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"Ne dovolimo, da nam država 
uniči cesto!" 

 

Člani Civilne pobude Trnovska vas so prepričani, 
da morajo odgovorni obljube o gradnji pločnika 
ob regionalki in njeni obnovi uresničiti čim prej 

 
DARJA LUKMAN ŽUNEC 

 

Pred dnevi so se sestali predstavniki Civilne pobude 

Trnovska vas - ta se zavzema za ureditev pločnikov in 
sanacijo cestišča na regionalni cesti Ptuj-Lenart, ki je že 
uničeno zaradi gradnje avtoceste - in trnovskovaški župan 

Alojz Benko s sodelavci. Predstavnikom Civilne pobude, vodi 
jih Danilo Muršec, je opisal številne dejavnosti za večjo 
varnost ob prometni regionalki in sanacijo te ceste na območju 
občine. Za zdaj so bili poskusi za sklic sestanka z odgovornimi, 
na katerem naj bi sprejeli konkretne dogovore o omenjeni 
problematiki, kot so se dogovorili konec avgusta, neuspešni. 
Ker Dars ni prevzel dogovorjene obveze, da skliče sestanek, je 

občina Trnovska vas zdaj prevzela pobudo in sklicuje 
usklajevalni sestanek, ki bo 20. novembra, nanj pa bodo poleg 
predstavnikov prometnega ministrstva in obeh direkcij povabili 
tudi poslanca DZ Franca Pukšiča in Janeza Krambergerja.  
 
"V Civilni pobudi ugotavljamo, da so župan in drugi 

predstavniki občine Trnovska vas sicer resno in 
odgovorno pristopili k razreševanju problema, vendar ne 
morejo najti kompetentnih sogovornikov na strani tistih, ki 
dela na avtocestnih odsekih organizirajo in izvajajo in ki so tudi 
dolžni poskrbeti za varnost državljanov. Ne sprejemamo več 
'dogovorov o nadaljnjem dogovarjanju', ampak zahtevamo, da 
vpleteni na sestanku najdejo optimalno rešitev in se dogovorijo 
o financiranju in dinamiki reševanja naših težav. Če pa 
sestanek ne bo ponudil konkretnih finančnih in časovnih 
okvirov za zagotavljane varnosti, obnove in posodobitve 
regionalne ceste, bo Civilna pobuda začela predvidene 
aktivnosti s stalnim opozarjanjem vse do razrešitve problema 
in se pri tem ne bo omejevala na območje občine 

Trnovska vas. 
 
Ob tem bi radi spomnili na dejstvo, da že v 70. letih prejšnjega 
stoletja nismo pristali na direktive in smo s sredstvi civilne 
družbe dosegli asfaltiranje omenjene ceste. Nikakor ne bomo 
dovolili, da nam naša lastna država uniči cesto, katere 
posodobitev smo dosegli tako, da so nekateri od nas v nekem 
drugem režimu na kocko postavili tudi svojo svobodo. Uporabili 
bomo vsa sredstva, da pred uničevanjem državnih podjetij 
zaščitimo tisto, kar je ostalo." 
 

 

 
 

 
ťDanilo Muršec: "Od sestanka pričakujemo konkretne sklepe." 
(Darja Lukman Žunec) 
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