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PREGLED DELA OBČINE TRNOVSKA VAS V LETU 2017 
 
Glede na vse okoliščine in možnosti je leto 2017 za občino Trnovska vas uspešno. Največji 
problem predstavljajo javni razpisi za pridobivanje sofinancerskih sredstev, katerih skoraj ni  
za male občine cele Slovenije. Sredstva primerne porabe za zagotavljanje nalog občine, ki jih 
zagotovi država so prenizka za izvedbo večjih projektov, čeprav takšne projekte občina 
potrebuje. Iz proračuna za investicije občini ostane okrog 140.000 evrov in še to v odvisnosti 
od zime, sociale, vzgoje in izobraževanja ali kakšnih drugih elementarnih dogodkov. 
 
Občina je v preteklih mandatih delala zelo dobro, vsa finančna sredstva je racionalno 
uporabljala in izvajala investicije z dodatnimi sofinancerskimi sredstvi pridobljenimi na 
podlagi evropskih razpisov. Perspektiva 2014-2020 ne predvideva razpisov, ki bi omogočali 
občini prijavo na razpise za tiste projekte, katere naša občina nujno potrebuje. 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. Občina se sama s samostojnimi projekti 
ne more več prijavljati na razpise za e-sredstva. 
 
Kratek pregled za leto 2017 
Občina je v letu 2017 izvedla vse zakonsko predpisane naloge do drugih inštitucij in ustanov, 
prav tako je izvajala naložbe v okviru možnosti na ravni razpoložljivih finančnih sredstev. V 
letu 2017 smo izvajali naslednje naložbe: 
 
Rekonstrukcija ceste Trnovska vas-Pesjak in izgradnja kolesarske steze za nemotorizirana 
vozila 
Zgrajena je bila cesta in kolesarska steza od križišča v Trnovski vasi v smeri Bišečkega Vrha 
(do gmajnske mlake) v dolžini 1300 m. Za omenjeno cesto in kolesarsko stezo je bilo 
potrebno pridobiti zemljišča, cesto odmeriti in urediti lastništvo. Zahvaliti se je potrebno 
glavnini lastnikom zemljišč, ki so zemljo odstopili in prodali ter omogočili izvedbo 
omenjenega projekta.  
Cesta je v celoti izvedena v dolžini 1300 m in širini 4,10 m, prav tako je zgrajena steza za 
nemotorizirana vozila namenjena za kolesarje in pešce v dolžini 1300 m in širini 1,8 m. Med 
cesto in kolesarsko stezo so položeni travni tlakovci, ki predstavljajo bankino ceste in 
razmejitev med cesto in kolesarsko stezo. 
Izgradnja je končana, cesta in kolesarska steza sta predani svojemu namenu. V reševanju sta 
še dve zemljišči po katerih je speljana kolesarska steza.  
V letu 2017 smo poravnali ostanek plačila v višini 40.000 EUR od celotne vrednosti 300.000 
EUR iz leta 2016 kot zadržana sredstva. V maju 2018 bo izvajalec del na tej cesti izvedel še 
nekaj reklamacij, katere imamo zavedene v zapisniku. 
 
Modernizacija ceste Trnovska vas-Mohorič Franc 
Omenjena cesta je bila v razsutem stanju, asfalt je razpadal, na cesti so bile globoke kolesnice 
in udarne jame, prav tako je bilo potrebno izvesti odvodnjavanje ceste. Ceste ni bilo mogoče 
več vzdrževati brez modernizacije, zato so bila izvedena dela asfaltiranja, izdelave bankin in 
odvodnjavanja. Z deli smo začeli v decembru 2016 in nadaljevali in končali v maju 2017. 
Prav tako so bila dela plačana izvajalcu v juniju 2017 v vrednosti 39.989 EUR.  
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Modernizacija ceste v Ločiču 
V letu 2016 so se izvajala dela odvodnjavanja v strjenem delu naselja Ločič zaradi 
poplavljanja naselja in zastojev vode na vozišču. V letu 2017 smo izvedli še modernizacijo 
ceste v strjenem delu naselja Ločič v dolžini 800 m. Izvedla so se dela širitve ceste na 4 m, 
prav tako se je cesta asfaltirala v omenjeni dolžini. Vrednost del je znašala 99.025 EUR, 
investicija se je financirala v skladu s pravili 21. člena ZFO-1 v višini 33.289 EUR 
nepovratnih sredstev, 49.934,00 EUR povratnih sredstev, ostali delež je plačan iz občinskega 
proračuna. 
Preostali del ceste od strjenega dela vasi (konec vasi Ločič) do regionalne ceste R1 v dolžini 
okrog 830 m je cesta v zelo slabem stanju. Cesto bo potrebno v naslednjem obdobju  
modernizirati, to pomeni izvesti lokalne globinske sanacije, urediti odvodnjavanje, razširiti ter 
cesto asfaltirati.  
 
