
 
  

VEČER, d.d. 
Svetozarevska 14
2504 Maribor 

Tel: +386 2 23 53 500 
Fax: +386 2 23 53 368 
Email: internet@vecer.com

TRK: 04515-0000521398
Davčna št.: SI50611631 
Matična št.: 5048362000 

Datum: 5.12.2009 - Stran: PODRAVJE 

Zakaj trnovskovaškega župana ni bilo? 

Župan občine Trnovska vas Alojz Benko trdi, da vabila na okroglo mizo o prometu ni prejel, poslanec Franc Pukšič pa, da
bilo vabilo poslano županom vseh občin ob cesti Rogoznica-Senarska 
 

Župan občine Trnovska vas Alojz Benko se čudi, zakaj ni bil povabljen na pogovor o problemih ljudi ob cesti Rogoznica-Senarska, ki sta jo, kot smo poročali, 
minuli četrtek na Destrniku organizirala državnozborska poslanca Franc Pukšič in Milan Gumzar.  
 
 
 
Poslanec in destrniški župan Franc Pukšič pravi, da je bil Benko zagotovo povabljen. "Izrecno sem osebno naročil pošiljatelju vabil, da naj povabi vse župane 
občin ob omenjeni cesti. V moji poslanski pisarni so mi zagotovili, da je bilo vabilo poslano tudi kolegu Benku. Res pa je, da je šlo vabilo z navadno pošto in 
torej dokaza za to nimam," nam je včeraj pojasnil Pukšič. Benko pravi, da ni užaljen, pač pa bi bil vesel, če bi na okrogli mizi lahko pojasnil, kaj vse je njegova 
občina uspela narediti za varnost prebivalcev ob tej cesti. 
 
 
 
"Čeprav ne zanikam velikih problemov in dolgotrajnih pogovor z ministrstvom za promet zaradi te ceste, menim, da je bilo vse skupaj tam prikazano bolj črno, 
kot je v resnici. Sploh se mi zdi zelo vprašljiv predlog, da naj bi za tranzitni promet zgradili obvoznico ob Pesnici. To je časovno zelo odmaknjena vizija in poleg 

Darja Lukman Žunec

Trnovskovaški župan Alojz Benko: "Vse ni tako črno, kot je bilo prikazano na okrogli 
mizi." 
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tega je veliko vprašanje, ali ni bolje poskrbeti za varnost ljudi ob tej cesti kot graditi povsem novo cesto. Tudi zamisel o večjem številu radarskih kontrol ni 
najbolj primerna," je prepričan Benko. 
 
 
 
Benko dodaja, da bo država za varnost ob tej cesti na celotni potezi vložila pet milijonov evrov, Dars bo prispeval 27 odstotkov in ministrstvo za promet 
preostalo. "Vendar gre tu le za obnovo vozišča in izdelavo projektov za pločnike in povezovalne ceste s kolesarskimi stezami. Razumljivo je, da moramo kaj za
pločnike in razsvetljavo ter ureditve komunalnih vodov primakniti tudi v občinah. V naši občini bo do konca prihodnjega leta vse to pravzaprav že narejeno, saj 
nam je uspelo podpisati protokol s prometnim ministrstvom in Darsom o obnovi cestišč in graditvi pločnikov ter kolesarskih stez. Še letos bomo namreč končali 
pločnik in krožišče v Trnovski vasi. Prav tako smo vaškemu odboru v Bišu že predstavili projekte za Biš, pripravljamo jih tudi za Ločič, povsod tam, kjer je cesta 
v neposredni bližini hiš. Zadovoljen sem, ker bomo kmalu lahko pričeli odkupovati zemljišča za te namene in bomo hkrati uredili tudi vso komunalno 
infrastrukturo," pravi Benko. Naložbi v Bišu in Ločilu bodo pričeli prihodnje leto in jih takrat najbrž tudi končali. 
 
 
 
"Dobra rešitev je gradnja vzporednih stez, na katerih bo prostor za kolesarje in pešce tudi zaradi naših turističnih načrtov. Tako bomo prispevali k varnosti in 
hkrati naredili korak naprej proti ureditvi kolesarskih stez ne samo za domačine, pač pa tudi za obiskovalce. V naši občini imamo nekaj zanimivih turističnih 
točk, tudi ponudbo domačih izdelkov in turistične kmetije, kar vse bi lahko povezali s kolesarskimi potmi. Prenočišča imamo in radi bi turiste zadržali kaj več kot 
le en dan. Vendar je treba zdaj urediti tudi steze, saj se je ob glavni cesti skoraj nemogoče voziti s kolesom. Speljane bodo tako, da bodo imele neki smisel in 
bodo peljale obiskovalce v okolico občinskega središča," še napoveduje župan Benko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARJA LUKMAN ŽUNEC

Darja Lukman Žunec

V središču Trnovske vasi končujejo pločnike in krožišče. 
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