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Praznovali občinski praznik 

V osmih letih 
821 milijonov za investicije 
V občini Trnovska vas so od 14. oktobra potekale prireditve ob osmem občinskem prazniku občine 
Trnovska vas. 

V lcm času se je v Trnov
ski vasi odvijalo več športnih 
prireditev, kj sta jih pripravili 
šponno društvo Kenguru in 
strelsko društvo Trnovska vas; 
slednje je proslavilo 2S-letnico 
delovanja. VSObOIO, 28. ak",. 
bra, se je praznovanje pričelo 
s slavnostno sejo občinskega 
sveta. Ob 17. lIri se je v domu 
krajanov v Trnovski vasi pri
čela OSrednja slovesnost ob 8. 
obči nskem prazniku. Najprej 
je zbranim spregovoril dose
danji podžupan Franc Pukšič, 
ki je od odSlOpa župana Karla 
Vurccrja v lanskem letu oprav
ljal funkcijo župana. Podžupan 
Franc Pukšič je spregovoril o 
investicijah, ki so bilc izvede
ne v osmih letih samostojne 
občine Trnovska \"aS. V tem 
času je bilo asfalti ranih deset 
kilometrov cest v vrednosti 
117 milijonov, preplastili so 
7,2 km cest, ka r je znašalo 
25,5 milijona, za sanacijo pla
zov so porabili 35 milijonov 
tolarjev, za regulacije \'o<Ioto
kov in gradnjo D1OS(QV jc bilo 
porabljenih 33,8 milijona, za 
vodovod Biš-Sovjak so porabili 
19,9 milijona, čistilna naprava 
v Trnovski vasi je stala 17 mi
lijonov, za izgradnjo kanaliza· 
cije so porabili 36,1 mi lijona, 
za izgradnjo javne razsvetljave 

Na osrednj i slovesnosti so podelili tudi občinska priznanja. Z desne stojijo Alojz Benko (starešina lO 
Trnovska vas), Krist ina Vršič (predsednica KORK Trnovska vas), Edvard Petrič (predsednik PGD Biš), 
podžupan Franc Pukšič in občinska svetnika Manfred Jakop in Srečko Pukšič. 

7.5 milijona tolarjev, za uredi
tev okolice občinske stavbe 
so porabili 14,5 milijona, za 
športno igrišče s p:l rkiriščcm 
pa 45 milijonov tOlarjev. Grad
nja mrliške vežice je stala 38,9 
milijona tolarjev in za obnovo 
panonske hiše v Trnovski vas i 
so namenili 4 milijone tolarjev. 
Največji delež investicijskih 
sredstev je bil porabljen za 

grad njo šole, vrtca in telovad
nice v vrednosti 445,6 mil ijo
na !Olarje". Pukšič jc poudaril, 
da je bilo tako v osmih letih 
samostojne občine Trnovska 
vas za investicije porabljenih 
821 mil ijonov !Olarjev. Od tega 
so iz občinskega proračuna za 
investicije namenili 414 mil i
jonov, ostala sredstva so bila 
pridobljena iz državnega pro
račun a. Podžupan Pukšič se je 
zahvalil vsem, ki so pomagali 
pri razvoju obči ne, še posebej 
svetn ikom. Novoizvoljen im 
svctnikom in županu Alojzu 
Benku pa jc zaželel veliko 
uspeha pri vodenju občinc. 
Pu kšič je še povedal, da ima 
občina 18 milijonov tolarjev 
kredita, plačati c mora drugi 
obrok za opremo v osnovni 
šoli v višini 16,5 milijona to
larjev. za kulturni program na 
prireditvi so poskrbeli učenci 
OŠ Destrnik-Trnovska vas. 

60-Ietn ici delovanja in KO RK 
Trnovska vas ob-6o letnici de
lovanja. Na osrednji slovesno
sti so razglasil i nldi naj panni
ka in naj športni CO leta občine 
Trnovska vas, ki ga vsako IClO 
organizira športno društvo 
Kenguru skupaj z občino Tr
novska vas. leros je priznanje 
za naj športnika občine Trnov
ska vas prejel Boris Pukšič, naj 
športnica letošnjega leta jc po
stala Suzana Sušnik. Podžupan 
Franc Pukšič je učenkama OŠ 
Destrnik-Trnovska vas, ki sta 
v preteklem šolskem letu za
ključili šolanje in Sla bili vseh 
osem let Odlični , podeli l zlati 
periCi, ki sta ju prejeli Martina 
Potrč in Doroteja Dvoršak. Ob 
koncll pa je zbrane pozdravil 
tudi novoizvoljeni župan obči
ne Trnovska vas Alojz Benko. 

Naj športnik občine Trnovska vas Je postal Boris Pukšič, naj šport
nica pa Suzana Sušnik. 

Na prireditvi so podeli li tudi 
občinske priznanja, ki so jih 
prejel i I'GO Biš ob 13O-letnici 
delovanja, LD Trnovska v:os ob 

S pmznovanjem obči nskega 
praznika v Trnovski vasi so za
ključil i v nedeljo, 29. oktobra, 
s farnim žegnanjem. Slovesno 
sv. mašo je daroval mariborski 
pomožni škof dr. Jož.!' Smej. 
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