Izgradnja javne razsvetljave (JR) 
V letu 2017 smo plačali del gradnje JR v smeri Trnovska vas-Pesjak, ki je bila zgrajena 
novembra 2016, eno luč JR na parkirišče pri pokopališču in eno luč v Bišu od regionalne ceste 
R1 do Ivana Čeh Biš 14. V letu 2017 smo zgradili omrežje JR v Trnovski vasi (Kozlovec), 
kjer so pokopani v zemljo zraven JR še NN električni vod in optična cev. JR v kandelaberski 
izvedbi bo izvedena v naslednjem obdobju.  
 
Zimska služba in košnja trave 
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.   
Redno vzdrževanje vegetacije-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.   
 
Ureditev vodotokov 
Tudi v tem letu smo pristopili k urejanju vodotokov in sicer k ureditvi trnovskega potoka v 
naselju Črmlja z začetkom ceste proti Drakslerju gorvodno do meje z naseljem Selce. Potok je 
bilo potrebno zaradi zamuljenosti in naplavin očistiti, prav tako je bila struga potoka močno 
meandrirana, zato je bilo potrebno meandre na strugi potoka regulirati. Dela je izvedlo 
podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o, kot koncesionar za urejanje vodotokov za porečje reke 
Pesnice in Drave. Vrednost naložbe je znašala okrog 40.000 evrov, od tega je občina krila 
stroške v vrednosti 10.500 EUR.  
 
Izgradnja kanalizacije Biš  
Kanalizacija v Bišu je bila zgrajena v letu 2015, vendar je bilo potrebno sistem vakuumske 
kanalizacije širiti, predvsem zaradi gradnje novih hiš, katere se morajo priklopiti na javno 
kanalizacijsko omrežje. V tem letu so bili štirje novi priklopi. Stroški vakuumskih jaškov in 
izvedbe so znašali 18.202 EUR.  
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Izgradnja kanalizacije Trnovska vas –Trnovci – v letu 2017 smo izdelovali IDZ za 
omenjeno kanalizacijo. V leto 2018 planiramo izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za 
izgradnjo nove čistilne naprave in kanalizacijskih vodov v »Trnovcih« na režijskem obratu. 
Nova čistilna naprava bo omogočala priklop za Trnovsko vas (obstoječa čistilna naprava je 
dotrajana), Bišečki Vrh (zgraditi bo potrebno kanal za Bišečki Vrh v smeri pokopališča do 
križišča – gmajnska mlaka), prav tako bo možno na navedeno čistilno napravo priklopiti še 
kanal Ločiča (z črpališčem preko tlačnih vodov v čistilno napravo). Ločič je območje glede 
»Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij…« na območju 
aglomeracije, kjer bo potrebno v naslednjem obdobju zgraditi javno kanalizacijsko omrežje. 
Ocenjena vrednost celotnega projekta je okrog 2 miljona. 
 
Urejanje katastra  
V letu 2016 in 2017 smo intenzivno odmerjali ceste in urejali zemljišča v javno dobro in v 
lastništvo 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 (pogodba, 
odprava raznih obremenitev na zemljiščih…). V letu 2017 smo za te namene namenili okrog 
11.900 EUR, urejali smo kataster za cesto v Bišečki Vrh, cesto proti lovskemu domu, cesto 
čez »lišičjak«, cesta ob regionalki R1 v Bišu za namene izgradnje kolesarske steze… V 
naslednjem letu želimo nadaljevati z odmerami, saj je to zahteva ministrstvo. 
 
