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Trnovska vas. Pogovor z županom ob 9. občinskem prazniku 

nVse občine so zadolžene« 
ne. Naslednji teden bo v ob
činskih prostorih otvOritev 
Infotočke, kjer bo vsem omo
gočen dostop do interneta. 
Govor je bilo tudi o tem, da 
bo v občini družba T-2 posta
vila oddajnik UMTS, župan pa 
upa, da bo v,kratkem kabel
ska in internetna povezava 
omogočena vsem občanom. 

Na področju informacijske 
tehnologije bodo naredili še 
en korak in obnovili spletno 
stran, na kateri bodo tudi ob
čani imeli možnost sugerirati 
vodstvu občine svoje predlo
ge za razvoj občine. 

Pred nekaj več kot letom dni je župansko mesto v občini Trnovska vsa prevzel Alojz Benko. Pravi, da je s svojim 
dosedanjim delom zadovoljen, a da je še veliko Investicij ln načrtov, ki jih namerava Izpeljati. Prepričan je, da bo 
v kratkem realizirana tudi ena najpomembnejših Investicij v občini, modernizacija regionalne ceste ln obenem Iz
gradnja pločnikov. 

Med najpomembnejše in
vesticije, ki jill je občini Tr
novska vas v zadnjem času 
uspelo realizirati, Benko šte
je osnovno šolo. Prav~ da je 
tudi v-letošnjem letu bila ta 
investicija velik zalogaj za ob
čino, saj so samo letos odpla
čali približno sto tisoč evrov 
kredita. Če bo vse teklo po 
načrti, se bo občina tega dol
ga rešila leta 2012. 

Pomembna investicija" v 
minulem letu je bila tudi iz
gradnja cest: za en kilometer 
novih cest so po besedah žu
pana odšteli 95 tisoč evrov. 
Pri realizaciji te investicije 

jim je pomagalo tudi Ministr
stvo za okolje in prostor, ki je 
prispevalo del sredstev. 

Thdi izgradnja kanalizacije 
je bila v letošnjem investicij
skem načrtu. V tO je občina 
samo letos vložila približno 
70 tisoč evrov. Naslednji te
den bodo pričeli še dela na 
kanalizacijskem omrežju v 
Trnovski vasi, končali pa naj 
bi jih naslednje leto. 

Zahteve občanov 
bodo uresničene 

o izredno gostem prometu 
na cesti, ki pelje skozi občino Župan občine Trnovska vas Alojz Benko 

Trnovska vas, je bilo že veliko 
govora. Župan je pobudo ci
vilne iniciative, da je treba to 
vprašanje čimprej rešiti, spre
jel in se dogovoril za sestanek 

'Osrednja proslava v 
soboto 

s predstavniki direkcije RS za V okviru praznovanja 9. 
ceste .• Gre za investicijo, ki občinskega praznika je bilo 
je občina sama ni v stanju organiziranih že veliko pri
izpeljati. V sodelovanju s pri- reditev, osrednja proslava 
stoj nimi ustanovami in drža- pa bo jutri v domu krajanov 
vo pa upamo, da bo projekt v Trnovski vasi. . Poseben 
realiziran do leta 2010,. je de- poudarek bomo pri našem 
jal Benko, ki upa, da se bodo vodenju v prihodnosti dajali 
dela začela prihodnja leto. enakomernemu razvoju obči-

Pomembna zadeva, na ,ka- ne, za kar smo odgovorni vsi, 
teri občina trenutno veliko v največji meri pa jaz sam,. je 
dela, je izgradnja internetne _ pojasnil Benko. 
!n kabelske povezave za obča- · Dženana SeeIrovI': 

OSe,NA 
TRNOVSKA VAS 

Vsem oblankam in obl4nom iskreno lestitam ob oblinskem prazniku 
občine Trnovska vas. Vabim vas, da se mi pridružite nil osrednji prireditvj 
v soboto, 27. oktobra 2007, ob 17. uri v Domu krajanov v Trnovsk' vasi. 

2:llpan obO~ TrnovskA vas 
Alojz BtnktJ. diplup,.org. \:. 


