
Trnovska vas, Destrnik. Z odprtja mejne ceste 

Cesta bratske ljubezni 
Po več letih se je v soboto opoldne pri MUI'ŠČevih vendarle zgodilo dolgo pričakovano odprtje no
voasfaltirane ceste Ločki Vrh-Ločič, ki je še lani jeseni lepo razburlla politične glave obeh občin
skih svetov. Po dolgem času pričakovanj je tako cesta, ki teče med obema občinama, končno dobI
la asfaltno prevleko, kar je tamkajšnje občane gotovo razveselilo bolj kot samo uradno odprtje. 

No, kakorkoli že, ludi odpr
lje mora biti, sploh če je p0-

spremljena z veliko objemi in 
še več nasmehi ter stiski rok 
obeh županov, ki sta oba na 
vse možne načine dokazovaja, 
kako dobro sodelujeta občini 
in kako zelo se oba prva moža 
od lično razumeta. Vsekakor si 
oba za javni prikaz mcdseboj-

ne Ijubezni(vosti) zaslužita naj
višje priznanje, in čeprav je v 
preteklosti že (pa ludi v priho
dnosli je zelo verjetno, da bo 
še kaj) zaropolalo med obema 
vodi lnima obeh občin , ko se 
bodo križali meči glede pred
videnih skupnih projektov, je 
navsc7..adnjc najpomembneje, 
da se zadeve izpeljejo v dobro 

občanov obeh občin . Pa če se 
bosta župana imela še naprej 
tako rada aj ine. 

Odsek novoasfaltirane ceste 
meri približno 860 metrov, za
njo pa sta občini odšteli slabih 
90.000 evrov; dve tretjini na
ložbe krije proračun Trnovske 
vase, preostalo pa proračun 
Destrnika. 

Župana Destrnika ln Trnovske vasi Franc Pukšič ln Alojz Benko sta se po uradnih nagovorih ln prere
zu traku od veselja ln v znak dobrega sodelovanja še rokovala, se objela ln si nazdravlla : .. 
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Uradni del odprtja se je začel 

s pesmijo mešanega pevskega 
zbora Destrnik, nato pa sta si 
mikrofon podala oba župana, 
Franc Pukšič in Alojz Benko. 
Povedala sta približno enako; 
da Sla pridobitve seveda zelo 
vesela, da je vsaka cesta, nldi 
v manjša in redkeje naseljena 
območja oz. naselja, izjemnega 
pomena, saj je lO eden osnov
nih pogojev, da ljudje ostajajo 
in ohranjajo ne samo poselje
nost, ampak tudi videz krajine, 
da sicer vse takšne ceste ne 
morejo biti narejene takoj in 
naenkrat, ampak pač po vrsli 
glede na možnOSli proraču

nov, in da se bosta občin i v 
prihodnje gOlOVO še povezo
vali v skupnih projektih, med 
katerimi bo brez dvoma ntd i 
kanalizacijsko omrežje. 

Po obeh uradnih nagovorih 
sta na harmoniko in trobento 
zaigrala dva osnovnošolca; žu
pnik Jožef Rainer je novo pri
dobitev kraja še blagoslovil in 
nato je sledila še obilna pogo
stitev vseh zbranih. 
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