Družbene dejavnosti 
Družbene dejavnosti se v pretežni meri odvijajo v društvih, zato občina skrbi za večnamensko 
dvorano, sofinancira delovanje društev preko javnega razpisa, skrbi za igrišče in telovadnico. 
Pozitivno oceno k delovanju družbenih dejavnosti je večnamenska dvorana, ki deluje 
medgeneracijsko preko celega leta z kulturnimi in ostalimi dogodki. Določeni kulturni 
dogodki se dogajajo tudi pri Simoničevi domačiji. Domačija je potrebna generalne prenove od 
temeljev, strehe, zidov…, zato občina aktivno dela na razpisih, za pridobitev sofinancerskih 
sredstev.   
 
Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho (novi projekt) 
Projekt, ki poteka v sklopu partnerjev: občine, 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… 
Vrednost projekta je okrog 75.550 EUR. Projekt zajema gospodarski del Simoničeve 
domačije, njegov namen je vključevanje več deležnikov širše regije, ki bodo svoje znanje 
prenašali medgeneracijsko in bo prinašalo dodano vrednost kraju. S tem projektom se bo 
občina prijavila (predvidoma januarja 2018) preko LAS-a na javni razpis pri ESRR. Projekt 
bo sofinancirana v višini 80 % opravičenih stroškov, ostali del mora zagotoviti občina iz 
svojega proračuna. 
 
Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije (novi projekt) 
Projekt, ki poteka v sklopu partnerjev: občine, društva gospodinj, turističnega društva in Pika 
d.o.o., kot promotorja. 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, povezovali vse tri generacije, dodati območju 
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določeno dodano vrednost, večjo prepoznavnost kraja in ljudi, ki živijo v njem. Ustvariti 
prostor za druženje. 
Vrednost projekta je okrog 98.000 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, če bo odobren v letu 2018, bo sofinanciran od EKSRP v višini 
70 % opravičenih stroškov, ostali del finančnih sredstev mora zagotoviti občina iz proračuna. 
 
Širokopasovno omrežje za internet – gradnja optičnega omrežja    
Občina se aktivno vključuje v izgradnjo hitrega optičnega interneta v sodelovanju s 
telekomom, zato bo občanom omogočen dostop do tega omrežja. Posameznim operaterjem ni 
želja graditi optičnega omrežja na območjih, kjer se ne izkazuje ekonomski doprinos, oziroma 
tam, kjer operaterji označujejo območja kot bele ali sive lise (bele in sive lise pomenijo, da je 
potrebno zgraditi dolge vode, redka naseljenost in malo število potencialnih priklopov). Tudi 
občina Trnovska vas je v tem območju belih in sivih lis. 
Z izbiro optičnega omrežja bo zmogljivost prenosa podatkov večja in omrežje bolj stabilno. 
Vsak občan, ko se priklaplja na optično omrežje, ki mu zagotavlja najvišjo kakovost, 
zanesljivost in varno delovanje storitev, kot so internet (lahko izbira med različnimi hitrostmi 
glede na zahteve), internetno telefonijo in televizijo. 
Naša občina trenutno rešuje problematiko interneta z Telekomom tako, da občina izvaja nekaj 
gradbenih del (izkopi), ureja služnosti, telekom pa skrbi z materiali in priklopi. Prav tako 
koristimo gradnjo omrežja tam, kjer se izvajajo gradbena dela, kot je bila gradnja 
kanalizacijskega omrežja, gradnja javne razsvetljave, oziroma smo koristili polaganje cevi v 
kanale, kjer so elektrikarji polagali kable v zemljo... Trenutno imamo zgrajeno omrežje v 
Bišu, Ločiču, Sovjaku, delno Bišečki Vrh,  delno Trnovski Vrh in Trnovska vas, prav tako se 
bo nadaljevalo z izgradnjo optike po Črmlji. Najprej je bilo potrebno zgraditi glavne linije, 
zatem se bo mreža širila do posameznih hiš.  
 
