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CI ZA IZGRADNJO PTUJSKE OBVOZNICE 
e- mail: civilna.iniciativa@ptujskaobvoznica.com 
 
 
Datum: 27. 1. 2020  
 
 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  

MINISTRSTVO ZA INFASTRUKTURO 

 
 
ZADEVA: STALIŠČE CIVILNE INICIJATIVE NA PREDLOG USTANOVITVE MEDRESORSKE  
                  DELOVNE SKUPINE ZA IZGRADNJO HC HAJDINA – ORMOŽ 

Zveza: A. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Uradni list RS št. 61/2017. 
B. Zapisnik 16. sestanka v zvezi z izgradnjo HC Hajdina – Ormož, (Občina Markovci, št. 
350-0001/2018, z dne 3. 12. 2020).  

 
 
Spoštovani! 
 
V preteklosti smo bili s strani župana Občine Markovcev večkrat soočeni s zahtevo po 
ustanovitvi medresorske delovne skupine za izgradnjo HC Hajdina – Ormož, katere člana naj 
bi bila tudi župan Občine Markovci in županja Mestne Občine Ptuj. V civilni iniciativi za 
izgradnjo ptujske obvoznice (CI) sicer ne nasprotujemo ustanovitvi takšne medresorske 
skupine in predlagamo, da zraven omenjenih županov v skupino povabite tudi zastopnika 
prebivalcev območja naselij Budina in Spuhlja, ki jih zastopa CI.  

CI smatra, da bi se v nasprotnem kršila načela iz ZUreP-2 (zveza pod A). Predvsem imamo v 
mislih kršenje 9. člena »Načelo usklajevanja interesov«, 11. člena »Načelo sodelovanja 
javnosti«, 12. člena »Načelo ekonomičnosti postopka« in tudi 17. člena »Sodelovanja in 
usklajevanja pri sprejemanju odločitev glede prostorskega razvoja«. Vsi ti členi podpirajo, da 
ima javnost pravico sodelovati v vseh fazah postopka sprejemanja DPN in z neuvrščenostjo CI 
v takšno komisijo bi ista bila prikrajšana v zastopanju interesov občanov, ki so jo ustanovili v 
procesu umeščanja trase HC v DPN. 

Skladno z zakonom pod A v zvezi v CI sicer ne vidimo nobene zakonske osnove za ustanovitev 
takšne medresorske delovne skupine in tudi sam postopek sprejemanja DPN je ne predvideva. 
Edino kar zakon predvideva je skladno z 38. členom »Komisija vlade za prostorski razvoj«, ki 
pa ima zakonsko točno določene člane po odgovornosti glede na delovno področje v vladi in 
ti niso iz lokalne skupnosti. Prav tako smo glede na predpisan postopek sprejemanja umestitve 
v DPN mnenja, da naj strokovni organi naredijo svoje strokovno delo in šele potem naj se 
vključijo lokalni nosilci planiranja in javnost. To nam kaže tudi preteklost, saj je prav vpletanje 
lokalnih nosilcev planiranja in preko tega njihovih ozkih parcialnih interesov v fazi načrtovanja 
na državnem nivoju vplivalo na neproduktivnost iskanja določenih rešitev in s tem tudi ne 
umeščanja trase v DPN ali pa sprejemanja ostalih soglasji za nadaljevanje postopkov.  
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V CI bi še opozorili na določbe ZUreP-2, 39. člena »Nosilci urejanja prostora« in njegovega 10. 
odstavka ki natančno odreja pristojnosti lokalnih nosilcev urejanja v postopku sprejemanja 
DPN. Sedaj župan Občine Markovci sklicuje sestanke za traso HC Hajdina – Ormož (dokument 
v zvezi pod B) za kar pa nima nobenih zakonskih osnov, da o tem odloča ali debatira razen 
dela, ki je vezan na traso skozi njegovo občino. Zato CI predlaga MOP, da se iz zakonskega 
vidika opredeli do takšnih sestankov in v prihodnje kot nosilec sprejemanja DPN odredi 
sestanke in usklajevanja skladno s zakonskimi odredbami in na njih povabi zakonsko 
relevantne sogovornike. 

Prav tako bi vas spomnili, da še vedno nimamo izdelanega Načrta sodelovanja javnosti čeprav 
ste nam ga obljubili za september 2019 – Dopis MOP in MZI št.: 350-08-53/2005-MOP/327-
10921-06, z dne 10. 06. 2019. Upamo, da nam ga boste poslali v doglednem času skupaj s 
Načrtom časovnega umeščanja. 
 
Lep pozdrav!   
 

Predsednica CI za Ptujsko obvoznico 
Sergeja Puppis Freebairn 

 

  
 
 
Vročeno:  

- Ministrstvo za okolje in prostor. 
- Ministrstvo za infrastrukturo. 
- Mo Ptuj. 
- SOU. 
- Župani podravskih občin. 
- Mojca Žnidarič, poslanka DZ RS. 
- Jani Ivanuša, poslanec DZ RS. 
- Predstavniki medijev. 
- Javna objava na portalu https://www.ptujskaobvoznica.com/. 

 


