 
Projekt je že odobren (z odločbo), izvajal se bo  v letu 2019, sofinanciran bo s strani EKSRP v višini 
70 % opravičenih stroškov, ostali del mora zagotoviti občina iz proračuna. 
Potek postopka: 

- občina se je prijavila na javni razpis pri LAS-u (Društvo: Bogastvo podeželja ob Dravi in 
Slovenskih Goricah), v katerega so vključene občine: Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, 
Kidričevo, Markovci, Ptuj in Trnovska vas. Na razpis se lahko prijavijo občine, ki so 
vključene v LAS. Okvirna razpoložljiva sredstva za razpis so bila 300.000 EUR iz EKSRP za 
vse občine. Najvišji dovoljeni znesek za operacije, ki se izvajajo v obliki partnerstev je 50.000 
EUR, 
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- operacija mora biti izvedena v skladu z odobreno vsebino s strani Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, 

- vse prispele vloge zgoraj navedenih občin na LAS je ocenjevala komisija po merilih za izbor 
operacij. Kriterij po  10 merilih za izbor operacije je bilo doseganje vsaj 70 točk, za našo 
občino je bilo doseženih 74, 

- UO LAS-a je na podlagi poročila ocenjevalne komisije po vnaprej znanih kriterijih odobril, da 
lahko LAS predloži izbrane operacije v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, med njimi je tudi za operacija za Trnovsko vas, 

- če je opravičencu odobrena operacija za sofinanciranje  iz EKSRP, Agencija RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja odloči z odločbo.  

- za vsa dela občina izbere izvajalca v skladu z ZJN-3,  
- zelo pomembno je natančno izvesti vse aktivnosti glede na prijavo s partnerji, ker to ni 

klasična gradnja objekta ampak s partnerji, kjer vsak partner izvaja svoje aktivnosti, 
- če se bodo aktivnosti izvedle v skladu s prijavo na razpis, bo možno dati zahtevek po vseh 

končanih delih, predvidoma oktobra 2019. Pred izdajo zahtevka mora biti pridobljena vsa 
dokumentacija (PID, Poročilo Zavoda za kulturno dediščino…), računi, ki so predmet 
zahtevka pa plačani.      

 
Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho – projekt, ki poteka v sklopu partnerjev: 
občine Trnovska vas, Društva za ohranjanje običajev Ločič, Bolfenško društvo ljubiteljev stare tehnike 
in Pika d.o.o. kot promotorja. Vsak partner bo izvajal svoje aktivnosti od obnove, ogleda muzeja, 
delavnic in prikazov, prireditev do promocije. Projekt je namenjen ciljnim skupinam kot so šole in 
vrtci, brezposelni, invalidi… 
Namen projekta je vključiti in animirati čim več deležnikov širše regije, ki bodo svoje izkušnje 
prenašali od starejših na mlajše, namen je povezati vse tri starostne generacije, dodati območju dodano 
vrednost, večjo prepoznavnost kraja in ljudi, ki v tem prostoru živijo in ustvariti prostor za druženje. 
Vrednost projekta je okrog 88.496 EUR in zajema gospodarski del Simoničeve domačije. 
S tem projektom se je občina prijavila preko LAS-a na javni razpis pri ESRR za uresničitev ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na območju občine Trnovska vas. Projekt, če bo odobren v letu 2019 bo 
sofinanciran od ESRR v višini 80 % opravičenih stroškov, ostali del mora zagotoviti občina iz 
proračuna. 
V letu 2018 je bila prijava na razpis, v letu 2019 bi se naj izvajala dela gradnje po prispetju odločbe  
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Za omenjeni projekt še ni bilo izdane odločbe. 
Postopek poteka pod enakimi kriteriji, kot projekt »Življenje pod slamnato streho Simoničeve 
domačije«. 
 
