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Kmalu ploeniki V srediscu Trnovske vasi 
Na za solarje in 
starejse zelo nevarne 
poti brez plocnikov 
ob glavni prometnici 
so opozarjali ze ob 
gradnji avtoceste 

DARlA LUKMAN fUNEC 

Med gradnjo avtoceste proti 
Prekmurju so se krajani Trnov
ske vasi in Big, ki prebivajo ob 
glavni prometnici, ob kateri je 
Ie nekaj deset metrov plo~nika, 
organizirali v civilno pobudo. 
Zahtevali so, da se ob~ina, Dars 
in Direkcija RS za ceste Nm prej 
dogovorijo za gradnjo plo~ov 
ter popravilo cestiSC, ki so jih to
vornjaki dobri dye leti zelo uni
cevali. Predvsem pa je bila zelo 
ogroZeila varnost pekev, poseb
no otrok, starej~ih in kolesarjev, 
ki so se ob glavni cesti brez ploc
nikov posku~ali ob pogosto dr-

ve~ih tovornjakih varno prebiti 
do ~ole ali po opravkih. 

Sele ko je bila avtocesta pre
dana namenu, je obcini uspelo 
dobiti delna pisna zagotovila, 
da bodo pri gradnji plocnikov in 
sanaciji cesti~c dobili tudi nekaj 
drZavnega denarja. Dars svojega 
deleza ~ ni zagotovil, zato pa se 
je izkazala Direkcija RS za drZav
ne ceste, ki bo skupaj z obcino 
~e letos pla~ala ureditev krozg
~a in plocnikov v dolziI)i. 840 
metrov v sredg~u obcine. 

"Tako smo vsaj deloma uspe
Ii doseci izpolnitev obljub obeh 
cestnih drlavnih direkcij, ki sta 
nam jih dajali ob gradnji avtoce
ste in ko so n~i obcani grozili z 
zaprtjem glavne ceste. V retrtek 
smo tako konmo podpisali prvo 
pogodbo v vrednosti 233.540 
evrov z izbranim izvajalcem, 
Cestnim podjetjem Ptuj, ki bo 
uredil kanalizacijo, razsvetlja
vo in avtobusno postajali~ce. 
V prihodnjih mesecih pa bomo 
pripravili ~e vse potrebno za na-

lozbo v gradnjo kro~a in ploc
nika v Trnovski vasi, pri kateri 
~e cakamo na obljubljen delez 
Darsa, saj naj bi 0 tern kmalu 
podpisali protokol. Dars mora 
namrec san irati med gradnjo 
avtoceste poftodovana cestga 
na n~m obmocju, cemur se se
veda ne more izmakniti. 

Celotna nalozba v plocnike 
in krozg~e bo vredna 1,324 mi
lijona evrov, 60 odstotkov bo 
zanjo prispeval ob~inski pro
ra~un, preostalo pa ddava," 
je po podpisu pogodbe za prvi 
del nalozbe povedal trnovsko
va~ki Zupan Alojz Benko. Zara
di ogromnega vlaganja v novo 
osnovno ~olo z vrtcem so bila 
v ob~ini, ki ima Ie 1,6 milijona 
letnega proracuna, nekoliko za
nemarjena vlaganja v ceste in 
njihovo vzdrZevanje. Tudi 5 po
mOCjo evropskega denarja za re
gionalne spodbude bode junija 
koncali modernizacijo dveh 
odsekov lokalnih cest v Sovja
kuinBgu. 

"Veliko bomo letos vlozili 
~ v obnovo jaYne razsvetljave, 
saj je ta povsem dotrajana. Ca
kamo ~e na idejne zasnove za 
~iritev prostorov enote Zavoda 
Hrastovec-Trate, ki smo jo ure
dili v stavbi nekdanje osnovne 
~ole. Prizidali bi narnrec radi ~e 
prostore za dom ostarelih ohea
nov, 0 cemer se dogovarjamo 
5 ptujskim domom upokojen
cev. Cakamo tudi na nacrte za 
novo kulturno dvorano, za oba 
omenjena objekta pa smo ze 
pri~eli odkupovati zemljiSCa. 
Uredili bomo ~e objekte na in 
ob pokopalgcu, predvsem par
kirBce, ter se v skupnem pro
jektu 5 sosednjimi obeinami 
potegovali za denar, namenjen 
prikijuckom na ~irokopasovno 
komunikacijsko omrezje, in 
tako vsem gospodinjstvom za- -
gotovili ugoden dostop do inter
neta in drugih komunikacijskih 
pridobitev, brez katerih je teZko Tmovskov~ki zupan Alojz Benko (Ievo) in predstavnik Cestnega 

podjetja Ptuj Martin Turk sta podpisala pogodbo za prometne 
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iti v korak s easom," niza nacrte 
zupan Benko. 


