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CI ZA IZGRADNJO PTUJSKE OBVOZNICE 
e- mail: civilna.iniciativa@ptujskaobvoznica.com 
GSM 040 299 088 
 
 
Datum: 30. 10. 2018  
 
 
MINISTRSTVO  ZA INFRASTRUKTURO 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana 
 
 
ZADEVA: Načrtovanje cestne povezave Hajdina – Ormož na odseku Ptuj - Markovci 

Zveza:  A. Načrtovanje cestne povezave Hajdina – Ormož na odseku Ptuj – Markovci ter 
razbremenitev cestne infrastrukture na območju mesta Ptuj tovornega prometa, 
dopis MZI št. 350-58/2010/120-02111212, z dne 11. 10. 2018. 

B. Državni prostorski načrt za glavno cesto Ptuj - Markovci, dopis MOP, št. 350-08- 
                      53/2005-270-1092-09, z dne 15. 6. 2018. 

C. Zakon o urejanju prostora (ZuP-2), Uradni list RS št. 61/2017. 
 
 
Spoštovani, 
 

Civilna iniciativa za izgradnjo Ptujske obvoznice (CI) se vam zahvaljuje za odgovor. V vašem 
odgovoru je CI pričakovala konkretne predloge ukrepov ali korakov skladno s vašimi 
zakonskimi pristojnostmi, ki jih boste izvedli v cilju umestitve GC Ptuj – Markovci v DPN, ter v 
tem prehodnem času ukrepe za razbremenitev predvsem tranzitnega tovornega prometa na 
tej trasi.  

V vašem odgovoru nam obljubljate načrtovanje in izvedbo ukrepov, ter predlagate 
komunikacijo med vami (državni organ) in lokalnim okoljem preko organov lokalnih 
skupnosti (občin) brez sodelovanja CI. Vaše vključevanje v zgodbo bo samo, če vi ocenite da 
je to potrebno (zapisano v dokumentu v zvezi pod A).  

V CI se sprašujemo ali MZI ima namero spoštovati ZuP-2 in naloge, ki ji ima na tem področju. 
Če bi ta zgodba tekla tako kot si jo vi predstavljate potem se o tem danes ne bi več 
pogovarjali ampak bi imeli GC Ptuj – Ormož izgrajeno, vključno s ptujsko obvoznico. Če bi 
organi lokalne skupnosti delovali proaktivno in skladno s svojim poslanstvom ne bi bilo 
potrebe po ustanavljanju CI in še bi lahko naštevali. Zraven tega pa Zakon o urejanju prostora 
(ZureP-2) jasno opredeljuje kdo je za kaj odgovoren in tudi pristojen. MZI ima kar nekaj nalog 
v zvezi s postopkom sprejetja DPN, na kar tudi opozarja dopis MOP v zvezi pod B.  

Še enkrat poudarjamo, da se zainteresirana javnost, ki jo zastopa CI zavzema za čim hitrejšo 
umestitvijo GC Ptuj – Markovci v DPN in posledično tudi izgradnjo iste. Skladno s določili 9. 
člena (Načela usklajevanja interesov) in 11. člena (Načela sodelovanja javnosti) ZUreP-2 vas 
pozivamo, da CI in MZI sedeta za isto mizo in si izmenjata aktualne informacije in stališča v 
zvezi s zgoraj opisano problematiko in se uskladita za nadaljnje skupne aktivnosti pri izdelavi 
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DPN. Pričakujemo, da se bo to zgodilo v drugi polovici meseca novembra, konkretno 
predlagamo 47. teden v letu 2018. Točen datum in kraj predlagajte na MZI. 

 
Le pozdrav!   
 

Predsednica CI za Ptujsko obvoznico 
Sergeja Puppis Freebairn 

 
Vročeno:  

- Ministrstvo za infrastrukturo. 
- Ministrstvo za okolje in prostor. 
- Javna objava na portalu https://www.ptujskaobvoznica.com/. 
- Mestna občina Ptuj. 
- Občina Markovci. 
- Občina Videm. 
- Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju.  
- Zainteresirani novinarji. 

 
 