Kolesarska steza Trnovska vas-Drbetinci  
Občina Trnovska vas je prestopila k ORP Slovenske gorice (območno razvojno partnerstvo) predvsem 
zaradi tega, da bo lahko v finančni perspektivi 2014-2020 izkoristila vsaj nekaj evropskih kohezijskih 
sredstev. Občina je projekte do sedaj prijavljala v sklopu ZRS Bistra Ptuj (ki je del MRA). ZRS Bistra 
Ptuj kot poslovni partner ni imela nobenega projekta iz perspektive 2014-2020, da bi se lahko občina 
Trnovska vas prijavila na njega.  
Ker Evropski razpisi niso v prid malim občinam, zato smo edino možnost našli v poglavju 4.4 
Spodbujanje mobilnosti, kar omogoča izgradnjo kolesarske steze.  
K ORP Slovenske Gorice smo pristopili zato, če se občina želi prijaviti na ta razpis mora biti 
kolesarska steza povezana z eno mestno občino, ki ima izdelano prometno študijo, to študijo  ima 
občina Lenart. Z Ptujem ni šlo, ker v tej smeri ni bilo možnosti povezati projekta. Edina možnost, ki 
nam je ostala je bila navezava z Lenarško občino od Trnovske vasi do Drbetincev preko pesniške 
doline.  
Prav tako smo na ORP Slovenske gorice prenesli finančna sredstva v višini okrog 550.000 EUR iz 
naslova RRP.  
Na tem projektu je do sedaj izdelana in potrjena projektna naloga s strani MGRT. Za izdelavo 
projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI, projekta kolesarske povezave na območju ORP Slovenske 
Gorice, ki povezuje občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveta Trojica, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in 
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Trnovska vas je v fazi iskanja projektanta. Izvedba projekta bo sofinancirana iz evropskih kohezijskih 
sredstev do leta 2022, v okviru dogovora za razvoj regij, prednostne naloge 4.4 Spodbujanje 
mobilnosti. 
Celotno območje ORP Slovenske gorice se prekriva z državno kolesarsko mrežo, oziroma konkretno z 
D1 (MP Šentilj-Mb-LJ-KP) in G18 (MB-Lenart-Sv. Jurij). Delno tudi s kolesarskimi mrežami v 
sklopu LAS-a. Občina Trnovska vas se povezuje na omenjeno kolesarsko stezo s traso od Trnovcev 
(konec naše kolesarske steze) do Drbetincev ob lokalni cesti do meje občine Sveti Andraž v dolžini 
okrog 2,5 km. 
Nadaljnji potek aktivnosti:  
V letu 2018 se planira izbira izvajalca za projektiranje (v teku je javno naročilo), 
V 2019 se bo projektiralo, izbral se bo izvajalec del in pridobila zemljišča, 
V 2020 in 2021 se bo izvajala izgradnja kolesarske steze. 
Kolesarska steza bo potekala ob lokalni cesti v smeri Vitomarcev, gradila bi se naj v širini 2,5 m, prav 
tako bo potrebno zgraditi 3 mostove čez potoke in most čez reko Pesnico. 
Za gradnjo kolesarske steze bo potrebno pridobiti zemljišča, kar bo zahtevna naloga. 
 
Predlog za kategorizacijo in dopolnitev državne kolesarske mreže – koridor Trate-Lenart-Ptuj. 
Občine ob tej trasi so dale 20.3.2018 pobudo na DRSI za dopolnitev državne kolesarske mreže, to so 
občine podpisnice pobude: Destrnik, Lenart, Ptuj, Sv. Ana, Sv. Trojica, Šentilj in Trnovska vas, ki bi 
potekala ob R2-433 (Avstrija) Trate-Lenart in R1-229 Lenart-Ptuj in bi povezovala koridor med 
Avstrijo in Hrvaško. S tem bi povezali mednarodni kolesarski povezavi in sicer tisto ob reki Muri, ki 
poteka na avstrijski strani in je v celoti že urejana, s kolesarsko stezo pri nas ob reki Dravi, ki jo 
Slovenija pospešeno gradi, v drugih državah pa je že grajena. 
 
