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rrnovska vas. Koncujejo gradnjo plocnikov v Bisu in Locicu 

Betonska ograja v Bisu buri duhove 
V urednlitvo itaJen ..... tednlluo _ prejailldlc, y kat ....... Ie obCan Tmo ..... vasI_zeljallUl novo qnJano batonsko 
podporno atano ze ploCnlk In ograJo v naHqu Iii. Kot Ie __ I, ,.tavltev OIII8II,jen. ocrllje nIIj na bI blia naCrtovana y 
okvIru proJekta. laformaclja _ prawriH na ObCInl, kJar pa so Irdltva odloeno zenl""l. 

V naseljih Bis in LoCiI' v olr 
eini Trnovska vas ob regionalni 
cesti Lenart -Ptuj v reh doeh 
zakljuCujejo gradnjo plocnikov 
v okviru projekta Ureditev dru
ge etape BiS-LoCil: v vrednosti 
okrog 961.000 evrov. Kot We, 
pa (okrat duhove buri beton
ska stena, ki so jo po narOCilu 
DRS! zgradill ob koneu naselja 
Sis. Eden izmed obCanov nas je 
namret opozoril, da postavitev 
ograje naj ne bi bila zajeta v okvi
cu projekta. A direktor obCinske 
uprave JoZe POtIt je govorice 
odIoCno zanikal: .Glede na vaS 
prejeti klic v zvezi gradnje beton
ske ograje vam lahka zatrdim, da 
se vsa dela izvajajo izkljuCno po 
projektu, tudi omenjena ograja." 
Kot je v nadaljevanju Se pcjasnil, 
je bila na omenjeni lokaciji ie 
predhodno pcstavIjena ograja, 
vendar jo je bila treba prestaviti 

Ta novo zgrajena ogJ'aja na vas! gradnje ploenlka v Sliu ie burl 
duhove. So tako tudl z nas!edno, kI je pray tako nacrtovana v 
okvlru projekta? 

zaradi gradnje plocnika. .Beton· 
skega temelja dosedanje ograje 
se ne da presraviti. ampak ga je 
treba porusiti in zgraditi novega 
Omenjena dela so se tudi tako 
izvedJa, kar je v skladu 5 projek-

tom." Pri tern pa je Se dodal, da 
so lastnlki za izgradnjo plOCnika 
podariIi del zemljiSl'a, v zameno 
pa zahteVali vzpostavitev prvo
mega stanja. To je praksa pov· 
sod. Potre: je nastalo situacijo Se 

razlozil z naslednjimi besedami: 
nPO mOjl oceni gre za spore med 
posameznik.i, ki si zelijo isto ..... 
Sporna ograja sieer simi kat 
utrdba plocnika. 

"Vsak sllahko 
ogleda proJeld" 

Dela, ki jill izvaja Cestoo pod· 
_ jetje Ptuj, nameravajo koncati 

do novembra. Na omenjeni .trasi 
gradnje plocnika v Bisu pa bodo 
pc besedah direktorja obCinske 
uprave porusili Se eno ograjo in 
jo pray tako oa novo postavili. 
Thdi ta ograja je zajeca v omenje
oj projekt Pri tern pa je Potre Se 
spcrocil: ,Vsa!<, ki zeU izvedeti 
kaj 0 gradnji plOCnikov, si lahko 
pride ogledat projekt, kadar si 
sam zaieii, brez upostevanja ura
dnili ur." 


