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MINISTRSTVO  ZA OKOLJE IN PROSTOR  
Dunajska 48  
1000 LJUBLJANA  
 
Datum: 11.06.2018  
 
 
Zadeva: UMESTITEV GLAVNE CESTE V DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT NA ODSEKU  

PTUJ – MARKOVCI 
 
 
Spoštovani pristojni! 
 
V imenu prebivalcev Mestne četrti Jezero in Spuhlja, ki spadata v mestno občino Ptuj  in v 
imenu zainteresirane javnosti Vas prosimo, da v čim krajšem možnem roku  umestite glavno 
cesto Ptuj – Markovci v  državni lokacijski načrt (DPN), saj je umeščena v OPN. 
  
Program priprave  državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Ptuj – Markovci 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2006 z dne 16. 06. 2006 iz katerega je razvidno:  
 

 Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta; 
 Predmet in  programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno  

ureditveno območje; 
 Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju  DPN; 
 Nosilci urejanja prostora; 
 Postopek in roki za pripravo DPN; 
 Končne odločbe in objava.  

 
 
V skladu z Zakonom o urejanju prostora (UL RS, št. 61/2017) ugotavljamo, da so nam 
prebivalcem kot zainteresirani javnosti kršena vsa načela omenjenega zakona, hkrati pa 
pozivamo pristojno ministrstvo, da upošteva načelo ekonomičnosti, ki zahteva da se 
postopek priprave DPN vodi ekonomično, s čim manj stroški in brez podvajanja faz, 
dokumentacije ali odločitev.  
 
Pristojno ministrstvo v skladu z 18. členom prav tako pozivamo, da prevzame del 
odgovornosti za odločitve povezane z DPN, saj  nerealizirana cestna povezava vpliva na 
gospodarski in  družbeni razvoj ter ima negativne vplive na okolje, ter poslabšuje življenje 
obstoječim prebivalcem, saj je državna cesta G1-2  skozi naselja postala edina prometna 
povezave s svetom.  
 
Pri pripravi DPN Vas prosimo, da upoštevate tudi prevlado javne koristi nad  drugo javno 
koristjo in umestite  glavno cesto Ptuj – Markovci,  kot južno obvoznico, skozi katero so 
pripravljeni projekti za  daljnovod Cirkovce – Pince.   
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Hkrati Vas pozivamo, da nas s skladu s 41. členom omenjenega zakona  kot zainteresirano 
javnost vključite v Prostorski svet. Glede na vključenost več občin prosimo za pojasnilo oz. 
namero ravnanja z občinskim urbanistom.  
 
Glede na dejstvo, da gre za več prostorskih aktov od Strategije, Regionalnega prostorskega 
plana, občinskega prostorskega plana in so dokumenti razvojnega načrtovanja v skladu s 
predpisi, ki urejajo javne finance vas pozivamo, da čim hitreje časovno umestite obvoznico in 
nam s tem omogočite bivanje v skladu z evropskimi standardi in predpisi.   
 
 
 
 
S spoštovanjem in lepimi pozdravi.   
 

Predsednica CI za Ptujsko obvoznico:  
Sergeja Puppis Freebairn 

 
Vročeno:  

- Ministrstvo za okolje in prostor  
- Ministrstvo za infrastrukturo 
- DRSI 
- DARS 
- Mestna občina Ptuj 
- Javna objava na portalu https://www.ptujskaobvoznica.com/ 
- Zainteresirani novinarji 

 
 
 


