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Manbor 
V pričakovanju mundiala 
tudi gostinci 

KOR~KA 
Ravne na Koroškem 
Spodbuda ~licentričnemu 
razvoju poajetništva 

PODRAVJE 

Ormož 
Tudi v Onnožu so droge problem 

"Trnovčani ne bomo žrtve avtoprevoznikov" 
Bo reka tovornjakov ponovno tekla po cesti 
Senarska-Ptuj, teprav je varnost prebivalcev ob njej 
ogrožena, ker vetinama sploh ni plotnikov in varnih 
prehodov za pešce? 

DAR]A LUKMAN UNEC 

Ena lzmed zahtev avtoprevoznikov ob 
napovedani in n.atoodpo\·edani zapo
rt cest je tudi, da bi ul njihovo UPOR
bo ponovno odprli sedemnajst ta čas 
za tet ji tovorni promet zapnih cest
nih odsekov v Sloveniji. Med njimi je 
tud i odsek regionalne c6te Senarska 
{i7.VOZzAC)-Ptu~ dolg l71d1ometrov v 
obfini Trnovska vas, kjer naselja. ob tej 
ctstl, z Izjemo obtinskep ucdi$la. ni
majo pIotnikovin ~nih varnih pre
hodov za price, je ta zahteva naletela 
na O(IOItenie. v imenu obtank ln olXa
nOv se je oglasil Karl Vurcer, nekdanji 
trnovski župan, Id je prepritan, da bi 
bi lo morebitno odprtje te regional ke 
za tovornjake velika napaka 

-te je zahten tovornjakarjev po 
lO·dnevnem pl.atilnem roku za oprav
ljene storitve popolnoma samoumev
na, kot tudi ugoden dogovor o dostopu 
do luke Koper, katere sestavni del 
pravzaprav so, pa je njihova zahteva 
po popolnem gospo<!amvu nad slo-

venskimi cestami nesprejemijivaJ Na 
odseku Senarska-Ptuj, na popolnoma 
običajni ~iona)ni cest~ katere le 700 
m je sodobno modernizirane v tem 
letu, je promet za tet je tovornjake nad 
7.5 tone prepovedan od decembra lani. 
za kar smo se predstavniku Direkcije 
za cesu~ republike Slovenije v Imenu 
prebivalcev, živetih ob njej , takrat že 
zahvalili z telto. da tako ostane: 

v času gradnje slovenskogorUke 
in pomurske AC, v letih od 2005 do 
2008. so po tej CHtl skozi nasel~ in 
pokrajino prepeljali milijone kubič
n ih metrov gradbenega materiala, z 
razumevanjem prebivalstva in priča
kovanjem, da bo potem bolje. SJedila 
je streznitev. 

·Po odprtju AC se je sprotil plaz 
rohnečih tovornjakov z Balkana, iz 
vzhodne Evrope, domačih in drugih. 
ki so s povpretno hitrostjo 70 km na 
uro skoti dolga naselja (Gočova. Bi!, 
Trnovska vas, Ločit, Svetinci, Gomlk~ 
Destrnik, Janetovci, Placar, Nova vas, 
Rogoznica in mesto Ptuj) dokazonli. 

Karl Vurur: -Zahteve avtoprtvOmikoY 
po odprtJu n.Ue reg\orWke za tovorni 
prometso~.· 
(DarJi!. Lult.man 2unec) 

kdo je gospodar. Bilo)ih je 600 do 800 
dnevno, podnevi in ponot:i. Ponovno 
izpostavijam vas GOCovo, kjer 50 vaSke 
hi!e z najstareJ!o, kar stoletno bival
no pravico, oddaljene le do dva metra 
od ceste. Ta se jim je z vsako rauirit
vijo bližala, treslo je mize in postelje 
ter kratilo osnovno t.loveiko ln drl.av
ljansko pravico do mirnega in varne
ga življenja v svojem domu ter jemale 
t.lovrlko dostojanst vo in zdravje. SIo
VtnSke pice 50 svoj grenld prispevek 
za vsem potrebno avtocesto od pesniJ· 
kega krotiit.a do VOCje vasi ne:lzbrisno 
dale, v !.zgubi tisot.letne podobe, v lju
deh, v nanlvi ln pomjini. Zato lahko 

v GOtOVI so t:OO.OOn1MI Y01iIIIe dobn CM metB od ni! domatlnov. 
(Dal')a lukman 2 1J1"oe() 

odk>tno u.btevamo, da naj sluti svoje
mu namenu, in ne IW1leravamo kloni· 
ti brezmmni samovolji kapitala. kijih 
teli zar.ldi izogibi. pIKila cestnine in 
razlike 30 km med bli!njko Senarska· 
Ptuj in vožnjo po AC do Ptuja poboditi 
~ v smeri sever-fug in ubiti dWO pre0-
stale pokrajine in ljudi. Zahtevati kaj 
takega je natpraviteno, krivitno in na
silno1 Kako brez vrednosti smo tiveti 
ob tej usti, da smo popolna kolateraI
na • nitvredna ~Itoda nekih pogajanj. 
se je pokazalo na tiskovni !tonferen-

I
ci, ki so jo sklicali avtoprevozniki v 
petek, 4. junija. v Marlboru. Bil sem 
osebno prisoten in na njej ni nihče. 
prav nihče, Izpost;J.vll vprabnja volje 
ljudi, prometne varnosti. okoljske pr0b-
lematike, varovanja krajine, ekonom· 

ske degradacije, zmanj~nja m igraCije 
in drugih posledic Moje opozorilo. di! 
Slovenske gorice v to ne mor~jo pnvo
liti. je bilo kot gluht'mu dobro jUtrO 

Podpiramo prebivalce na preostalih 
relacijah in poZivamo odgovorne. mi· 
nistra za promet Patricka Vlačila, kI 
je prevoznikom. po njihOVih Izjavah. 
obljubil, da bo o vsaki relaciji razprav
ljal skupaj z njimi. DirekCijo republike 
Slovenije za ceste. poslanca dnavne 
ga tbora Franca Puidita , olx'ine in 
druge. da z..:avaru}eJO pravice preblvaJ
cev in njihovih okolij." re egorten in 
hkr.lli odločen Karl Vur«r iz Trnov
ske vasi O tej temi bodo. ~ napovedu
je Vurcer. v tednu dni pripravili ~t r~ 
razpravo \' naselju Gočova vobčin i 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah 


