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Pritisk na driavo je bil nujen 
Kaj je dosegla civilna pobuda domacinov Trnovske vasi 
in Bisa, ki je leta 2007 prvic opozorila na nevzdrzno 
stanje ob regionalni cesti Ptuj-Lenart? 

DARlA LUKMAN iUNEC co denarja za plocnike, preostalo po
lovico je dala driava in da smo sami 
placali javno razsvetljavo. Kolesarsko 
stelO od Bisa in od Locica do obcin
skega srediUa smo izvedli sami s po
mocjo evropskega denarja. Za del, ki 
ga zdaj delamo, skozi Bi~, vreden 977 
tisoc evrov, pa smo uspeli z vztrajnimi 
zahtevami in pritiski na drZavo. Pred
vsem se je obveznostim izogibal Dars. 
Na koncu smo Ie dosegli sporazurn 0 

delitvi stro~kov z Darsom in Direkd
jo RS za ceste, po katerem na~a oheina 
prispeva 200 tisoc evrov oziroma pri
bliino petino: 

Dela v polnem teku 
V Trnovski vasi so odsek v Bi~u, izva
jalec je Cestno podjetje Ptuj, priceli 
urejati v juliju, koncali pa naj bi ga do 
konca prihodnjega leta. Zgradili bodo 

2e pred pricetkom gradnje pomurske 
avtoceste. predvsem pa med njena 
~radnjo in tik po odprtju v letu 2010, 
je dvilna pobuda v obeini Trnbvska 
vas za obcestna naselja Locic, Bg in 
Trnovska vas odlocno zahtevala vego 
varnost ob regionalni cestni povezavi 
med Ptujem in Lenartom. Domacini 
pod vodstvom Danila Murica so zah
tevali, naj Dars in Direkcija RS za ceste 
pisno obljubita, da bosta v najkraj~em 
moinem casu odpravila posledice 
voinje teikih tovornjakov scr in nje
govih podizvajalcev po ozki cesti, ki 
je bila povrhu ~e skoraj povsem brez 
ploenikov, ter da bosta sodelovala pri 
gradnji plocnikov in stem zagotovila 
varnost prebivalcev obcestnih nase
lij. Ceprav je pobuda zacela delovati 
ie leta 2007, pa bodo ~Ie konec 2014 
docakali izpolnitev vecine obljub dr
iavnih ustanov. 

enostranski plocnik, uredili odtoke . Te dni delavci Cestnega podjetja Pluj hitijo z deli v Bisu. (Darja Lukman Lunec) 
povrsinskih vod in postavili javno 
razsvetljavo, voziUe bodo na najbolj vosti in napake, sarno da so zavlace
po~kodovanih delih popravili, na novo vali. Na koncu sejim vseeno moramo 

