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Danes odločitev o zapori ceste 
 

Zahteve civilne pobude podpira tudi 
trnovskovaški župan Alojz Benko 

 
DARJA LUKMAN ŽUNEC 

 

Za civilno pobudo iz Trnovske vasi je danes pomemben dan, 
saj naj bi od odgovornih na ministrstvu za promet ter iz 
direkcij za avtoceste in državne ceste dobili jasne odgovore, ali 
bodo in kdaj bodo uresničili njihove zahteve, vezane na 
gradnjo avtoceste in ureditev pločnikov ob prometni 
regionalki. Predsednik te pobude je Danilo Muršec, ki je 
podobno civilno skupino organiziral tudi predlani, ko so 
občinski svetniki odločali, ali se pridružijo agenciji za jedrske 
odpadke, ki išče lokacijo za odlagališče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov. Občinske svetnike so člani pobude 
takrat prepričali, da se odrečejo sodelovanju z omenjeno 
agencijo. Zdaj pa so občani ponovno aktivni zaradi nevzdržnih 
razmer ob regionalni cesti. 
 

"Vodstvo občine Trnovska vas smo že nekajkrat opozorili 
na problematiko zagotavljanja prometne varnosti ob regionalni 
cesti R1-229 Rogoznica-Senarska, ki vodi skozi naselja Ločič, 

Trnovska vas in Biš v občini Trnovska vas v dolžini 
5387 metrov. Posebej problematično je zagotavljanje varnosti 
otrok na tej cesti, ker se je v zadnjem letu tovorni promet 
zaradi gradnje avtoceste Maribor-Lendava zelo povečal. Po 
končani gradnji avtoceste se promet zaradi bližine avtoceste 
ne bo zmanjševal, ampak nasprotno. Občani smo se združili v 
civilno pobudo, saj si prizadevamo, da prometnovarnostno 
problematiko na tem odseku uredimo celovito in kompleksno, 
tako da bo zagotovljena minimalna prometna varnost vseh 

udeležencev v prometu. Civilna pobuda Trnovska vas 
zato od vseh, ki so povezani z gradnjo avtocestnega omrežja, 
zahteva, da takoj najdejo rešitve in zagotovijo denar za 
gradnjo pločnikov in kolesarske steze v naseljenih delih ob 
cesti, uredijo ustrezno protihrupno zaščito in sanirajo 
poškodovane stavbe ter izplačajo ustrezne odškodnine. Naš 
župan je takoj pričel dejavnosti in navezal stike s pristojnimi 
institucijami, ki jih je ocenil kot uspešne. V Civilni pobudi 

Trnovska vas veliko pričakujemo od sestanka 
predstavnikov lokalne skupnosti s predstavniki Darsa, ki je 
napovedan za danes (9. 8.)," nam je včeraj dejal Muršec. Kot 
smo poročali, tudi župan Benko pričakuje, da bodo zahtevam 
njegovih občanov odgovorni prisluhnili in storili vse, kar je v 
njihovi moči. 

 

 
 

 
Danilo Muršec: "Veliko pričakujemo od današnjega sestanka 
predstavnikov občine z odgovornimi za državne ceste in razmere 
ob njih." 
(Darja Lukman Žunec) 
 

 
Cesta skozi Biš je izredno obremenjena s tovornim prometom in 
zato toliko bolj nevarna za tamkajšnje prebivalce 
(Darja Lukman Žunec) 
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