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Varnejši dnevi ob sodobnih cestah 

V občini Destrnik so pred dnevi pripravili dvoje prijetnih slovesnosti, na katerih so predali v uporabo široke in na novo 
preplaščene cestne odseke, skupno vredne skoraj milijon evrov 
 

Na otvoritvi odseka Ločki Vrh-Ločič so se jim pridružili tudi občani sosednje občine Trnovska vas. Družno so proslavljali odprtje moderniziranega, torej 
razširjenega in sploh prvič asfaltiranega odseka ceste. Trak sta v družbi domačih otrok družno prerezala trnovskovaški župan Alojz Benko in destrniški župan 
Franc Pukšič. 
 
 
 
Vrednost posodobitve tega 850 metrov dolgega cestnega odseka, ki so ga iz ozke makadamske ceste razširili v štiri metre široko asfaltirano vozišče, je 75.380 
evrov. Destrniška občina je zanj dobila 42 tisočakov na osnovi 23. člena zakona o financiranju občin, preostalo je prispeval njen občinski proračun, 15 tisoč 
evrov pa je primaknila še občina Trnovska vas. Izvajalec del je bilo zasebno podjetje Em-grad s Hajdine. 
 
 
 
Oba župana sta poudarila, da občini dobro sodelujeta, in napovedala tudi sodelovanje na področju gradnje kanalizacije. Župan Benko je dejal, da je cesta 
osnova, ki šele omogoča normalno življenje v kraju: "Marsikaterega projekta ne bi mogli izvesti brez medsebojnega sodelovanja. Upam, da je cesta temu kraju
v ponos in spodbudo za nadaljnji razvoj, in želim si, da na njej ne bi bilo nesreč." 
 
 
 
Za kulturni program ob odprtju so poskrbeli Mešani pevski zbor KD Destrnik, Sara Horvat s harmoniko in Grega Horvat s trobento. Blagoslov ceste je opravil 
bolfenški župnik Jožef Rajnar, zbrani pa so si ob tej priložnosti lahko ogledali starodobna vozila Društva ljubiteljev stare tehnike Bolfenk. 
 
 
 
Kar 5,5 km boljših cest  
 
 
 
V prijetnem sobotnem dnevu so odprli tudi več na novo urejenih cestnih odsekov na potezi Vintarovci (Podperšak)Janežovski Vrh. Gre za štiri cestne odseke, 
ob katerih so zgradili tudi kanalizacijo. Naložbo vanjo in v popravilo cest je kar z 80-odstotnim deležem sofinancirala Evropska unija iz svojega Sklada za 
regionalni razvoj, saj so jo izvedli v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Tudi ta dela je opravilo 

(Darja Lukman Žunec)

Trak široke in sploh prvič asfaltirane ceste Ločki Vrh-Ločič sta ob pomoči domačih 
otrok prerezala župana Alojz Benko in Franc Pukšič. 
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hajdinsko podjetje Em-grad. 
 
 
 
Župan Franc Pukšič je domačinom zaželel, da bi cesto s pridom in varno uporabljali. "Z 900 tisoč evrov vredno naložbo je nastalo 5,5 kilometra sodobne ceste, 
imamo pa tudi pripravljene zunanje robnike za še 3,5 km, za naložbo v pločnike že teče pridobitev gradbenega dovoljenja in iskanje denarja v Ljubljani. Danes 
je ta del občine do konca moderniziran, manjkajo torej le še pločniki in priklop na kanalizacijo. Vsi, ki živite ob teh cestah, ste pridobili. Vsak od vas je prispeval 
svoj kamenček k razvoju in 'luštno' je biti župan v taki občini in skrbeti za vse, tudi za naše najmlajše, ki bodo zdaj varneje hodili v šolo peš ali s kolesom," je 
dejal Pukšič. Trak je prerezal skupaj s predsednikoma gradbenih odborov Ivanom Karom in Antonom Gregorecem, blagoslov pa je opravil destrniški župnik 
Jože Škofič. 
 
 
 
Ivan Karo je med drugim dejal: "Pred leti smo na istem kraju v okviru občinskega praznika imeli otvoritev ceste od šole do Soka. Tega trenutka smo bili vaščani 
vasi Vintarovci zelo veseli in malo ljudi je takrat verjelo, da bo naša vas v tako relativno kratkem času deležna takšnega razvoja. Tudi v letih, ko sem bil sam 
občinski svetnik, si nismo upali razmišljati, da bo naša vas kdaj priključena na kanalizacijo, in cesta je bila v slabem stanju. Z velikim angažiranjem župana, 
občinskega sveta in občinske uprave nam je to uspelo. Občina ima strategijo razvoja vasi, saj sledi povezovanju centra občine z okolico. Gradnja kanalizacije 
in ceste je bila zahteven projekt, saj je bilo treba zgraditi veliko podpornih zidov ter opraviti tehnično zahteven izkop, tudi na globinah do sedmih metrov. 
Posebna skrb je bila posvečena pešcem, še zlasti šolarjem. Posegi v zasebno lastnino vseh občanov so bili nujni, saj bomo to cesto največ uporabljali vaščani 
in je to zato tudi naš prispevek. Upam, da smo veliko večino problemov rešili v zadovoljstvo vseh, sicer pa so opozorila in dobronamerne pripombe vedno 
dobrodošli." 
 
 
 
V kulturnem programu so sodelovali Destrniški oktet KD Destrnik, Alex Vrečar s harmoniko in mešani pevski zbor KD Destrnik. Tudi na tem odseku so si 
zbrani lahko ogledali starodobna vozila bolfenškega društva ljubiteljev stare tehnike. 
 
 
 
 
 
 
 

DARJA LUKMAN ŽUNEC
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