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CI ZA IZGRADNJO PTUJSKE OBVOZNICE 
e- mail: civilna.iniciativa@ptujskaobvoznica.com 
 
 
Datum: 16. 01. 2019  
 
 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Direktorat za prostor in graditev stanovanja 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
gp.mop@gov.si 
 
in 
 
MINISTRSTVO  ZA INFRASTRUKTURO 
Direktorat za kopenski promet 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana 
gp.mzi@gov.si 
 
 
 
 
ZADEVA: Poziv za dopolnitev variant za sprejemanje DPN za hitro cesto Hajdina – Ormož 
                 na odseku Ptuj - Markovci 

Zveza:  A. Državni prostorski načrt za glavno cesto Ptuj - Markovci, dopis MOP, št. 350-08- 
                 53/2005-270-1092-09, z dne 15. 6. 2018. 
             B. Državni prostorski načrt za glavno cesto Ptuj – Markovci, dopis MOP, št. 350-08- 
                 53/2005-MOP/307-10921-06, z dne 27. 12. 2018. 

C. Zakon o urejanju prostora (ZuP-2), Uradni list RS št. 61/2017. 
D. Sestanek predstavnikov MZI, DARS in CI dne 14. 12. 2018 v prostorih MZI. 

 
 
Spoštovani, 

Civilna iniciativa za izgradnjo Ptujske obvoznice (v nadaljnjem besedilu: CI) je bila na sestanku 
(v zvezi pod D) s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI) in 
Direkcije Republike Slovenije za avtoceste (v nadaljnjem besedilu: DARS) seznanjena, da je 
izdan razpis za novo študijo variant za odsek HC Ptuj – Markovci. Zahteva je, da se iz izvede 
študija ene severne variante in sicer S-4, ter dveh južnih variant, ene obstoječe in ene »nove 
južne – južne« variante.  

Naj še enkrat izrazimo stališče CI in s tem tudi krajanov mestne četrti Jezero in Spuhlje, da je 
vsaka do sedaj načrtovana S varianta pomeni vpadnico v mesto Ptuj in ne obvoznico in ji CI in 
s tem krajani odločno nasprotujemo. Enako velja za S-4, ki je nastala kot neka salomonska 
rešitev vseh do sedaj znanih S variant. V CI se bomo poizkusu umeščanja do sedaj načrtovanih 
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S variant uprli z vsemi sredstvi, ki so nam kot zainteresirani civilni družbi (v zvezi pod C) na 
voljo, tako s pravnega stališča kakor tudi iz stališča izvajanja državljanske nepokorščine. 

Prav tako v CI ne razumemo stališča Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: MOP), ki v dopisu v zvezi pod B še vedno vztraja 
na stališčih, ki so bila postavljena pred več kot desetimi leti in jih je do danes povozil čas - 
izhodiščna točka mora biti na območju Ptuja. Izhodiščna točka ne more biti na območju Ptuja, 
ker pač obstoječa AC A-4 ni trasirana skozi območje Ptuja. Prav tako smo ogorčeni nad 
»zlorabo« Strategije in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji do leta 2030 in ukrepa Ro. 20, ki ga je sooblikovalo isti MOP. Takšnemu birokratskemu 
pristopu reševanja umestitve v DPN smo bili priča v preteklosti in kakšne rezultate smo 
dosegli?  

Ker pa CI nima namena samo nasprotovati, temveč tudi iskati rešitve, ki bi pripeljale do 
umestitve v DPN predlagamo, da se poišče še ena nova »severna – severna« varianta, ki bi 
obšla mesto Ptuj s severne strani in se priključila na končno točko odseka v Markovcih. Po 
naših vedenjih je v preteklosti takšna varianta že obstajala, vendar je bila nam iz neznanih 
razlogov kasneje umaknjena iz postopkov. Na spodnji sliki je zgolj kot primer predstavljeno, 
kako bi lahko potekala severna – severna varianta trase HC Ptuj – Markovci, da zadosti pogoju 
obvoznice: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istočasno pa poudarjamo, da še vedno podpiramo rešitev iskanja novih variant na desnem 
bregu Drave (t.i. južno-južno varianto), ki bi se v veliki meri izognila Naturi 2000 ter zaobšla 
zaključeni habitat Šturmovec, saj bi s tem imela veliko večjo možnost za končni uspeh. Glede 
na to, da trenutno teče postopek izbire izvajalca študije variant, ki se zaključi 21.01.2019, 
predlagamo, da se razpis dopolni na ta način, da izvajalcu naloži, da poleg ene dodatne južne 
variante, poišče še eno dodatno severno varianto, ki pa mora zaobiti mesto Ptuj. 

Še enkrat poudarjamo, da se zainteresirana javnost, ki jo zastopa CI, zavzema za čim hitrejšo 
umestititev GC Ptuj – Markovci v DPN in posledično tudi izgradnjo le-te.  
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Lep 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. 
- Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju. 

 
V vednost – po e-pošti:  

- Mestna občina Ptuj; 
- Občina Markovci;  
- Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju; sou@ptuj.si 
- Zainteresirani novinarji. 

 


