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Destrnik,Trnovska vas. Vsi tovornjakarji prepovedi ne upostevajo 

Namesto voznikov teikih 
Vellko odzivov je sprozil pred kratkim objavlJen zapis 0 poveeanju tovornega prometa, 

Nekdanji Zupan obcine Trno
vska vas Karl Vurcer je v obsir· 
nem dopisu spomnil oa izvor 
problematike tdkih tovornih 
vazil po omenjeni cesti. Kat je 
pojasnil. so se kolone vozil zaceIe 
pojavljati vee kot desetletje nazaj. 
leta 2005. ko so po tej eesti za· 
peljali milijone ton materiala za 
izgradnjo avtoeestnih odsekov 
Senarska-Mocna in Senarska- ' 
Vucja vas. Po odprtju tako ime· 
Davane pomurske avtoceste je 
po besedah Vureerja sledil >Ok; z 
odeepa Senarska (Sv. Trojiea) so 
se zaceIe valiti kolone teikih to
vornjakov iz stevilnih drzav vzho
dne Evrope; po oceni 600 do 800 
dnevno, ki so regionalno cesta 
proti Ptuju uporabljali za izogiba
nje placila eestnine in kot bliznji
eo: .Stanje je postalo nevzdrino! 
Na veliko sreco je Direkdja RS za 
eeste po studiju prometa in letu 
dni preizkusne dobe sprejela ra
zumna odlocitev in decembra 
2009 z znaki prepovedala promet 
tovornih vozil. ki presegajo naj
vecjo dovoljeno maso 7.5 tone, z 
dopolnilom .dovoljeno za lokal
oi promet(. Zoaki so postavljeni 
v Rogoznici in oa avtoccstnem 
izvozu Sv. Trojiea. Stem se je 
promet omejil.< Okolicani so bili 

prepriCani, da so se nadlei.nih in 
nevarnih tovornjakov stem resi· 
li za zmeraj. a so se usteli . • K.ljub 
temu je promet oa tej cesti danes 
zelo gost! Po zapisu v Stajerskem 
tedniku mecHno mesto v Gocovi 
beldi 3467 osebnih avtomobilov 
v povprecju dnevno in 106 td
kih rovornjakov. Promet ob cesti 
iivecih, Ijudi, ki delajo v Avstriji, 
poletne kolone turistov .. " vse to 
je postalo del vsakdanjika, v kate
rem zivimo. Ncsprejemljiv pa na 
tej cesti ostaja tisti dele! doma
cih in tujih teZkih tovornjakov, 
ki brez ustreznih dovoljenj brez
obzirno krsijo prometni predpis, 
voiee po cesti, kjer po zakonu ne 
bi smeli! Predvidoma je takSnih 
vsaj 50 %, torej okrog 1600 me
seeno!' opozarja Vurcer, ki sicer 
zivi tik ob omenjeni cesti. 

ObJektl razpokani, 
dihajo slabsi zrak, 
zivljo nevarneJse 
zlvljenje 

V nadaljevanju je se izposta
vil, da je taksen tovorni promet 
mocno zniial iivljenjski standard 
obeaoov: .Tovornjaki odpeljejo, 
a njihov skodljiv odtis ostane in 

FotograflJa Je simbollcna 

se zapisan sesteva v naravo in 
dUSevno stanje bivajoeih s pre
komernim hrupom, neposredno 
ob cesti z vibracijami in razpo
kanimi stavbami, intenzivno 
strupenimi plini in kovinami ter 
pra!ninti delei, ki zastrupljajo 
zrak, zemljo, vodo, Ijudi in zivali 
za stoletje naprej!' Vurcer je sicer 
v obsirnem dopisu se pohvalil 

ureditev omenjene ceste skozi 
oberno Trnovska vas, ob tern pa 
se se obregnil ob stanje ceste v 
sosednji obeini Sveta Trojiea v 
Slovenskib goricah: .Nedvomno 
najtezje je sunje v Gocovi, kjer 
yes promet poteka tudi po meter 
vstran od oajstarejsih hiS. Letos 
se jim koncno obeta izgradnja 
ploenika, kar bo izboljsalo osnov-
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tovornjakov nastradajo domacini 
Iredvsem tezkih tovornjakov, ki na vecjem delu regionalne ceste od ptuja proti. Lenartu ne smejo voziti. 

no prometno varnost, stevilni ne
g.tivni vplivi p. bode ostali, pred 
katerimi bi jih v obeutni meri 
feScvala Ie vzhodna obvoznica, 
ki bi vas popolnoma obsla .• Olr 
siren dapis je sklenil S pozivom 
obcinskim vodstvom in polidjski 
postaji, da se obstajajoci reiim v 
najvecji mozni meri izvaja in oe 
krSi. 

