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REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE 709 SKOZI
MALEČNIK - 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 MO Maribor zahteva, da
vseskozi aktivno sodeluje za Direkcijo za infrastrukturo pri
izdelavi projekta obnove RC 709 in v nadaljevanju pri sami
rekonstrukciji. V proračunih 2017 (če bo potrebno), 2018,
2019 in 2020 pa zagotovi potrebna finančna sredstva. V vse
aktivnosti mora MOM vključevati tudi KS.

OBRAZLOŽITEV:
Že več let se v KS Malečnik-Ruperče borimo, da bi se rekonstruirala regionalna cesta št. 709
v odseku 8615 vsaj do stacionaže 2500. V letu 2011/2012 ter v času izgradnje A5 je bil del
regionalne ceste, do stacionaže 1500 in nato še leta 2014 do stacionaže 1800 (vendar brez
pločnika) rekonstruiran. Z izgradnjo A5, uvedbo vinjetnega sistema in odprtjem galerije pod
Meljskim hribom v letu 2012, se je promet na R 709 izjemno povečal, tako da po navedeni
cesti dnevno poteka promet nad 7000 vozil oziroma preko 2 mil. vozil letno, kar pa je na
obstoječe stanje ceste izredno nevarno za vse udeležence v prometu (ozka, uničena cesta,
brez pločnikov in ustrezne razsvetljave). K aktivnostim smo ves čas pozivali tudi MO Maribor,
ki bi morala biti edini pravi sogovornik z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo za
infrastrukturo. Vsaj nam znano je, da je bila občina pri tem indiferentna, zato se tudi niso kazali
rezultati in premik v pravo smer. Z našimi vztrajnimi dopisi in zahtevami in morda delno tudi s
pomočjo občine in vladajoče stranke (SMC), pa smo dosegli viden napredek. Na vidiku je
rekonstrukcija regionalne ceste št. 709 skozi Malečnik. V državnem proračunu v cestnem
prometu je v postavki 2431 predviden začetek financiranja 13. 7. 2016 in konec financiranja
31. 12. 2020 v skupni vrednosti 1.387.384€ razdeljeno od leta 2018-20. V letošnjem letu se bo
izdelal projekt in v letu 2018 se prične nato zares na terenu. Tako da menim, da smo uspeli.
Vendar pa se pri tem pričakuje aktivna vloga MO Maribor, ki bo morala tudi sama prispevati v
planiranem obdobju finančna sredstva v skupni višini okoli 440.000€. Ob vpogledu v predlog
proračuna MOM za leto 2018 je že predvidenih 75.000€. Vendar pa s strani MOM ni samo
planiranje sredstev v proračunu, ampak menimo, da je potrebna aktivna vloga MOM napram
DRSI že sedaj v fazi priprave projekta. Menimo, da bi moral projektant (na pobudo MOM) priti
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na licu mesta, se sestati z lokalno skupnostjo in prisluhniti tudi našim predlogom, kot
predlogom MOM, saj bo na tak način dano jasno vedeti, da smo za rekonstrukcijo ceste
izredno zainteresirani in ne samo, da si jo želimo, ampak jo tudi zahtevamo, saj želimo s tem
zagotavljati večjo varnost udeležencev v prometu tudi na najbolj prometni cesti skozi našo KS.
Seveda pričakujemo tudi, da nas bo MOM redno obveščal o poteku dogajanj in nas v sam tok
dogajanj tudi neposredno vključeval, zato predlagam sledeči sklep

