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Občina Trnovska vas 

letošnii proračun investiciisko naravnan: 
rezultati ie vidni 
Preteklo leto je bilo z vidika 
investicij za občino Trnovska 
vas izjemno pomembno. Že 
v začetku leta si je vodstvo 
občine zastavilo ambiciozne 
cilje, ki so se izkazali za smele, 
kar nekaj načrtov pa so tudi 
uresničili. 

Največ so v letu 2009 vlagali v 
izgradnjo in obnovo cestne in
frastrukture, javne razsvetljave; 
izgradnjo fekalnega kanala B, 
vzdrževanje cest, čiščenje jarkov 
ter vzdrževanje javnih objektov. 
Celotni investicijski odhodki ob
čine Trnovska vas so v letošnjem 
letu znašali 926.530 evrov, kar 
pomeni 53 odstotkov vseh od
hodkov. 
Precej sredstev so si zagotovi
li z uspešnimi kandidaturami 
na evropskih razpisih. Dolžina 
vseh cest, ki j ih je občina uredi
la z evropskim denarjem, znaša 
4178 m, od tega 1070 metrov ce
ste Sovjak- Biš, kjer so se izvajala 
širitvena in preplastitvena dela 
vozišča ter ureditev odvodnja
vanja. Na omenjeni lokalni cesti 
se je na dolžini 1538 izvedla tudi 
preplastitev in razširitev vozišča 
s treh na štiri metre širine. 
Na lokalni cesti Sovjak-Lr
mlja- Selce v dolžini nekaj več 
kot kilometer in pol se je izve
dla tud i preplastitev. »Prijava 
na omenjen razpis je bila zelo 
zahtevna, saj so pogoji za prido
bitev sredstev zelo zahtevni, kar 
predstavlja velik problem za vse 
male občine. Ob neizpolnjeva
nju pogojev so namreč občine 
zavezane črpana sredstva vrnitvi 
državi,« je pojasnil župan občine 
Trnovska vas Alojz Benko. 
V Trnovski vasi se je v letu 2009 
pričela tudi prepotrebna izgra
dnja krožišča , s katero se so
časno predvideva še ureditev 
fekalne kanalizacije, pločnikov, 
javne razsvetljave v kandelabr
ski izvedbi, izvedba elektr ičnih 
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in telekomunikacijskih vodov 
v zemljo. Ocenjena vrednost 
celotne investicije znaša okrog 
1,5 milijona evra, celotna dolži
na trase izvedbe rekonstrukcije 
regionalne ceste Rogoznica-Se
narska v Trnovski vasi pa 840 m. 
»Investicija se financira iz dveh 
sklopov, prvi sklop zajema javno 
razsvetljavo ob regionalni cesti, 
postavljenih bo 34 novih luči, in 
javno razsvetljavo v smeri Trno
vska vas-Trnovci , postavitev 35 
novih luči, avtobusni postajališČi 
in fekalno kanalizacijo kanala B, 
za kar imamo pridobljeno upo~ 

rabno dovoljenje,« je še pojasnil 
župan. Drugi sklop investicije 
zajema izgradnjo krožišča, izde
lavo pločnika, preplastitev cest 
z asfaltno prevleko, ureditev 
odvodnjavanja, prestavitev ele
ktričnih vodov, telekomunika
cijskih vodov in prestavitev vo
dovodnega omrežja. Predvideni 
rok za dokončanje kompletne 
investicije je maj prihodnje leto. 
V letošnjem letu je občina Tr-

novska vas obnovila in razširila 
tudi javno pot Trnovci-Kapela, 
tako je sedaj pripravljena na as
faltiranje, ki bo potekalo v letu 
2010. 
Izvedla se je tudi širitev lokalne 
ceste Ločič-Ločki Vrh, ki je bila 
zaradi obilice padavin močno 
spodkopana. V naselju Ločič se 
je zamenjala tudi dotrajana jav
na razsvetljava, na novo je bilo 
postavljenih 11 luči. 

Pomembno ie tudi 
prostorsko planiranie 
Konec oktobra letos je občina 
Trnovska vas podpisala tudi 
gradbeno pogodbo za izgradnjo 
parkirišča in ceste pri pokopali
šču. V sklopu te investicije bodo 
zgradili parkirišče pri pokopali
šču z okrog 35 parkirnimi mesti, 
prav tako bodo izvedli tudi širi
tev ceste do pokopališča . Dela 
že izvajajo, končana pa naj bi 
bila v letu 2010. V prihodnjem 
letu je predvidena še druga faza 

investicije na pokopališču, ki za
jema izgradnjo žarnega zidu in 
izdelavo nove ograje. 
»lelo pomembno področje za 
občino je prav tako prostorsko 
planiranje, kjer želimo čim prej 
sprejeti občinski prostorski na
črt, ki bo omogočal pogoje za 
nove gradnje. Občina ima pri 
tem izbranega izvajalca izdela
ve prostorskega načrta, vendar 
je postopek dolg in zahteven, 
prav tako pa se na tem področju 
zakonodaja neprestano spremi
nja. Opomniti moram, da država 
nalaga občinam vedno nove 
in nove naloge, vendar pri tem 
pozablja na dodatna finančna 
sredstva. V glavnem so te nalo
ge s področja sociale in varno
sti, ki predstavljajo za občino 

velik finančni zalogaj. V občini 
Trnovska vas smo se vsi skupaj, 
še posebej občinska uprava in 
občinski svet, trudili izvesti za
stavljene cilje, tako da na koncu 
leta ni bilo potrebno zadolževa
nje občine,« je zaključil Benko. 