Med prekrikarji 
najveckrat vozniki 
Iz ptujskega in 
lenarikega obmocja 

Veliko bolj ostro je pismo sku· 
pine vascanov iz BiSa, v katerem 
so se ogoreeni anonimneii obre-

gnUi ob ukrep.nje policistov. Kot 
navajajo, vsakodnevna prisotnost 
policisrov oe zaleie, saj namesto 
voznikov teZkih tovornjakov oa
stradajo domacini, ki vozijo mOf

d. deset kilometrov hitreje . • Ob 
avtocestah po Sioveniji so vse 
regionalke zaprte za tovornjake, 
katerih· skupna masa presega 7,5 
tone, razen za dostavo. Pa se spra
sujemo, zakaj policijske patrulje 
iz Lenarta in Ptuja, ki so vsak dan 
tukaj oa terenu, oe ukrepajo v 
skladu s cestnoprometnimi peed
pisi in prometnimi znaki, ki so 
zelo vidno namesceni, Namrec 
ko pripelje tOvorno vozilo, sta 
policista s svojimi medsebojnimi 
pogovori tako zavzeta - seveda 
namerno - , da vozila nista niti 
opaziJa in voznik s figo v zepu 
kar mieno odpelje naprej. Zato pa 
direkcija RS za infrastrukruro, ki 
izvaja vsakodnevno stetje prome
ta na tej cesti, ugotavlja, da se v 
zadnjih (ietih letih promet ni po
vecal, pa tudi zmanjsa] ne, ker kot 
opisujemo: tisti, ki so za to placa
ni, ne ukrepajo .• Kot se Se hudu
jejo v.scani, je najvec krsiteljev s 
prujskega in lenarskega obmoeja, 
veliko pa je rudi tovoenjakov s hr
v.skimi registrskimi tablicami. 

Monika Levanlc 

30 glob do zacetka decembra 
S konkretnimi vprasanji, kako 

polieisti ukrepajo oziroma ali 
tehtajo vozila, glede na to, da na 
omenjen; relaeiji velja prepoved 
za tovorna vozila nad 7,5 tone 
(razen za lokalni promet), koliko 
kontrol so v lanskem letu opravili 
ter koliko krSitev Je bilo v zvezi s 
tern ugotovljenih, smo se obrnill 
na tiskovnega predstavnika PU 
Maribor Mirana Sadla. 

.Policisb Policijske postaje Ptuj 
dejansko ne tzvajajo tehtanja to
vornih in drugih vozil, ampak to 
pocnejo polielsti Postaje prome
tne policije Maribor. Slednji ob 
svojem rednem delu opravljajo 
tudi tehtanje vozil ob asistenci 
podjelja CESTEL, pri tem pa do sedaj veejih krs~ev niso ugotovilL Ni zanemarljivo dejstvo, da se 
polieisti pri tern srecujejo s teiavo, da na tern odseku ni primernega prostora za izvajanje tovrstnih 
nalog, zato vee ali manj uporabljajo avlobusna postajalisca, kjer pa preveokrat naletijo na negodo
vanje javnosti. Navedeni odsek eeste pa je opredeijen tudi kot kriticni odsek, zato polieisti PP Ptuj 
skoraj vsakodnevno kontrolirajo promet na tej relaciji oziroma na odseku Ptuj-Rogoznica-Senarska, 
Do 10. decem bra 2016 so tako na tern odseku lzvedli 30 ukrepov zoper voznike tovornih vozil, med 
njlmi tudi ukrepe zaradi neupoStevanja prometnih znakov. Skupno so policisti PP Ptuj na tej eesti do 
omenjenega datuma izvedli kar 327 ukrepov, kar kale, da policisti kontinuirano opravljajo nadzor in 
urejanje prometa na tej cesti,. je odgovori l Sadl in dodal, da ima dolocene pristojnosti v zvezi z orne
njenimi krSitvami v naseljih tudi reaarska sluiba, Sicer pa je Sadl se opozoril, da Je na tem odseku 
cest tudi veo pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, podjetiJ, trgovin, kmetij, obCin, odprtih delovisc, 
za katere omejitev ne velja oz. le-ti spadajo pod izjeme, ki se stejejo kot lokalni promet. 


