
BiŠEČKI VRH / NEVARNOST PLAZOV 

Trava zakriva nevarnost 
Na območju občine Trnovska vas je po zadnjih podatkih pet 
plazov, ki ogrožajo občane te mlade slovenjegoriške občine. 

NajnevarnejšI je po besedah župana Karla Vurcerja plaz pri 
Čehovih, ki se Je sprožil med novembrskim deževjem v nepos
redni bUžini stanovanjske hiše Franca Murka na Bišečkem 
vrhu 60 a. Kljub delni sanaciji plaz še naprej ogroža stano
vanjsko hišo, v primeru hujšega dežja pa je neprevozna tudi 
makedamska cesta, ki vodi do Čehovih in še nekaterih ostare
lIh vaščanov Bišečkega Vrha, zato je sanacij a po mnenju 
,,'aščanov nujna. 

Kolednikov plaz je največji v občini. Cesta, ki povezuje 
Biščki Vrh s Trnovsko vasjo, je trenutno uspešno sanirana 

Čeprav neposredne nevarnosti 
trenutno ni čutiti, saj trava 
uspešno zakriva nevarnost, pa 
prebivalci tega konca Slovenskih 
goric živijo v nenehni nevarnosti, 
zlasti Murkovi, ki se na jesen na
meravajo za $[aino vrniti iz 
Avstrije, kjer so na začasnem delu. 
Župan občine Trnovska vas Karl 
Vurcer poudarja, da so v občini 
seznanjeni s problematiko. Konk
remo za Čehov plaz je bil letos že 
izdelan načrt sanacije, opravljena 
pa so bila tudi vsa potrebna geo
mehanska merjen ja. Samo načrt je 
občino stal 700 tisoč tolarjev, 
medtem ko bo sanacija stala okoli 
10 milijonov tolarjev. Občina teh 
sredstev seveda ni sposobna zago
toviti, zato bodo z načrtom za 
odpravo posledic plazu kandidi ra
li za državna sredstva. Že v kmalu 
pa naj bi občino obiskala rudi 
predsednica državne komisije za 
odpravo škode zaradi elementar
nih nesreč Sonja Beseničar in si 
plazove sama ogledala. 

Na Bišečkem Vrhu predstavlja 
poleg Cehovega pereč problem 
rudi ui leta star Kolednikov plaz. 
Po trditvah župana Vurcerja je ta 
največji v občini, nastaj pa naj bi 
po večjem posegu v naravo pri 
urejanju okolice. Žal načrt za san
d jo še ni izdelan, na občini pa 
poudarjajo, da skrbijo za pre
voznost ceste in posledice odp
ravljajo seroti, kolikor je pač 
mogoče. ce se plaz ponovno 
sproži, je del Biščekega Vrha odtr
gan od Trnovske vasi, promet pa 
je u eba speljati preko Trnovskega 
Vrha. Janez Rojko, predsednik 
vaške samouprave Bišečki Vrh, 
upa na porr.oč širše skupnosti in 
trdi, da vaščani posledic plazov 
nikakor ne morejo odpaviti sami. 

Preostali trije plazovi vabčini so 
še Gašperičev, Lahov in Hrgov v 
Trnovskem Vrhu. Sanacijski 
načn so doslej pripravili le za 
Gašperičevega, katerega sanacija 
naj bi znašala okoli 21 milijonov 
tolarjev, dodaja župan občine 
Trnovska vas Karl Vurcer v upan
ju na pomoč države. 
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