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CI ZA IZGRADNJO PTUJSKE OBVOZNICE 
e- mail: civilna.iniciativa@ptujskaobvoznica.com 
GSM 040 299 088 
 
 
Datum: 10. 05. 2019  
 
 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
gp.mop@gov.si 
 
 
ZADEVA: NAČRT SODELOVANJA JAVNOSTI PRI UMESTITVI GLAVNE CESTE PTUJ –      
                 MARKOVCI V DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT  

Zveza: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), št. 800-01/16-3, z dne 24. 10. 2017. 

 
 
Spoštovani! 
 

Civilna iniciativa za izgradnjo Ptujske obvoznice (v nadaljevanju CI) Ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP) kot pobudnika prostorskega načrtovanja na podlagi 85. Člena, drugega 
odstavka ZUreP-2 (UrL RS, št. 61/2017) poziva, da v čim krajšem roku izdelate Načrt 
sodelovanja javnosti v postopku načrtovanja prostorskega umeščanja glavne ceste Hajdina – 
Ormož, odseka Ptuj – Markovci.   

Za ta načrt ste bili ustno povprašani na sestanku, ki je bil sklican na tematiko umeščanja 
odseka Ptuj – Markovci dne 19. 04. 2019 v prostorih občine Markovci (Zapisnik 13. Sestanka, 
št. 350-0001/2018, z dne 19. 4. 2019). Odgovor s strani MOP (g. Ana Vidmar) nam je potrdil, 
da isti še ni izdelan in ni ponudil preciznega datuma izdelave. V CI se sprašujemo kako se 
lahko izvajajo postopki umeščanja brez takšnega načrta, ki ga izrecno zahteva ZUreP-2 in je 
bistven za usklajevanje interesov na področju umeščanja.   

CI pričakuje, da bo v načrtu skladno s ZUreP-2 natančno opredeljeno sodelovanje javnosti od 
točke ponovne presoje variant in okoljevarstvenega vpliva pa do točke, ko mora MOP 
predlagati sklep vladi RS za umestitev odseka v prostorski plan. Prav tako pričakujemo, da bo 
CI skladno s ZUreP-2 še naprej razumljena tako kot do sedaj, enakovredna stranka v 
postopku umeščanja, ki zastopa interese lokalne skupnosti na področju umeščanja. 

Prav tako vas kot pobudnika umeščanja pozivamo da, skupaj s Ministrstvom za 
infrastrukturo, kot pripravljavcem in DARS kot investitorjem projekta odločite kateri 
postopek umeščanja, ki ga predvideva ZUreP-2 boste uporabili. CI se vsekakor zavzema za 
združen postopek – konča se s gradbenim dovoljenjem. S tem postopkom bi bistveno 
skrajšali časovno obdobje kako umeščanja tako izgradnje omenjenega odseka.      
 
V pričakovanju načrta vas lepo pozdravljamo.   
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Predsednica CI za Ptujsko obvoznico 
Sergeja Puppis Freebairn 

 
Vročeno:  

- Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
 
V vednost:  

- Ministrstvo za infrastrukturo. 
- DARS. 
- Mestna občina Ptuj 
- Občina Markovci 
- Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju; sou@ptuj.si 
- Zainteresirani novinarji. 
- Javna objava na portalu https://www.ptujskaobvoznica.com/. 

 
 
 