Sanacija vodotoka MJ7 - zaradi naplavin in zamuljenosti se je očistil del vodotoka »MJ7« to je 
vodotok od pesniškega mosta do trnovskega potoka. Struga potoka je bila  zamuljena do vrha in 
zaraščena. Izvajalec del je bilo podjetje VGP Drava Ptuj kot koncesionar in skrbnik vodotokov porečja 
reke Pesnice. Projekt je bil sofinanciran s strani DRSV in občine. Z izvajalcem sta bili sklenjeni dve 
pogodbi, to pomeni za občino posebej in DRSV posebej. Dela so se začela izvajati decembra 2017 in 
so bila končala spomladi 2018, prav tako je bila plačana situacija po končanih delih. 
 
Urejal se je kataster gospodarske javne infrastrukture - odmera cest in prenos v javno dobro v last 
občine. Najprej odmerjamo tiste kategorizirane ceste, ki potekajo po privatnih zemljiščih. 
Postopki so počasni, saj je potrebno najprej izvesti odmero ceste in počakati na 
pravnomočnost odločbe GURS-a, šele zatem lahko nadaljujemo s postopkom.  
 
Izgradnja kanalizacije Trnovska vas–Trnovci – v letu 2017 smo pričeli izdelovati IDZ za omenjeno 
kanalizacijo. Projekt zajema izgradnjo nove čistilne naprave v Trnovcih (obstoječa čistilna naprava pri 
večnamenski dvorani je dotrajana) pri režijskem obratu in priključitev gospodinjstev Trnovcev na 
omenjeni sistem kanalizacije. Mrežo kanalizacije bo možno širiti, zato bo možen priklop še ostalih 
naselij.  
Pripravlja se idejna študija za celotno občino Trnovsko vas, določiti je potrebno aglomeracije in 
opredeliti kako se naj kanalizacijsko omrežje širi v naprej. Možnosti, ki obstajajo je več, bodisi z 
malimi čistilnimi napravami, individualnimi čistilnimi napravami… 
 
Izgradnja širokopasovnega interneta – v občini imamo nekaj vasi, kjer je že zgrajeno širokopasovno 
internetno omrežje to so Biš, Ločič, del Bišečkega in Trnovskega Vrha, del Sovjaka, del Trnovske 
vasi. V naslednjem obdobju bo potrebno dokončati v tistih vaseh, kjer še ni končano. 
Če občina sama gradi omrežje, mora v sladu z zakonom zahtevati od operaterja povrnitev nastalih 
stroškov gradnje, ker je telefonija profitna dejavnost. 
Obstaja tudi možnost nadaljnje gradnje širokopasovnega omrežja preko projekta RuNe, ki izvaja 
gradnjo širokopasovnega omrežja na redko poseljenih območjih občin s privatnim kapitalom. Za 
občino Trnovska vas je glede na že zgrajeno omrežje najbolje, da nadaljuje gradnjo omrežja s 
telekomom, predvsem zaradi dodatnih izkopov, če se vključimo v projekt RuNe.  
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Občina se bo morala v bodoče opredeliti še do veliko zahtevnih odločitev, kot so: 
- nadaljnja modernizacija cest, obstaja 10 km neasfaltiranih cest, 
- športni park Trnovska vas v naprej: dograditev objekta pri igrišču, ureditev igrišča z obložitvijo z 

umetno travo in postavitev ograje okrog igrišča, gradnja travnatega nogometnega igrišča, gradnja 
zunanjega fitnesa…, 

- opredeliti se bo potrebno do zapuščenega zemljišča Perutnine z zastarelimi neuporabnimi objekti. 
Zemljiče je že več desetletij zapuščeno in se zelo malo uporablja, predvsem za skladiščenje 
umetnega gnojila Perutnine. Zemljišče je registrirano kot poslovno, zato ga ni možno uporabljati 
kot stanovanjsko. Površina zemljišča je okrog 1,6 ha. Na tem zemljišču so še betonske gnojne 
jame, zapuščeni rezervoarji goriva z črpalkami za gorivo… Strošek odstranitve objektov in 
ureditev zemljišča je okrog 150.000 EUR, brez nove komunalne infrastrukture. 