Pridobivanje evropskih sredstev  
Regionalni razvojni program se sprejme za obdobje 2014-2020 in mora biti usklajen s 
Strategijo razvoja Slovenije. Glede na seje Sveta podravske regije in Razvojnega sveta regije 
Podravje, so bile prikazane dosedanje aktivnosti za črpanje finančnih sredstev v perspektivi za 
obdobje 2014-2020 za 42 občin Podravja. Država je dala navodila, kako mora biti pripravljeni 
operativni program (OP) za našo regijo, kateri je bil pripravljen v skladu z navodili in 
posredovan na ministrstvo. Predstavniki regije so se pogovarjali na ministrstvih za konkretne 
programe (projekte), katere naj država odobri naši regiji glede na potrebe, vendar to ni bilo 
uslišano.  
Glede na pogajanja na ministrstvu je strani ministrstev naveden seznam projektov, ki bodo 
omogočali izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, 
odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije. 
Navedeni so najpomembnejši projekti, ki ustrezajo splošnim pogojem za uvrščanje regijskih, 
medregijskih in sektorskih projektov v dogovor za razvoj regije, katerim je bila na podlagi 
upoštevanja meril iz 4. točke Uredbe o izvajanja ukrepov endogene regionalne politike 
opredeljena prioriteta z določitvijo doseženih točk v okviru izvedbe ocenjevanja 
najpomembnejših projektov. V teh projektih ni malih občin. 
Navedem jih naj nekaj: 

- celovita oskrba Podravja s pitno vodo, vendar je bilo povedano, da za to ni denarja, 
- Drava, reka za prihodnost – natura 2000, 
- Aktivno povezano za nova delovna mesta in vključujejo družbo – Feniks,  
- Vizija Pohorje 2030, natura 2000, medregijski projekt, glede na prikazano zelo slabo 

kaže občinam, še posebej malim občinam.  
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Župani malih občin imajo zelo veliko dobrih predlogov projektov, ki se nanašajo na potrebe 
občine, vendar niso uslišani. Za kaj se bodo evropska sredstva uporabljala bomo videli po 
preteku perspektive.  
 
Cilji v naprej 
Ker se država ni dobro pogajala za evropska sredstva, posledično predstavlja manj sredstev iz  
e-razpisov za občine. Občine se najdejo v e-razpisih v dveh izmed desetih osi in še to v sklopu 
povezovanja občin v državi ali z drugimi sosednjimi državami. Perspektiva predvideva mehke 
projekte za povečanje novih delovnih mest, na katere se bo možno prijaviti v sklopu več 
občin, vsebina razpisa ni naklonjena malim občinam. Ker so male občine v razvoju proti 
velikim občinam manj razvite, še vedno najbolj potrebujemo projekte cestne, komunalne 
infrastrukture, športne… 
Projekti, katere potrebuje naša občina:  

- Izgradnja cestne infrastrukture – v občini imamo preko 10 km cest, ki še nikoli niso 
bile asfaltirane (brez sofinancerskih sredstev, bo jih občina zelo težko izvedla),  

- Izgradnja komunalne infrastrukture – izgradnja nove čistilne naprave na režijskem 
obratu v Trnovcih in navezati na to čistilno napravo kanalizacijske vode Trnovske vasi 
(čistilna v Trnovski vasi je dotrajana), Bišečki Vrh, Ločič…  

- Obnova kulturne dediščine - Simoničeve domačije, ki je v razsutem stanju. Imamo 
izdelano projektno dokumentacijo, izdano je gradbeno dovoljenje. Občina se je 
prijavila ne en razpis pri ESRRP s stanovanjskim delom domačije , čakamo še na 
drugi razpis za gospodarski del domačije pri ESRR,  

- Obnova športnega parka – preurediti igrišče in ga prevleči z umetno travo, dograditi 
športni objekt, poiskati zemljišče za gradnjo nogometa na travi…  

- Pospešiti turizem, ki bi dal možnost trženja (deloma mora narediti država prijazno 
zakonodajo)… 

- redno vzdrževanje cestne, komunalne in ostale infrastrukture, 
- itd… 

 
Tudi v naprej se bomo trudili izvajati tisto, kaj bo v določenem obdobju za občino 
najkoristneje. V predhodnih obdobjih so se župan, Občinski svet, občinska uprava, vaški 
odbori kakor tudi posamezni občani trudili, da naši občini naredimo še lepšo podobo. 
Nadzorni odbor je kontroliral zakonitost delovanja občine, vendar nepravilnosti ni bilo, razen 
v nekaterih primerih je dal svoja priporočila.   
 
Še naprej gradimo našo občino vsi skupaj lepo in prijazno. 
 
                                                                       Direktor občinske uprave 
               mag. Jože Potrč.   
  


