
UGOTOVITVE CIVILNE INICIATIVE

USTANOVNI ZBOR CI 12.5.2018 DOM 
KRAJANOV BUDINA: SPREJET BIL SKLEP 
„NAJPREJ OBVOZNICA, NATO OBNOVA“. 

(120 glasov ZA in le 2 glasova proti) 
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AKTIVNOSTI CIVILNE INICIATIVE
S pomočjo strokovnjaka smo preučili načrt rekonstrukcije Ormoške ceste, zbrali 
pripombe občanov, ter podali skupni ugovor na PZI projektne dokumentacije G1-
2/0249 Ptuj-Spuhlja (od km 0+000 do km 0+830 in od km 1+110 do km 1+850) kot 
sledi:
• zaradi strnjenega naselja ob Ormoški cesti, predlagamo obstoječo širino cestišča, 

saj se preveč posega v stvarno premoženje nekaterih prebivalcev;
• zaradi že sedaj nepreglednih izvozov in priključitve na državno cesto iz zasebnih 

dvorišč, predlagamo znižanje nivelete cestišča ali vsaj ohranjanje obstoječe 
nivelete;

• predlagamo mešano površino za pešce in kolesarje, ne ločene
• v projektu je javna razsvetljava po neevropskem standardu, predlagamo uskladitev 

s sedanjimi predpisi;
• predlagamo elemente za umiritev prometa v skladu s predpisi za državno cesto 

tega ranga, ki v projektu sploh niso zajeti, saj cesta poteka po strnjenem naselju;
• predlagamo ustrezno odvodnjavanje meteornih voda;
• predlagamo ureditev varne šolske poti in elemente, ki voznike opozarjajo na 

prisotnost ranljive skupine prebivalcev na mešanih površinah ob cestišču oz. otrok.
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AKTIVNOSTI CIVILNE INICIATIVE
- Sestanek CI (=civilne iniciative) in SOU (skupne občinske uprave) ter takratnega župana Ptuja g. 

Senčarja  dne 14.5.2018
- Izsilimo udeležbo na sestanku med DRSI in občino Ptuj dne 15.6.2018, kjer DRSI poda časovnico

rekonstrukcije in obljubijo, da bodo preučili pripombe ter jih upoštevali v največji možni meri, ter 
pripravili javno predstavitev projekta v septembru

- Takratni župan g. Senčar 11.07.2018 kljub protestom podpiše dogovor, ki dovoljuje uporabo 
Ormoške ceste za navezavo na HC (točka II, člen 2)

- Predstavitev projekta popravljene rekonstrukcije v Spuhlji 17.10.2018, iz katere ni jasno razvidno, 
kaj točno je popravljeno. Obljubijo, da nam dostavijo popravljeno projektno dokumentacijo. V izjavi 
za medije pravijo, da so v veliki meri upoštevali pripombe občanov.

- Dne 07.02.2019 dobimo popravljeno dokumentacijo, ki jo preuči strokovnjak in napiše pripombe 
(strokovno recenzijo). Popravljena dokumentacija je nepopolna (iz nje ni razviden prečen profil 
ceste, kjer se vidi višina cestišča). Iz recenzije izhaja, da ni strokovnih podlag za tako širino ceste in 
krožišča. 

- Sledi sestanek CI, SOU, MOP z novo županjo Nuško Gajšek dne 11.02.2019, kjer DRSI osebno 
predamo strokovne pripombe. Obljubijo odgovore v roku 14 dni, le-ti pridejo z zamudo in potrdijo 
naše sume, da rekonstrukcija služi potrebam severne obvoznice. 

- Sledi ponovni sestanek CI z županjo Nuško Gajšek dne 06.03.2019, kjer ji predstavimo stališče CI in 
se dogovorimo za delovni sestanek s krajani, ki živijo ob Ormoški cesti  

WWW.PTUJSKAOBVOZNICA.COM



KAJ JE RAZVIDNO IZ DOKUMENTOV

1. ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ptuj (vir: Uradni vestnik Mestne občine Ptuj številka 10, 
22.10.2015):
- str.6, 7.člen, točka 15 in str.8, 12.člen, točka 4: "V 

načrtovanem razvoju cestnega omrežja bo čez območje 
občine potekala nova glavna cesta Hajdina – Ormož, ki bo 
občino še močneje navezovala na širše avtocestno omrežje" 
(ne piše pa kje, južna obvoznica namreč sploh ne gre čez 
območje občine Ptuj, severna pa gre!) 
- stran 99: (15) V EUP JE26 Ptuj – Ranca, točka 10: "do 
sprejema DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. 
Brstje ni dopustna gradnja" (z drugimi besedami: parcela 
pri Ranci je rezervirana za severno varianto obvoznice) 
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KAJ JE RAZVIDNO IZ DOKUMENTOV

2. Dogovor o začasni navezavi nove cestne povezave Merkovci-Gorišnica-
Ormož na obstoječo regionalno cesto R2-228 z dne 27.06.2018 



KAJ JE RAZVIDNO IZ DOKUMENTOV

3. Odgovor DRSI na pripombe CI: 
- Točka 6: preveliko krožišče
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KAJ JE RAZVIDNO IZ DOKUMENTOV

- Točka 9: kolesarske steze – prevelik varnostni odmik

- Točka 16: tipski prečni profil ceste

WWW.PTUJSKAOBVOZNICA.COM



Preobremenitev s hrupom (75-80db)
Vir: ARSO
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Vir: ARSO



Preobremenitev s trdimi delci
Vir: ARSO

• Za Ormoško cesto meritev ne obstaja, je pa v letu 2006 bila opravljena 
meritev na Zagrebški cesti pred izgradnjo Puhovega mostu (podobnost!)



UGOTOVITVE CIVILNE INICIATIVE
1. MOP, SOU IN DRSI NISO BILI ISKRENI V KOMUNIKACIJAMI Z OBČANI IN CI 

(DA REKONSTRUKCIJA NIMA VEZE S SEVERNO OBVOZNICO)
2. REKONSTRUKCIJA ORMOŠKE CESTE NI NAMENJENA IZPOLNITVI 

POGODBE CERO GAJKE, TO JE SAMO IZGOVOR (PRVOTNA OBNOVA JE 
PRERASLA V REKONSTRUKCIJO DECEMBRA 2017 Z NOVELACIJO)

3. REKONSTRUKCIJA NI NAMENJENA LJUDEM, TEMVEČ KAMIONOM (2021 
NOVA EU REGULATIVA ZA MEDNARODNE CESTE)

4. V ČASU REKONSTRUKCIJE NI PREDVIDENEGA OBVOZA (POLOVIČNA 
ZAPORA CESTE), KAR BO POVZROČILO PROMETNI KOLAPS V PTUJA

5. OBNOVLJENA CESTA BO PO UPORABI PONOVNO UNIČENA (1 KAMION 
NAREDI TOLIKO ŠKODE KOT 10.000 AVTOV) 

6. DAJANJE SOGLASJA (V OBLIKI PODPISA NA MEJNI OBRAVNAVI) JE 
KLJUČNO ZA PRIČETEK REKONSTRUKCIJE, KASNEJE JE MOŽNO TO 
SOGLASJE IZPODBIJAT LE PO PRAVNI POTI!

ZAKLJUČEK: ČE DOPUSTIMO REKONSTRUKCIJO CESTE, OBVOZNICE NE BO
WWW.PTUJSKA OBVOZNICA.COM


