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Bodo končno dobili pločnike? 
Predstavniki Direkcije za ceste Republike Slovenije so se v sredo, 25. aprila, mudili v občini Trnovska vas. Sestanek je bli zaprt za Javnost"a smo od 
župana Alojza Benka Izvedeli, da Je beseda tekla o Izgradnji pločnikov ln kolesarskih stez v občini . 

Župan občine Trnovska vas Alojz Benko 

Kot je po sestanku po
vedal žu pan Alojz Benko, 
so si skupaj ogledali cesto 
Rl·229, ki pelje skozi ob
čino Trnovska vas. Skladno 
s predhodnim dogovorom 
med Ministrstvom za pro
met in občino Trnovska vas 
so si ogledali problematiko 
tcžke prometne obremenitVe 
zaradi gradnje avtoceste Ma
ribor-Lendava, in s tem sla
be prometne varnosti skozi 
naselja občine. Predstavniki 
direkcije so si stanje posneli 
za pripravo projektne nalo
ge za izdelavo projektne do
kumentacije. zlasti ureditve 

varnosti pešcev in kolesarjev 
ob cesti. ,Pripraviti moramo 
projektno nalogo in se nato 
začeti dogovarjati z lastniki 
zemljišč" je dajal Benko. 

Predvidevajo, da bodo ko
nec maja izdelali projektno 
nalogo in da bodo v mesecu 
avgustu občanom že pred
stavili variantne rešitve. Na 
osnovi mnenj in predlogov 
občanov bo izdelana projek
tna dokumentacija. Če bo vse 
potekalo po načrtih, bodo 
gradnjo pločnikov in kolesar
skih stez ob glavni cesti skozi 
naselja občine Trnovska vas 
pričeli v letu 2008, investici-

jo pa nameravajo zaključiti v 
približno petih letih. Sicer pa 
bo gradnja pločnikov in kole
sarskih ces~ ki bodo merili 
5,3 kilometra, razdeljena v 
štiri etape. O vrednosti inve
sticije Benko ni želel govoriti, 
saj meni, da je takšne ocene 
prcrano dajati .• Gre za zelo 
pomemben projekt. Ko sem 
začel županovanje, tega ni
sem imcl v svojem programu, 
a menim, da jc potrebno po
skrbeti za varnost občanov, 

zato sem pred tremi meseci 
začel pogajanja z Direkcijo RS 
za ceste,' je zaključil Benko. 

Dženana See/rov/ii 


