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KRAJEVNE SKUPNOSTI 
  
NASLOV GRADIVA: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE V TRČOVI - predlog 

sklepa  
  
GRADIVO PRIPRAVIL: Drago PEKLAR, predsednik komisije za komunalne zadeve  
  
GRADIVO PREDLAGA: Drago PEKLAR, predsednik komisije za komunalne zadeve 
  
POROČEVALEC: Drago PEKLAR, predsednik komisije za komunalne zadeve  
  
PREDLOG SKLEPA: Svet krajevne skupnosti od župana MO Maribor zahteva, 

da v proračunu 2017 in 2018 zagotovi finančna sredstva za 
rekonstrukcijo ceste v Trčovo za 3. in 4. etapo in da se 
rekonstrukcija tudi izvede. 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
V prejšnjem mandatnem obdobju ste se in tudi v tem mandatnem obdobju se člani Sveta KS 
Malečnik-Ruperče prizadevamo, da bi se lokalna ceste od Celestrine do Grička v Trčovi 
rekonstruira po etapah. Letno vnašamo rekonstrukcijo te ceste kot prioritetne komunalne 
aktivnosti na območju naše KS, pišemo problemska poročila, poslušamo kritike občanov in na 
skoraj vsaki seji Sveta KS obravnavamo aktivnosti, ki se v zvezi te ceste izvajajo. Na 2. seji 
Sveta KS (9.12.2014) smo sprejeli tudi sklep o ustanovitvi gradbenega odbora za 3. in 4. etapo 
rekonstrukcijo ceste, kateri se tudi redno sestaja in Svet KS, preko predsednika odbora, tudi 
seznanja z vsebino pogovorov in predlaganimi sklepi. V letu 2016 smo dosegli, da se je na 
MOM naredil premik in so se zagotovila finančna sredstva za izdelavo projekta, ki se sedaj 
tudi izdeluje. Projekt bo izdelan do konca tega meseca in bo 1. 3. 2017, ob 15.00, na KS 
predstavljen vsem ob trasi živečim ljudem in po potrebi še ogled na terenu. Kot sem povedal 
že na prejšnji seji, soliranja niso dovoljena, ampak se morajo v celoti zastopati stališča, mnenje 
in sklepi, ki jih sprejme Sveta KS kot najvišji organ KS in so tudi zavezujoči. Vsi dosedanji 
sklepi Sveta KS so enotni, in sicer v kratkem, da Svet KS Malečnik-Ruperče zahteva, da se 
izvede rekonstrukcija ceste v Trčovo, lastnik in vzdrževalec ceste pa mora le to popravljati in 
vzdrževati tako, da bo varna za vse udeležence v prometu. Takšnega enotnega menja je tudi 
celotni gradbeni odbor, ki je še dodatno sprejel dogovor na 6. seji odbora, da bodo vse 
aktivnosti potekale preko Sveta KS in nič samostojno. Z enotnimi stališči in enotnim 
nastopanjem vseh nas tako kot sprejemamo na seji Sveta, je realno pričakovati, da bomo 
uspešni in da bo prišlo do rekonstrukcije ceste. Trenutno potekajo velike aktivnosti tako v KS 
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kot v nekaterih svetniških skupinah MOM, da se v proračunu 2017 in 2018 zagotovijo 
finančna sredstva za rekonstrukcijo 3. in 4. etape ceste v Trčovo. Zato je tudi eden izmed 
namenom, da sem predsedniku predlagal sklic današnje seje, da ponovno sprejmemo sklep v 
tej zvezi in tudi sedaj, ko je kostanj vroč, od župana MOM zahtevamo, da zagotovi finančna 
sredstva. Dobra novica je, da je vodstvo občine upoštevalo naše zahteve in predloge 
opozicijskih strank v Mestnem svetu MOM v tej smeri, da je še pred pričetkom prve obravnave 
predloga proračuna MOM, seznanilo mestne svetnike, da so v proračunu že upoštevali 
finančna sredstva za obnovo ceste v Trčovo (časnik Večer 17. 2. 2017). Na tem mestu tako 
moram poudariti, da naše aktivnosti, ki smo jih izvajali neposredno na terenu z posameznimi 
svetniškimi skupinami (ogledi in neposredne predstavitve) obrodile sadove. Svetniki so tako 
spoznali, da je obnova ceste v Trčovi dejansko nujno potrebna, zato se je v zadnjem mesecu 
oz. na zadnjih dveh sejah Mestnega sveta izpostavljala rekonstrukcija te ceste. Vodstvo občine 
je tako očitno spoznalo, da je nujno prisluhniti svetnikom, KS in občanom, ter to vnesti v 
proračun. Na nas pa je sedaj, da z aktivnostmi še z večjo intenziteto nadaljujemo v smeri, da 
bo do realizacije tudi dejansko prišlo. Ne glede na povedano, predlagam sklep 

 
 
 


