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rrnovska vas. Obseina deJa na cestiscu 

Kmalu novo krozisce 
Na cesti skozl Trnovsko vas v teh dlieh promet ovlra Izgradnja kroziiCa. Cestna dela, kl naj bi bila 
ko,.Cana do konea tega leta, potekajo dnevno med 7. In 17. uro, zato Je v tem Casu promet ureJen s 
semaforJlln poteka izmenlcno po enem voznem pasu. 

Po besedah mag. lozeta 
Potrca, direktorja obcinske 
uprave Obcine Trnovska vas, 
je izgradnja krozisca njihova 
teZko pricakovana, vendar 
ne edina trenutna investicija: 
,Poleg kroziSca se predvide
va se ureditev plocnikov, fe
kalne kanalizacije, jayne raz
svetljave ter kanalska izvedba 
elektricnih in telekomonika
cijskih vodov v zemljo. Celo
tna dolzina trase izvedbe re
konstrllkcije regionalne ceste 
Rl-229 Rogoznica-Senarska 
v Trnovski vasi je 840 m.« 

lnvesticija se financira iz 
dveh sklopov, pevi zajema 
javno razsvetljavo ob regio
nalni cesti in v smeri Trno
vska vas-Trnovci (skllpno bo 
postavljenih 69 novih luCi), 
avtobusno postajalisce in fe
kalno kanalizacijo. ,Sredstva 
za izvedbo prvega sklopa so 
bila delno pridobljena iz jav
nega tazpisa Ministrstva. za 
kmetijstvo Agencije za kmetij
ske trge in razvoj podezelja v 
visini 161.000 evrov nepovra
tnih sredstev, celotna projek
tantska ocena pevega sklopa 
inves·ticije pa znasa 449.000 
evrov,« je pojasnil direktor. 

Na potl skozl Trnovsko vas voznike vcasih zaustavi semafor . . 

Drugi sklop investicije, ki je 
ocenjen na J.030.000 evrov, 
zajema izgradnjo krozisca, 
izdelavo plocnika, preplasti
tev cest z asfaltno preobleko, 
ureditev odvodnjavanj, pre
stavitev elektricnih vodov, 
telekomunikacijskih vodov 
in prestavitev vodovodnega 

omrdja. .Ta sklop investici
je vodi Direkcija Republike 
Slovenija za ceste, Obcina 
Trnovska vas pa sodeluje kot 
sofinancer z deldem, ki bo 
znan po koncanih delih,< je 
Se razlozil sogovornik. 

Izvajalec del je Cestno pod
jetje Pruj, njihov prvi sklop je 

ie konCan, kompletna investi
cija pa naj bi se zakljucila do 
konca tega leta . • Vse vozriike 
obcina tako naprosa k strpni 
voinji preko gradbisCa zaradi 
razruvanega vozisea,« je se 
dodal mag. Potre. 
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