Zahvaljujejo se bogu pa zastavili'avtobusna postaja]gCa s hi- ~ zahvalili, da so pristopili k naloibi. 
2upan Trnovske vasi Alojz Benko pri- ~icami. Ce so pe~d ali kolesarji doslej Drugace pa je z direkcijo. Njih moram 
znava, da brez pritiska o!ltank in ob- uporabljaliregionalko, so imeli vizoi!ib pohvaliti, saj so se po svojih moceh 
canoY, katerih varnost je bila ob tej prometu na razpolago Ie ozke banki- driali obljubljenih rokov, zagotovo 
cesti leta in leta ogrozena, ne bi dose- ne, otrod pa so na avtobus cakali do- pa jim ni bilo lahko obdriati zadnjega 
gli vsega, kar zdaj imajo. Velika zmaga besedno na cesti~Cih. Kot pravi iupan odseka v Bgu v drhvnem proracunu 
je bila tudi izpolnitev zaliteve, da bodo Benko, so domacini z naCrti zadovoljni, in nacrtih, saj so, kot je znano, precej 
po odprtju avtoceste po tej regionalki saj nili eden ni nasprotoval odkupu ze- nalozb drugod po Sioveniji zaradi po
povsem prepovedali tovorni promet. mljiUa. Skupna vrednost vseh naloib manikanja denarja morali vreN iz pro
Preden so jo uresni~ili, so namret vsaj v varnost in urejenost ob regionalki grama. A so ocitno ugotovili, da je ta 
~e leta dni tik ob hi~ah po tej cesti znala skoraj tn milljone evrov. Db tern naloiba v varnost obcank in obcanov 
drveli tovornjaki, saj so se njihovi gre poudariti, da je hkrati obcina ure- res nujna; sklene Benko. 
vozniki izogibali placilu cestnine na dila tudi kanallzacijo vTrnovski vasi in Velik <\oseiek pobude domacinov 
avtocesti. Direktor trnovskovaSke ob- . jo bo kmalu tudi v BiSu. je, da je Direkdja RS za ceste up~teva" 
cinske uprave Joze Potre zdaj ugota- "Ce upo~tevamo kar petletno ob- la njihovo zahtevo po prepovedi tran
vlja, da bo do konca 2014 urejeno vse, dobje pogajanj. smo do vsega tega zelo zitnega prometa tovornjakov nad 7,5 
!<ar so zahtevali od Darsa in Direkd- te'ko pri~li. Zagotovo lahko recem: ce tone po regionalki. Ceprav tovornja
je RS za ceste: "Ceprav se je vse skupaj ne bi bilo Ijudske pobude in nepreneh- kov nL je v poletnih mesecih cesta zelo 
precej zavleklo, lahko zdaj recem nega priliska oheine na Dars in direk- prometna, ker se Poljaki, Cehi in Sio- ' 
samo hval. bogu, da bo koncano. V djo, nikoli ne bi uresnicill teh ciljev. V vaki tako izognejo plaCilu vinjet. "Ta 
srediscu Trnovske vasi smo umirili zadnjem obdobju se je najbolj zatika- poletni turistifni promet nas zdaj ni
promet s krozi~fem, cez stmjeni del 10 pray z Darsom, ki se je izmikal. In kakor ne moti, saj po svoje pripomore 
ob regionalki uredili plocnike, razpo- ~e letos smo tik pred podpisom spora- k zasluikom nMih trgovcev in gostin
kana cesta je dobila novo prevleko. Res zurna spet imeli kar veliko problemov, cev ob regionaIni cesti in k veCji prepo
je, da smo morali primakniti polovi- saj so tam vseskozi iskali pomanjklji- znavnosti nMih krajev; pristavi PotrC. 

Potencial so kolesarske poti 
Zdaj ko je promet po regionalki Ptuj-Lenart urnirjen in imajo oh njej te bIizu 
Stiri kilometre kolesarskih stez, v Trnovski vasi vidijo odlicno moinost, da 
tod nastane raj za kolesarje. "Ureditev kolesarskih stez na preostalih desetih 

• ki10metrih hi bil odlleen regionaini turisticni projekt, ki bi povezal obCine ob 
njej. To bi bila nalofba v boljw obiskanost krajev, ki lahko popotniku veliko 
pokafejo in ponudijo. Zaenkrat v drugih obCinah ~ niso zainteresirani za 
kaj takega. ker je veliko dela z odkupom zemljBC. Eni bi pac radi veliko iztr
fili. drugi irnajo na njih hipoteke, skratka, ogromno dela bi bilo z urejanjem 
zemljgkih zadev. Vendar je pogoj pri pridobivanju denarja iz virav EU tudi, 
da so oheinelastnice zemlji~, a je nakup po drugi strani upravicen stro~k; 
opozarja Potre. 

prj .sv. Trojici asfaltirali 
tam, kjer ni nujno 
Manj srece v dogovorih z drzavo so 
imeli v obcini Sveta Trojica. ,2upan 
Darko Fras je ogorcen pred,vsem 
zaradi dejstva, da so letos preplastili 
zgolj tisti del regionalke skozi oheino, 
ob kateri sploh ni hg. zato ni bilo 
treba narediti plocnikov: "Tega poce
tja drfave ne razumem. a ocitno so 
asfaltirali odseke, ki so zanje cenejsi, 

medtem ko tarn, kjer je najbolj kritic
no, v naselju Gocova z dvema resnic
no nevarnima ovinkoma. zadev ne 
premaknejo z mrtve tocke, ceprav bi 
tam ~e kako potrebovali plocnike: Se 
najboljla bi bila ureditev obvoznice, ki 
bi to obcestno naselje reSila tranzitne
ga prometa. Skozi naselje resda ni vee 
tefkih tovomjakov, vendar je v pole
tnih mesecih zaradi naval. turistov na 
cesto, kef ni treba imeti vinjete. avto
mobilske plocevine na tej cesli veliko. 


