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Trnovska vas. Civilna pobuda si prizadeva za prometno varnost 

Uredijo naj pločnike in kolesarske steze 
Člani Civilne pobude Trnovska vas pristojne na Ministrstvu za promet ln Direkciji RS za ceste želijo 
opozoriti na vse gostejši promet skozi njihovo občino ter na to, da na tem območju ni zagotovljena 
prometna varnost za vse udeležence v prometu . 

• V Civilni pobudi Trnovska 
vas smo vodstvo občine Tr
novska vas večkrat opozorili 
na problematiko zagOlavija· 
nja prometne varnosti ob rc
gionalni cesti RI·229 Rogoz· 
nica-Senarska, ki vodi skozi 
naselja Ločič, Trnovska vas 
in Iliš v občini Trnovska vas, 
in je dolga 5.387 melrov. Po
sebej ležavno je zagotavljanje 
varnosti otrok na tcj cesti, ker 
se je v zadnjem letu tovorni 
promet zaradi gradnje avto
ceste Maribor-Lendava zelo 
povečal. Tudi na lej cesti, kjer 
zaradi gradnje avtoceste pote-

ka čezmerna obremenitev, je 
nujno zagotovili varnost vseh 
udeležencev v prometu, pred
vsem pešcev in kolesarjev. 
Občina Trnovska vas je v ne
posredni bližini predvidene· 
ga izvoza z avtoceste, zato bo 
v prihodnje promet povečan 
tudi po izgradnji avtoceste. 
Občani združeni v civilni po
budi si prizadevamo za lire
ditev promcrnc varnosti na 
tem odseku za vse udeležen
ce v prometu. Zavedamo se 
pomena prometnih povezav 
in razumemo časovno stisko 
in ekonomsko motiviranost 

izvajalcev. Nikakor pa ne pri
stajama na LO, da se napredek 
in dobiček kujeta na kratenju 
nekaterib ustavnih katego
rij državljanov, kar varnost, 
tudi v prometu, zagoLOvo je,« 
pojasnjuje Danilo Muršec, 
predsednik Civilne pobude 
Trnovska vas. 

V prihodnje si bodo pri· 
zadevali, da bodo vsaj v str
njenih delih naselij uredili 
pločnike in kolesarske steze 
in llstrezno protihrupno za
ščito. Ker je omenjena cesta 
že dotrajana in stavbe ob njej 
poškodovane, želijO tudi, da 

se te stavbe sanirajo in last
nikom izplačajo ustrezne od
škodnine. 

Težav glede prometne 
varnosti na tem območju se 
zavedajo [udi na tamkajšnji 
obči ni. Župan Trnovske vasi 
Alojz 8enko je o tem že obve· 
stil Ministrstvo za promet in 
Direkcijo RS za ceste. V četr· 
tek, 9. avgusta, se bo skupaj 
s člani civilne zaščite sestal s 
predstavniki DARS-a in sku· 
paj bodo poskušali najti pri· 
merna rešitev za prej omenje
ne težave. 

mat 
Člani Civilne pobude predvidevajo, da se gostota prometa skozi ob
čino kljub Izgradnji avtoceste ne bo zmanjšala. 


