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Tmovska vas. Pred obcinskim praznikom 

Benko: "Letos smo zvozili gladko!" 
T. dnl obCIna Trnovska vas praznuj. sYOj 15. obCInskl praznlk. PoMbeJ _10 bo JutrI, ko bo osrednJa pJi. 
redltey, kI Jo bodo popestrIli z druiabnlm ....canJ.m In nutopom skupln. CUkl. Za tIste, kI bodo praznovall 
preyeC, pa bodo y nN.ljo prQazno skullall ie kIsIo Julio. 

Ta teden je v Trnovski vasi skem praznilru. Na tej bodo 
pestro, ob stevilnih priredi· med drugim pode\ili priinanje 
tvah so v sredo odprll razstavo, in zahvalo, 0 aktivnostih obCi· 
najbolj veselo pa bo jutri, ko se ne v zadnjem letu pa bo spre· 
obeta proslava ob 15. obein· govoril Zupan Alojz Benko. 

STREHA IN VEe. 
... hp....,., 

Iii 47, Tl'llu ..... 
a:M1213701 

Kot je pojasnil za naS Case
pis, so z investicijami v teka
cern letu zelo pdovoljni. Po 
izjemno velikem projektu ure· 
dirve veenamenske dvorane 
sedaj izvajajo !e eno, za obCino 
izjemno pomembno investici· 
jo, vredno skoraj dva milijona 
evrov. Ta zajema modernizaci· 
jo nasellj Bis in LoCie, vkljueuje 
pa rekonstrukcijo regionalne 
ceste, izgradnjo plocnikov, 
ureditev elektricnih vodov, 
jayne razsvetljave ter izgradnjo 
kanaJizacije in eislilne naprave 
v Bisu. KOI pojasnjuje Zupan, 
so uspell v lem projektu dobi· 
ti znatna sredsrva iz driavne· 
ga proraCuna, 268.000 evrov 
pa so za ta projekt zagolOvili 
preko razpisa Agencije RS za 
ktnelijske trge, kar jih je prese· 
nelilo in razveselilo obenem. 
.To je bilo odlieno, saj nismo 
prieakovali tega denarja. Nekaj 
sredstev bomo morali zagota
viti tudi sami, predvidevamo, 
da bomo za 10 najell kredi~ 

A10jz Benko 

ampak !ele naslednje lelo. To 
lelO smo uspell zvoziti brez 
najemanja kredilOv," dodaja 
Benko. . 

Omenjena dvemilijonska in· 
vesticija, ki je stelda v tern letu, 
bo najveCja tudi v letu 2014, saj 
gre za projek~ ki naj bi bil la' 
k1jueen leta 2015. 

Ob tern bodo izpeljali !e ne· 
kaj manjsih, in sicer ureditev 

petek • 18. oktobra 2013 

lokalne ceste v smeri Trna
vskega vrha, lotili so se tudi 
ie obnove kapele na pokopa· 
Iiscu, ob osnovni !ali urejajo 
zaSCitno ograjo, precej pa so 
Ietos s pomocjo ARSO in Mini· 
strsrva za ktnetijsrvo in okolje 
vlagali tudi v ureditev vadota
kov. 

• To so investicije, ki jih pred· 
videvamo in ki bode ob najve· 
Cji, modernizaciji naselij Bis in 
LoCie, v prihodnjem obdobju 
prevladovale. Kaj vee si ne 
bomo mogli privosciti, eeprav 
imamo pripravljene stevilne 
projekte. V prihodnje 'elimo 

nadalj&.tti tudi z ureditvijo 
kolesarskib poti v smeri BiSeC· 
kega vrha. Smopazletom 2013 
zelo zadovoljni, saj smo uspeli 
lepo in gladko zvoziti," zaldju· 
Cuje iupan obCine Trnovska 
vas, ki vabi na jutrisnji praznik. 
Za tiste, ki bodo morda prevee 
veselo rajali, pa bodo v nedeljo 
v sodelovanju s PGD Bis orga· . 
nizirali tektnovanje v kubanju 
kisle jube med vasmi Obeine 
Trnovska vas. Od 15. ure na· 
prej bo tako brezplaena poku· 
sina sedmih vrst juh za pray 
vse obiskovalce. 

Die ...... Kmetec 

OS(!INA 
TRNOVSKA VAS 

Vsem oblanka'm in oblanom iskreno lestitam 
ob 15. oblinskem prazniku Obl ine Trnovska vas. 

Vabim vas na spremljajole prireditve, 
se posebej pa na osrednjo prireditev. 

ki bo v soboto. 19. oktobra 2013 ob 17. uri 
v veenamenski dvorani v Trnovski vasi. 

Po osrednji prireditvi bo zabava z ansamblom Cuki 
v sotoru na prireditveni ploSladi pred velnamensko dvorano. 

Zupan obline Trnovska vas \\,. 
Alojz Benko, dipLupr.org. ~...1!. 


