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Borijo se za pločnik ob 
regionalki  

 

V občini Trnovska vas čakajo, kaj jim bodo 8. 
avgusta obljubili predstavniki Darsa in Direkcije 
RS za ceste  

 
DARJA LUKMAN ŽUNEC  

 

Danilo Muršec, predsednik civilne pobude prebivalcev Trnovske 

vasi in Biša, tam si prizadevajo za omilitev posledic, ki jih ob 
regionalni cesti PtujLenart povzroča povečan tovorni promet, 
nam je včeraj povedal, da bodo z napovedano zaporo ceste za 
zdaj še počakali. "V sredo sva se sestala z županom Alojzem 
Benkom in prepričal me je, da je doslej občina vložila veliko 
truda v uresničitev naših zahtev. Ker je za 8. avgust že 
dogovorjen sestanek s predstavniki Darsa, bomo počakali na 
njegove sklepe. Na njem naj bi dobili natančne odgovore na 
svoje zahteve. Kot je znano, zahtevamo, da se prične graditi 
pločnik ob regionalki vsaj na najbolj izpostavljenih delih od 
Gočove do Biša. Pričakujemo, da bodo ljudem škodo na hišah 
povrnili in da bodo sanirali cestišče, ki je pod težo tovornjakov 
precej razpokalo," je še dejal Muršec. 
 
V civilni pobudi pa tudi razmišljajo, kaj storiti, če njihovim 
zahtevam ne bodo ugodili. 
 
Tudi če v bližini ne bi gradili avtoceste, še opozarja Muršec, bi 
v občini tako ali tako morali najti rešitev, da skupaj z državo 
uredijo pločnike ob regionalki vsaj v najbolj naseljenih delih: 
"Mi in še posebno naši otroci imamo pravico do varnih poti. 
Zavedamo se, da ob vseh 5 kilometrih in 700 metrih ceste ne 
bo mogoče zgraditi pločnika, vendar bi bilo dobro, da to 
naložbo začnemo čim prej." 
 
Župan Alojz Benko pa je povedal: "Pristojnim smo poslali že 
kar nekaj dopisov s svojimi zahtevami. Pričakujemo, da bo na 
napovedanem sestanku tudi kdo iz Direkcije za ceste ali 
prometnega ministrstva. Osnovni problem je, da nam izvajalci 
gradnje odgovarjajo, češ da niso dolžni odpraviti škode, 
povzročene na regionalni cesti, saj gre za državno cesto, za 
katero plačujejo cestnino. Vendar to ne drži, saj morajo tako 
kot lokalne ceste po uporabi za gradnjo v prvotno stanje 
povrniti tudi državne ceste. Tako so nam vsaj zagotovili na 
Direkciji za državne ceste. Državna cesta je uničena in jo bo 
treba popraviti, prav tako tudi dolgoročno omogočiti ljudem 
varno gibanje po pločniku, da se jim ne bo treba pred 
prometom umikati v obcestne jarke. Tudi po odprtju avtoceste 
promet na tem koncu ne bo nič redkejši, saj bodo tovornjaki 
tod vozili na priključek za avtocesto. Občina pri svojih nekaj 
več kot 1300 prebivalcih težko zmore že pripravo treh 
projektov za pločnike ob regionalki, saj za vsakega od njih 
plača tudi do 60 tisoč evrov. Nimamo možnosti iz svojih 
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sredstev zgraditi nekaj več kot 5 km pločnikov, to je povsem 
jasno. In upam, da nas bodo pri tem razumeli tudi v 
prometnem ministrstvu in na obeh direkcijah." 
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