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Trnovska vas. Kdaj bodo docaka/i ureditev regionalne ceste 

Cesta propada, denarja 'za dok 
fe skoraJ poldrugo lato preblvalcl nasalq Bli In LoCIc eakajo na sanacqo reglonalne caste, kI Je v katastrofalnem stanJu. Dela so slcar 
zaeall ie Ian I, ~so Jlh zaradl manJka sredstev Mlnlstrstva za Infrastrukturo In prostor morall preklnltl. NajveeJI castnl proJekt v obClnl, 
tezek slab mllqon evrov, naJ bl nadaljevall takoJ, ko bo veCInski flnancar zagotovll Sa preostala sredstva v vlilnl400.000 evrov. KdaJ sa bo 
to zgodllo, pa odgovora tako na DlrekclJI kot tudl na obCInl nlmaJo. DenarJa toreJ nl. Zaradl nedokoneanlh del pa del no sanlrano vozliCe 
ze propada, kar bo stroike samo Sa poveCalo. 

Pogovori 0 rekonstrukdji 
regionalne ceste skozi nase
Ije BiS in LoCic segajo ie vse 
od leta 2007, ko so po tej isti 
cesti vozili telli tovornjaki 
z materialom za gradnjo av
tocestnega kraka Maribor
Pinee. Po !estih Ietih pa so. z 
Ministrstvom za infrastruk
turo in prostor koncno pri
III do dogovora za sklenitev 
sporazuma 0 sofmandranjQ, 
ki je bil podlaga za podpis 
gradbene pogodbe 0 gradnji 
ploenikov v strjenem delu 
naselja BiS in LoCic, sanadjo 
polkodovanega vozilCa regi
onalne eeste, gradnjo jayne 
razsvetljave, avtobusnib po
stajali!C ob regionalni cesti in 

ureditev odvodnjavanja regio
naJne ceste. Vrednost projek
ta gradbenib del je ocenjena 
na 977.914 evrov, naroenik 
projekta pa je Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor, Oi
rekcija RS za ceste. Slednja se 
je zavezala, da bo kot vecinski 
finaneer zagotovila sredstva 
v vi!ini 658.820 evrov. A do 
tega trenutka je zagolOvila Ie 
dobrih 39 % sredstev oziroma 
258.820 evrov, l:!to so dela, ki 
so jih zaceli maja iani, po sla
bem poUetju morali prekiniti. 
Projekt sieer sofmaneirata !e 
Oars (124.000 evrov) in ob
tina Trnovska vas (195.094 
evrov). 

Cakajoe na zeleno 
lut Dlrekclje 

Konena cena projekta pa 
bi lahko bila !e vilja. Oelno 
sanirano vozisee oamrec ze 
propada. .00 sedaj so bila iz
vedena dela navoza gra.moza 
za plocnike, delno je bilo s~

nirano voillCe in asfaltirano z 
nosilno plasljo, ki propada za
radi manjkajoee vodozaporne 
plasti asfalta, delno pa so bila 
izvedena tudi dela na odvo
dnjavanju,' je pojasnil direktor 
obeinske uprave obeine Trno
vska vas )oZe PotrC in !e dodal, 
da bo potrebnib !e veliko dela 
in fmancnib sredslev. Ookon-

Cali je namrec treba tampon za 
plocnike in robnike plocnikov, 
urediti avtobusna postajalliCa, 
asfaltirati vozilCa in plocnike 
ler izvesti javno razsvetljavo. A 
vse do lega trenutka odgovora, 
kdaj bo Oirekdja nakazala !e 
preostalih 400.000 evrov in 
na kak!en nacin bodo koncali 
projel«, na obCini Dimajo. Po 
zagotovilih Potrea pa pogovori 
med obCino in Oirekcijo Ieee
jo .• Tripartitna pogodba med 
Oirekcijo RS za ceste, OARS
om in obCino je podpisana, 
tako da Cakamo na zeleno luc 
Oirekdje za ponovno nadalje
vanje gradnje, ki se lahko nada
Ijuje v lem letu. V lem trenut
ku pa ni nobenega odgovora, 
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t»ncanje projekta ni 
Cikamo na sestanek z Direkcijo RS 
za ceste, kjer se bomo dogovorili, 
kako naprej in Da kakSen naCin do
kODe.ti projekt. 

DlrekcQa: Tuell y 
SpreJetem proraeunu 
2015 tah sredstev nl 

Za pojasnila smo se tudi sami 
obrnili na Direkcijo RS za ceste. Po
vedali so, da so dela na cesti skozi 
8iS in LOCi~ morali prekiniti zaradi 
zniianja proraeunskih sredstev. V 
preteklih ~tirih Ietib je bilo namrd~ 
Direkciji z rebalansi prorafuna, ki 
upravlja 6.000 km glavnih in regi
ODaInih ces~ odvzeto vet kot 266 
milljonov evro. sredstev .• Samo z 
rebalansom proraeuna 2014 je bilo 
odvzeto vet kot 62 milljonov evrov, 
kar je imelo za posledico zaustavi
tev vseb aktivnosti na projektib s 
pod~ja investicij, ki niso sofinan
cirana z evropskimi sredstvi. Reba
lans 2014 je posegel tudi na ze pod
pisane pogodbe. Tako je oslalo vet 
gradbi~ na glavnih in regionalnih 
cestah, med drugim tudi gradbi~ 
na cesti skozi 8iS in LOCit, odprtib 
oziroma so bila dela na teb gradbi
~ zaustavljena,' je pojasnila He
lena Petrina iz Simbe za odnose z 
javnostmi Direkcije RS za ceste in 
k dodala, da del na omenjeni cesti 
v leto~njem letu zaradi prevelikega 
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obsega k nedokontanih del oziro
mas~kovno zahtevnega projekta 
ne morejo nadaljevati. Vpruanje je 
tudi, ali bodo ureditev ceste Dada
Ijevali v nasledDjem !em, saj v spre
jetem proraeunu teh sredstev ni na 
voljo: .Direkcija RS za ceste bo pri
pravila aneks za podaljsanja roka 
izvedbe in ga posredovala vsem 
pogodbenim strankam v podpis. 
Kdaj se bodo dela nadaljevala, je 
odvisno od razpoloZljivih sredstev 
Direkcije RS za ceste v pribodnjih 
proraeunih. V sprejetem proraeu
nu 2015 teb sredstev ni na vOljo .• 

PotrC: ~ bI Dlrekd
J8 preklnila Izvedbo 
projekta, bodo n. 
stall dodatnl stroiki. 

Kot kaZe, bodo prebivalci 8iSa 
in LOCi~a k najmanj eno zimo, 
te ne kar dye, morali potakati Da 
obnovljeno cesto. Denarja torej ni, 
zavlatevanje s kontanjem projekta 
pa bo po besedah Polfe. samo k 
povetalo stro~ke: .ce bi Direkcija 
prekinila izvedbo projelcta, bo tee
ba zagotoviti dodatno varovanje 
gradbiSCa zaradi zagotavljanja var
nosti udeleZencev v prometu in 
stanovalcev ob tem gradbi~, kar 
bi povzrotalo dodatne stro~ke .• 

Mon.ka L.""n'c 


