
_ Trnovska vas. Sestanek Civilne pobude 

ogorčeni nad Darsom 
V sredo, 7. novembra, j e potekal sestanek predstavnikov Civilne pobude 
Trnovska vas ln občine Trnovska vas. Udeležili so se ga župan Alojz Benko, 
podžupan Drago Pukilč ln direktor občinske uprave Jože Potrč. 

Predstavniki občine so pred
stavili aktivnosti v zvezi z zago
tavljanjem varnosti in potrebne 
sanacije regionalne ceste na 
odseku Rogoznica-Senarska 
na območju občine Trnovska 
vas. Predstavili so neuspešne 
poskuse za sklic sestanka, na 
katerem naj bi sprejeli konkret
ne dogovore o omenjeni pro
blematiki po dogovoru, ki je 
bil podpisan na sestanku pri Sv. 
Juriju avgusta letos. Ker DARS 
ni prevzel dogovorjene obveze, 
da skliče sestanek, je občina Tr
novska vas prc\7..ela pobudo in 
sklicuje usklajevalni sestanek v 
torek, 13. novembra, ob 15. uri 
v prostorih Občine Trnovska 
vas. Nanj so vabljeni predstavni
ki Ministrstva za promet, direk
tor Direkcije za ceste RS, DDC, 
d. o. o., DARS, državna poslan
ca Franc Pukšič in mag. Janez 

Kramberger, predstavniki obči
ne Trnovska vas in predstavniki 
CiviJne pobude Trnovska vas. 

Kot je povedal predsednik Ci· 
vilne pobude Trnovska vas Da· 
nilo Mucšec, ugotavljajo, da so 
predstavniki občine Trnovska 
vas sicer resno in odgovorno 
pristopili k razreševanju proble· 
ma, vendar ne morejo najti veri
ficiranih sogovornikov na strani 
tistih, ki dela na avtocestnih od· 
sekih organizirajo in izvajajo in 
so dolžni poskrbeti za varnost 
državljanov: ~Ne sprejemamo 
več dogovorov o nadaljnjem 
dogovarjanju, ampak zahteva
mo, da vpleteni na sklicanem 
sestanku v torek, 13. novembra, 
najdejo optimalno rešitev ozi
roma se dogovorijo o financi
ranju in dinamiki razreševanja 
12roblematike omenjene ceste. 
Ce takrat ne bodo ponudili kon-

kretnih fmančnih in časovnih 
rešitev za zagotavljane varnosti, 
obnove in posodobitve naše 
ceste, bo Civilna pobuda začela 
predvidene aktivnosti v smislu 
stalnega opozarjanja, do razre· 
šitve problema, in se pri tem 
ne bo omejevala na območje 
občine Trnovska vas. Dejstvo je, 
da že v 70. letih prejšnjega ste> 
let ja nismo pristali na direktive 
in smo s sredstvi dviine družbe 
dosegli asfaltiranje omenjene 
ceSle. Nikakor ne bomo dovo
lili, da nam n~a lastna država 
uniči cesto, katere posodobitev 
smo dosegli tako, da so nekateri 
od nas v nekem drugem režimu 
na kocko postavili {udi svojo 
svobodo. Uporabili bomo vsa 
sredstva, da pred uničevanjem 
zaščitimo tiSto, kar je ostalo," 
pravi Danilo Muršec. 

Zmago šalamun 


