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CI ZA IZGRADNJO PTUJSKE OBVOZNICE 
e- mail: civilna.iniciativa@ptujskaobvoznica.com 
GSM 040 299 088 
 
 
Datum: 09. 12. 2019  
 
 
Gospod Milan Gabrovec 
Župan občine Markovci 
 
 
ZADEVA: Poziv CI po opravičilu s strani g. Milana Gabrovca 

Zveza:  Zapisnik 16. sestanka v zvezi z izgradnjo Hitre ceste Hajdina – Ormož ( občina Markovci,  

              št. 350-0001/2018, z dne 03. 12. 2019) 
 
 
Spoštovani g. Gabrovec, 
 

na 16. sestanku dne 03. 12. 2019 ste poizkušali diskreditirati predstavnike Civilne iniciative za 
Ptujsko obvoznico (CI) kakor tudi delo in prizadevanja CI, ter CI očitali nestrokovnost in 
nepoznavanje problematike umeščanja in posredno tudi kritizirali državne funkcionarje, ki so 
si upali vzeti predloge CI za relevantne. To ste tudi kasneje - sicer v milejši obliki - napisali v 
zapisnik sestanka (pod zveza).   

Civilno iniciativo za izgradnjo Ptujske obvoznice (CI) so ustanovili prebivalci MČ Jezero in MČ 
Spuhlja z namenom in ciljem zastopati interese prebivalcev teh MČ v iskanju rešitev umeščanja 
tretje trase hitre ceste Hajdina – Ormož na odseku Hajdina – Markovci. V njej niso le 
posamezniki, ki javno nastopajo, ampak tudi strokovnjaki, ki imajo specialistična znanja iz 
različnih področij, pa tudi iz področja umeščanja infrastrukturnih objektov v državni prostorski 
načrt. Da je temu tako, so potrdili tudi strokovnjaki na državnem nivoju, ki so te predloge vzeli 
resno, kot eno od rešitev, ki bi čim hitreje pripeljala do umestitve odseka Hajdina – Markovci 
v prostor in izgradnje celotne trase do Ormoža.  

Zaradi vsega zgoraj navedenega Vas CI g. Milana Gabrovec, župana občine Markovci poziva, 
da se ji javno opravičite za svoje neresnične in neutemeljene izjave naperjene proti CI. 

Na koncu bi še dodali, da po podatkih CI niste hoteli uskladiti datuma sestanka s predstavniki 
MOP (z državnim sekretarjem), čeprav so vam povedali, da se v načrtovanem terminu zaradi 
drugih že načrtovanih obveznosti se sestanka ne morejo udeležiti (zapisnik - opravičilo) in da 
se sestanek prestavi za nekaj dni, vendar tega niste sprejeli. Glede na očitke, ki so bili proti 
MOP na tem sestanku uperjeni z vseh strani (glej zapisnik), MOP pa ni bilo na sestanku, se v CI 
utemeljeno sprašujemo, zakaj je to tako moralo biti in ali takšni postopki res vodijo k hitrejši 
rešitvi problematike, ki se vleče že več kot 20 let.  
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Lep pozdrav!   
 
 

Predsednica CI za Ptujsko obvoznico 
Sergeja Puppis Freebairn, univ. dipl.oec. 

  
 
 
Vročeno v elektronski obliki:  

- Naslovniku. 
- Nina Mauhler, državna sekretarka na MZI. 
- Zvonko Zavasnik, vodja sektorja za ceste, MZI. 
- Ministrstvo za okolje in prostor. 
- Mojca Žnidarič, poslanka DZ RS. 
- Jani Ivanuša, poslanec DZ RS. 
- Bogdan Vrezner, Ana Sodnik Prah, Mojca Žerjav, predstavniki DARS-a. 
- Alen Jevtović, direktor OU MO Ptuj. 
- mag. Stanislav Glažar, župan Občine Hajdina. 
- Branko Marinič, župan Občine Videm. 
- mag. Danijel Vrbnjak, župan Občine Ormož. 
- Jurij Borko, župan Občine Središče ob Dravi. 
- Slavko Pravdič, župan Občine Zavrč. 
- Alenka Korpar, direktorica SOU SP. 
- Damjan Habjanec, predstavnik Maneger kluba Ptuj. 
- Predstavniki medijev. 
- Javna objava na portalu https://www.ptujskaobvoznica.com/. 

 
 


