
Trnovska vas. Zagotovili bodo prometno varnost 

Cesta bo sanirana! 
Minuli teden je v Trnovski vasi potekal napovedani sestanek o razreševa
nju problematike zagotavljanja prometne varnosti ln sanacije regionalne 
ceste, ki gre skozi naselja LOČiČ, Trnovska vas in Biš. 

Sest anka so se udeležili 
predsulvniki Ministrstva Z;I 

promet, Direkcije RS za ce
ste, DDC, d. o. o. , DAHS, d. d., 
državna poslanca Pukšič in 
Kramberger, predstavniki in 
sodelavci občine Trnovska 
vas in predstavnika Civilne 
pobude Trnovska vas. Kot je 
po sestanku, ki je potekal za 
zaprtimi vrali , pojasnil držav
ni sekretar na Ministrstvu za 
promet Gregor Ficko, je bilo 
na sestanku dogovorjeno, da 
bo občina najkasneje do apri
la pripravila projektno doku
mentacijo, na podlagi katere 
se bodo določile kalkul.nt
ske osnove in revizija projek
ta, nakar bo sledilo sklepanje 
sporazuma. Takoj zatem naj bi 
se začela izvajati ludi zaščitna 
deJa, ki bodo usmerjena v od
pravo škode, do katere je pri
šlo zaradi poteka transporta 
skozi občino Trnovska vas. Iz
vedeni pa bodo tudi določeni 
ukrepi v korist promeLnc var
nosti. Sicer pa je bil predlog 
Ficka, da se zadeve začnejo 
izvajati , ko bo gradnja avto
ceste v zaključni fazi , ko bo 
veČji dcl gradbene mehani
zaCije umaknil iz občine .• Jaz 
sem prcprič.ul , da bosta tako 
Ministrsrvo za promet kor 
rudi občina in direkCija našli 
skupni jezik, da bo ta cesta v 
e nem kratko ročnem obdobju 

po izgradnji av[Oceste tudi 
sanirana in rekonstruirana,« 
je ŠC pojasnil Ficko. 

Zadovoljna tudi 
Benko in Muršec 

Sicer pa so z dogovori , do 
katerih so prišli, bili zadovolj
ni rudi predstavniki občine 
Trnovska vas, župan Alojz 
Benko kot UIdi predstavniki 
Civilne iniciative. 

N odboru Civilne pobude 
Trnovska vas srno sestanek 
ocenili kOl uspešen. Ugotav
ljamo, da so odgovorni spre
jeli ustrezne sklepe, s kateri
mi so jasno definirali naloge 
in izdelali časovni načrt. Iz
postaviti želimo jasna stališ
ča predstavnika Ministrstva 
za promet Gregorja Ficka, ki 
je poudaril pomen gradnje 
avtocest, hkrati pa zagotovil, 
da bo razrcševanje problema
tike zagotavljanja varnosti in 
vzpostavitve normalnega sta
nja po koncu gradnje v obči
ni Trnovska vas potekalo po 
enakem .scenariju« kot dru
god po Sloveniji. To je pouda
ril [Udi direktor Direkcije RS 
za ceste Vili Žavarlan in pred
lagal konkretne naloge, ki jih 
v prihodnje morajo izvesti 
občina Trnovska vas, Dars in 
izvajalci de l. Veseli smo, da 

Sestanek Je potekal za zaprtimi vrati. 

so nam predstavniki države 
prisluhnili in jasno opozoril i 
izvajalce del, da je sanaCija 
nujna in da mora potekati v 
skladu z dogovorjenimi stan
dardi, ki so v veljaVi drugod 
po državi. V Civilni pobudi 
Trnovska vas bomo še nilprej 
spremljali prizadevanja ob
čine Trnovska vas ter drugih 
odgovornih in z aklivnostmi 
začeli takoj, ko bomo ugoto
vili, da aktivnosti ne potekajo 
po dogovorjenem načrul,« je 
po sestanku povedal pred
sednik Civilne iniciativt: Tr
novska vas Danilo MUTŠt:C. 

Dženana BeCIrovič 