- prostori Mercator na naslovu Trnovska vas 42 – prostori so v solastništvo občine Trnovska vas in 
Mercatorja v deležu 11/20 občina in 9/20 Mercator. Prostore, ki jih je uporabljal Mercator za 
namene trgovine so prazni in propadajo (so v zelo slabem stanju), zato bi bilo potrebno celotni 
objekt sanirati, kakor tudi energetsko obnoviti. Objekt zelo kazi center občine zaradi slabega 
vzdrževanja. Mercator nima želje vlagati v omenjeni objekt, ker ga želi prodati, vendar ima precej 
visoko prodajno ceno, ki znaša 84.000 EUR brez DDV. Do objekta bo se potrebno opredeliti, kaj z 
njim narediti, če ga kupimo kakšno dejavnost opravljati v njem…, 

- zapuščeni objekt Trnovska vas 40, kako in kaj s tem objektom…, 
- kako ohraniti pošto v občini – iščejo se rešitve z pošto, kako ohraniti pošto v Trnovski vasi. Kot je 

znano se pošte po Sloveniji zapirajo rekoč zaradi premalo prometa in novih tehnologij poslovanja. 
Ker bo nekaj pošt delovalo še naprej si želimo, da mreža pošt, ki jo ima pošta v svojem programu 
ostane v Trnovski vasi, 

- ohranitev oddelka Upravne Enote v Trnovski vasi…, 
- pospešiti turizem, ki bi dal možnost trženja…, 
- potrebna bo sprememba OPN. 
 
Dela, ki jih je potrebno izvajati sproti oziroma sezonsko:  

- zimska služba – v sezoni 2017 in spomladi 2018 je bilo delo zimske službe zelo zahtevno 
zaradi muhaste zime. Bilo je potrebno veliko izvozov za pluženje in posipavanje.  
V zimskem obdobju, ki je praviloma od 15. novembra tekočega leta do 15. marca 
naslednjega leta, izvajamo z dvema zunanjima izvajalcema in našima delavcema 
režijskega obrata, izvaja se glede na vremenske potrebe. Glede na državni pravilnik, ki 
velja tudi za občine je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, 
promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim 
naklonom nad 10 % se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen 
samo z uporabo snežnih verig. Občina je do sedaj imela pravilo, da je plužila in 
posipavala ceste prej kot narekuje pravilnik in odlok občine o vzdrževanju cest.   

- košnja trave - izvajali smo jo dva krat letno, enkrat spomladi in enkrat v jeseni z 
zunanjim izvajalcem, po potrebi pa še kosimo s svojo koso preko leta. Na določenih 
odsekih se pojavlja problem zaradi zasaditve drevja ali žive meje, ki ovira  preglednost 
cest in varnost prometa, zato prosimo vse, da takšno drevje, vejevje ali živo mejo 
posekajo in omogočijo varno vožnjo udeležencem v prometu.   

- vzdrževanje cest – redno smo vzdrževali vse ceste z dosipom bankin in asfaltiranjem 
udarnih jam. V letošnjem letu smo sanirali okrog 2000 m2 cest z asfaltiranjem na 
različnih odsekih cest po celotni občini, prav tako so vaški odbori dobili za okrog 
25.000 EUR za gramoziranje in izkope jarkov. 
 

Tudi v naprej se bomo trudili izvajati tisto, kaj bo v določenem obdobju za občino 
najkoristneje.  
 
                                                                       Direktor občinske uprave 
               mag. Jože Potrč.   


