
razpisa. V drustvu projekt podpi
ramo in upamo, da ga bode kot 

kaksna regionalna znanstveno-iz
obrazevalna, kulturna in turistiena 

prizadevali v minulih letih, zacele 
dobivati real no podobo. Navdu-

dobe izpred 3.000 let." 
Mojca Zem/jaric 

Sv. Andrai, Trnovska vas • Spremembe odloka 0 obCinskih cestah 

Siritev varovalnega pasu za kolesarko 
Po novem odloku, ki so ga sprejeli svetniki obeh obcinskih svetov, bo varovalni pas ob lokalnih cestah poslej 
sirok 10 metrov, s cimer si bodo olajsali postopke pri umescanju kolesarke na trasi Cerkvenjak-Sveti An
draz-Tmovska vas. 

Osnovni razlog za sprejem no
vega odloka 0 obeinskih cestah po 
besedah Mirana (eha, direktorja 
obeinske uprave obeine Sveti An
draz v Slovenskih goricah, tiei v dej
stvu, da dosedanji ni vee v skladu z 
zakonodajo. Sprejeli so ga namree 
ze leta 1999, v teh letih ga je povo
zil cas, na kar je obeinsko vodstvo 
opozoril tudi nadzorni odbor. Novi 
odloki 0 obeinskih cestah morajo 
vsebovati samo tiste elene, ki se 
tieejo neposredno obcinskih cest in 
niso ze zajeti v samem zakonu. »(e 
bi v stari odlok vnasali vse potrebne 
spremembe, bi postal nepregleden, 
zato smo pripravili novega. V njem 
je v skladu z zakonom 0 cestah ure
jeno tudi upravljanje obeinskih cest, 
torej gradnja, vzdrZevanje in inve
sticijsko vzdrZevanje, vkljueeno pa 
je tudi doloeilo, na podlagi katerega 
bo lahko redno vzdrzevanje obein
skih cest izvajal rezijski obrat. Poleg 
obvezne uskladitve odloka z veljav
no zakonodajo pa smo v novem od
loku sprernenili sirino varovalnega 
pasu, in sicer ob lokalnih cestah na 
najvee deset metrov, pri javnih po
teh na najvee pet metrov, pri obein
skih kolesarskih poteh pa na najvec 
dva metra. To smo storili, da bomo 
lazje in hitreje umestili kolesarko ob 
lokalnih cestah, saj bo tako znotraj 
varovalnega pasu in zanjo ne bomo 

potrebovali zahtevne grad bene do
kumentacije.« 
. Podobno so se odlocili tudi sve

tniki v obeini Trnovska vas, ki so pri
trdili predlogu zupana Alojza Ben
ka, da v odloku 0 obeinskih cestah 
razsirijo varovalni pas z dosedanjih 
sest na deset metrov, saj bi sicer 
pri gradnji kolesarke eez mostove 
potrebovali gradbeno dovoljenje. 
»Gre za smiselno in racionalno spre
membo odloka, ki pa je, ee se bo 

takoizkazalo, lahko tudi zaeasna,« 
je dejal Benko. 

Mreza kolesarskih poti po Slo
venskih goricah ali na kratko ko
lesarka bo med obeinama Sveti 
Andraz vSlovenskih goricah in 
Tmovska vas potekala po trasi od 
Cerkvenjaka prek (agone in Drbe
tincev skozi Tmovsko vas. Kot je 
znano, gre za projekt, ki ga sotinan
cira Evropska unija, vsaka od obeh 
obein pa bo za izgradnjo svojega 

dela kolesarke prejela dobrega pol 
milijona evrov evropskega denarja, 
kar je ogromno za sicer skromna 
obeinska proraeuna. Omenjena 
trasa je v fazi projektiranja, z odku
pi zemljiSe ali sluznostmi ne priea
kujejo tezav, kljub temu pa se bo 
zae.etek izgradnje, kot kaze, zaradi 
priprave dokumentacije z nacrtova-. 
nega konca ·Ietosnjega leta presta
vii v leta 2021. 

SenkaDreu 

POlO; so 

Kolesarka med obanama Sveti AndraZ v Slovenskih goricah in T movska vas bo tekla po Siroki PesniSki dolini. 

Odseke, ki so makadamski, obana ureja z zaposlenimi v reiijskem 
abratu. Fotografija je s Srajske grabe pri Veliki Vamici. 

Najdaljsi, dobrih 600 metrov dolg odsek, so urejali v naselju Strmec pri 
Leskovcu. Stari in dotrajani asfalt so zamenjaliz novim, uredili odvodnja
vanje, postavili opremo za cestno razsvetljavo in polozili nove vodovod
ne cevovode. 300 metrov novega asfalta, ki bo omogoeallazji dostop, 
so polozili na cesti Drevensek-Oten, 250 metrov na javni poti v Zgomji 
Pristavi inenako dolzino na cesti Osterpergerjevo. V Repiscah so obno
viii pol kilometra dolg odsek, enako tudi v Ljubstavi, v Sovieah pa dobrih 
300 metrov. Modernizirali so se dva krajsa 50-metrska odseka cest v TrZ
cu ter na cesti med Vidmom in Ptujem. V Pobrezju so uredili 450 metrov 
plocnika. "Potreb po urejanju cestne infrastrukture, zlasti na haloskem 
obmocju v KS Leskovec, Dolena in Videm, imamo v obeini veliko. Pred
nost dajemo tistim odsekom, kjer so obmocja poseljena in Ijudje cesto 
najbolj potrebujejo. Modernizacije cest bomo izvajali fazno, po etapah. 
Pomagamo si tudi z lastnim kadrom v rezijskem obratu. Manjse posege 
na in ob cestah lahko izvajamo sami, najvec tega dela je na makadamskih 
poteh. To so recimo krpanje udarnih jam, urejanje bankin in odvodnjava
nja ter Ciscenje propustov," je povedal zupan Branko Marinie. HZ 

GoriSnica • Kmalu optika V celotni obCini 

Gradijo optiko 
Tudi gospodinjstva v nasegih ZamuSani, Gorunica, Mo
Skanjci in Tibolci bodo kmalu dobila opueno telekomuni
kacijsko omre~e. . 

Ie nekaj easa na obmoeju dela goriSniske obeine potekajo del a zaradi 
gradnje optienega omrezja. Kot je pojasnil zupan Jozef Kokot, optieno 
omrezje gradita in tinancirata dYe druzbi, Telemach in Telekom: »Vsak 
uporabnik se bo odlocil za tistega operaterja, ki si ga bo zelel -" torej 
imel bo moznost priklopa na Telemach ali Telekom, kateri bo pae zahj 
ugodnejsi. Pray je tako, da bode imeli moznost izbire.« 

Optieno omrezje naj bi bilo po besedah zupana predvidoma zgrajeno 
se letos, stern pa bi bilo omrezje vzpostavljeno po celotni obeini. MH 


