
D~strn;k. Odprtje modernizirane ceste 

V modernizacijo cest 
900.000 evrov 
V občini Destrnik minuli konec tedna niso uradno odprli le skupne ceste s so
sednJo občino Trnovska vas, ampak so s krajšo slovesnostjo namenu predali še 
eno, precej večjo cestno pridobitev. 

Kot je povedal župan Franc 
Pukšič, gre za modernizacijo 
več odsekov cest v skupni dol
žini okoli tri kilometre, za kate
ro so namenili slabih 900.000 
evrov: ~ V okviru te naložbe so 
bili modernizirani odseki na 
Janežovskem Vrhu v vozni širi
ni 4,5 metra ter daljši odsek od 
pokopališča preko Podpršaka 
in Vintarovcev v dolžini 2,6 
kilometra. Hkrati s širitvijo in 
preplastitvijo odsekov se je po
ložila rudi kanalizacija, deloma 
je narejen rudi pločnik, saj te 
ceste uporabljajo naši učenci 
za prihode in odhode iz šole. 
Izgradnjo plačnikov bomo še 
nadaljevali, saj želimo vsem 
mrakom zagotoviti varno pol 
v šolo. Trenurno so v pripravi 
projekti, ob trasi ceste pa so že 
odmerjena in večinoma odku
pljena zemljišča. Sredstva za iz
vedbo modernizacije ceSte smo 
pridobili že na četrtem razpisu 
Regionalnih razvojnih progra
mov (RRP), za kanalizacijo pa 
iz petega javnega poziva RRP. 
Tako je bil delcž občinskega 

12-11-200 

proračuna za omenjeno nalož
bo približno 200.000 evrov," 
je o naložbi v cesto po"edal žu
pan Pukšič in dodal: .v naši ob
čini je praksa, da se infrastruk
rurne naložbe izpeljejo celovi
(O; v konkretnem primeru to 
pomeni modernizacijo ceste s 
hkratno položitvijo kanalizaci
je, ob izgradnjah pločnikov pa 
se hkrati postavljajo rudi javna 
razsvetljava in vsa ostala tele-

komunikacijska omrežja. Vas 
Podpršak je bila dolga leta eno 
najbolj nerazvitih naselij naše 
občine, z zadnjo pridobitvijo 
pa se postavlja ob bok najrazvi
tejšim.~ 

Seveda so nove ceste zelo 
veseli tudi vsi krajani in ostali 
uporabniki, ki so se v velikem 
številu udeležili krajše slove
snosti ob uradnem odpnju. 
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Modernizirano cesto so po nagovorih ln rezanju traku prvi uradno 
prevozili starodabnikliz sosednje občine Trnovska vas. 


