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Občina Trnovska vas 

Dvorana ie privablia občane 
Kar nekaj občin je v letošnjem 
letu začelo izvajati velikopote· 
zne načrte za izgradnjo dvo
ran. Trnovska vas pa je svoj cilj 
že izpolnila in na občinskem 

prazniku oktobra odprla več
namensko dvorano. Ta že služi 
svojemu namenu, občani pa so 
jo vzeli za svojo. 
Kaj sploh lahko majhna občina, 

kot je Trnovska vas, le naredi, da 
bi bila boljla, kot je trenutno? 
Maloštevilni so tisti, ki trdijo, da 
veliko; večina, z županom Aloj
zom Benkom na čelu, pa je pre
pričana, da je najpomembnejše v 

..-' samem centru že urejeno. 
.v občiniTrnovska vas smo v letu 
2011 sledili cilju, da postane nala 
občina še bolj prepoznavna, na
predna, gospodarsko uspel na in 
nudi našim občanom kvalitetno 
bivanje. Osnova za uspešno delo 
občine so jasno opredeljeni cilji. 
Dnevni, dolgoročni in strateški 
cilji morajo biti pravilno posta
vljeni in oblikovani, saj le to vodi 
k dolgoročnemu uspehu obči

ne,« pojasnjuje Benko. 
Sklop investicij se je zaključil z 
otvoritvijo nove dvorane. Ta je 
v Trnovski vasi nedvomno za
znamovala leto 2011. Novo izje
mno lepo urejeno večnamensko 
dvorano so v uporabo predali 
ob svečanosti 13. občinskega 

praznika. S to pridobitvijo se je 
center naselja razvil v moderen 
in lep center, ki ga nova dvorana 
s svojo podobo zaokrožuje v pra
vo vaško središče . Gre za izjemno 
pomembno investicijo, vredno 
700 tisoč evrov. 
2.upan občine Trnovska vas Alojz 
Benko je prepričan, da se tudi z 
malo denarja da veliko narediti 
in da gredo zasluge za uspešno 
izpeljavo projekta celotnemu 
vodstvu občine. Kot pravi, se s 
sodelovanjem župana, občinske 
uprave in občinskega sveta da 
marsikaj doseči. 
Ob omenjeni pridobitvi pa ne 
gre prezreti l e ene: izgradnje 
kolesarskih stez, ki je za občino 
prav tako izjemno pomembna. 
Steze za kolesarje so se v olXi
ni Trnovska vas gradile v štirih 
smereh, in sicer med naseljema 
Trnovska vas in Biš ob regionalni 
cesti v dolžini 450 metrov, med 
naseljema Trnovska vas in Ločič 
v dolžini 1060 metrov, od regi
onalne ceste v centru Trnovske 
vasi do pokopalilča v dolžini 341 
metrov in od regionalne ceste v 
centru Trnovske vasi do zasel
ka Trnovci v dolžini 864 metrov. 
Skupna dolžina izvedenih kole
sarskih stez v okviru omenjene 
operacije tako meri 271 5 metrov, 
kar za občino predstavlja zelo 

Ob občinskem prazniku so odprli večnamensko dvorano. 
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Župan občine Trnovska vas Alojz Benko 

pomembno pridobitev. Vrednost 
investicije znaša 650 tisoč evrovj 

realizirani projekt pa se povezuje 
s kolesarskimi stezami, ki so po 
občini speljane z oznako LAS in 
obenem povezuje Bolfenlko tu
ristično pot. 
Dobrih 40 tisočakov so ob vseh 
omenjenih investicijah v ob
činskem proračunu uspeli za
gotoviti tudi za gasilsko vozilo. 
Dokončan je bil most v Sovjaku, 
za katerega so odlteli 57 tisoč 
evrov. V letošnjem letu je Simo
ničeva domačija prella v last ob
čine Trnovska vas, kulturni objekt 
pa želijO obnoviti in preurediti v 
muzej. 

Kaj bodo počeli v letu 
2012 
Cilji za leto 2012 so v proračunu 
občine za naslednje leto, ki je v 
fazi sprejemanja in je prav tako 
investicijsko naravnan. Predvi
deva se dokončanje ureditve 
okolice večnamenske dvorane z 
izgradnjo parkirišča, na seznamu 
investicij pa je tudi začetek gra
dnje kanalizacije v Bil u. V tem 
projektu se bo obnavljala ostala 
infrastruktura, ki bo položena v 
vode, speljane v zemlji. Izvajala 
se bo priprava za rekonstrukcijo 
ceste v Bilečki Vrh, kjer bodo naj
prej morali urediti zemljilča , ker 
trasa ceste poteka izven parcel 
javnega dobrega. 
Predvideva se seveda tudi vzdr
ževanje lokalnih cest, javnih poti, 
poljskih poti, izvajanje zimske 
službe, kolnja trave brežin cest 

V skladu z Zakonom o gospo
darskih javnih službah bo treba 
urediti tudi te službe. »Vsi odgo
vorni bomo morali za ta dejanja 
strniti moči in se pravilno odločiti 
s konstruktivnim sodelovanjem. 
Res pa je, da obstaja v občini 
vedno več želja, kot je možnosti, 
vendar bomo delali na tem, da 
bomo vse možnosti maksimalno 
izkoristili kljub finančni krizi, ki se 
vedno bolj kaže na vseh podro
čjih,_ zaključuje Benko. 


