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Rešitev, ki bo sprejemljiva za vse 
Kot smo poročali v prejšnji številki našega časopisa, člani Civilne pobude Trnovske vasi županu Alojzu Benko postavljajo pogoje, da mora z DARS-om, 
Direkcijo za ceste ln podjetJem SCT zaradi varnosti doseči dogovor o gradnji pločnikov skozi občino. Člani civilne pobude od župana Alojza Benka tudi 
zahtevajo, da terminsko opredeli, do kdaj bo cesta sanirana ln kdaj bodo pločniki ob glaml cesti zgrajeni. 

Obiskali smo župana Aloj
za Benka in ga povprašali, 
kako komentira zahteve Ci
vilne pobude Trnovska vas. 
Povedal nam je, da se zaveda, 
da je izgradnja avtoceste nuj· 
na, zato je treba do gradbiš
ča pripeljati tudi potreben 
material, po drugi strani pa 
razume tudi zahteve civilne 
pobude, saj je varnost otrok 
in na splo no občanov zaradi 
povečanega tovornega pro
meta ogrožena. V Trnovski 
vasi se tudi zavedajo, da se bo 
zaradi bližine izvoza z avto
ceste promet povečal tudi po 
njeni izgradnji. 

.Takoj po objavi sem se se
stal s predsednikom Civilne 

iniciative Trnovska vas Dani
lom Muršcem in mu pojasnil 
dosedanje aktivnosti občine 
pri reševanju nastale situacije 
in ga seznanil s predvidenimi 
sredstvi v proračunu za izde
lavo projektov. Pojasnil sem 
mu tudi, da se bova s pod
županom Dragom Pukšičem 
6. marca udeležila sestanka 
s predstavniki DARS-a in Di
rekcije za ceste RS, kjer bomo 
predstavili našo problema
tiko. Osebno menim, da je 
pristop Civilne iniciative Tr
novska vas dober, nenehno 
namreč dobivam anonimna 
pisma, ki nimajo nobene teže 
in so po mojem prepričanju 
delo posameznikov, ki se bo-
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jijo slopiti pred občane. 

Preuranjeno je, da bi govo
rili O konkretnih odločitvah, 

saj v tcm trcnutk"U ravno ob
činski svet sprejema letošnji Bankin ob glavni cesti praktično več ni. 

proračun, ki tudi zadeva pro
blematiko, na katero opo
zarjajo član i Civilne pobude 
Trnovska vas. V tistem trenut
ku, ko bom lahko spregovoril 
o konkretnih odlOČitvah in 
dogovorih, bom to tudi storil 
za Civilno iniciativo in za šir· 
šo javnos~, pravi župan Alojz 
Benko. 

Župan Be nko je ob koncu 
pogovora še enkrat poudaril, 
da razume stiske ljudi, ki ži
vijo ob cesti, razume pa tudi 
izvajalce del; pravi, da je opti
ntisl, saj upa, da bodo z DARS
om, Direkcijo za ceste RS in 
podjetjem SCT našli rešitev, 
ki bo sprejemljiva Z~ vse. 
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