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Spoštovani,

poslanec Državnega zbora Boštjan Koražija je posredoval pisno poslansko vprašanje v zvezi s 
problematiko južne ptujske obvoznice. V vprašanju so izpostavljene trditve in vprašanja, ki se 
nanašajo na problematiko gradnje južne ptujske obvoznice, vsebina vprašanj pa se podrobneje 
nanaša na:
- časovnico projekta gradnje hitre ceste Ormož–Markovci–Ptuj in s tem v povezavi na 
morebitne težave, ki lahko vplivajo na zamik te časovnice,
- kronologijo priprave projekta na odseku Ptuj–Markovci, vključno z vprašanjem, v kolikšni meri 
so bile upoštevane pripombe lokalne skupnosti in civilne iniciative,
- zahtevo po zagotovilu, da rekonstruirana Ormoška cesta ne bo podaljšek hitre ceste Ormož–
Markovci, oziroma ne bo povezovalna cesta na podravsko avtocesto in
-  zahtevo po zagotovilu, da so vse dosedanje severne variante obvoznice (S1 do S4) za državo 
brezpredmetne in se iščejo rešitve za ptujsko obvoznico zgolj še južno od Ptujskega jezera.

Na postavljena vprašanja posredujem naslednje odgovore in pojasnila.

Gradnja obeh cestnih odsekov Markovci–Gorišnica in Gorišnica–Ormož bo predvidoma 
potekala hkrati, saj skupaj tvorita povezavo, ki se bo na obstoječo regionalno cesto navezala pri
Markovcih. Postopki za pripravo in objavo javnega razpisa za pridobitev izvajalca gradnje se 
bodo lahko pričeli po pridobitvi gradbenega dovoljenja (GD) za gradnjo odseka Markovci-
Gorišnica. Postopek pridobivanja potrebne dokumentacije za GD je trenutno v fazi sklenitve
pogodbe z izbranim izvajalcem v okviru postopka javnega naročila, katerega je izvedel DARS
na podlagi ugotovitev Agencije RS za okolje (ARSO) v predhodnem postopku za izdelavo 
Poročila o vplivih na okolje (PVO), kot podlage za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (OVS)
in GD. Pričetka gradnje v prostor še neumeščenega odseka Ptuj–Markovci še ni mogoče
časovno opredeliti. Postopek priprave in sprejema državnega prostorskega načrta (DPN) na 
tem odseku je v fazi izdelave študije variant, v okviru katere bo izbrana najugodnejša varianta 
poteka cestne trase. Glede na zahtevnost umestitve ceste v občutljiv prostor obstaja več 
dejavnikov, ki bi lahko vplivali na trajanje postopka priprave DPN. 
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V postopku priprave in sprejema DPN na odseku Ptuj–Markovci je bil leta 2006 sprejet Program 
priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Ptuj-Markovci in objavljen v 
Uradnem listu RS. V letu 2007 sta bila izdelana Študija variant (ŠV 2007) s predlogom
najustreznejše variantne ter Okoljsko poročilo z Dodatkom za varovana območja, v skladu s 
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
V ŠV 2007 je bilo obravnavanih sedem variant poteka trase. Štiri variante potekajo severno od 
Ptujskega jezera (S1, S1i, S2, S3) in tri variante južno od Ptujskega jezera (J1, J2, J3). 
Predlagana najustreznejša varianta po severni strani Ptujskega jezera (S1) ni bila potrjena 
zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti. Potek trase po južni strani jezera se je v Dodatku za 
varovana območja, izdelanem v sklopu okoljskega poročila, zaradi vplivov na varovana območja 
narave izkazal kot nesprejemljiv. Postopek priprave DPN se je po izdelani Študiji variant in 
Okoljskem poročilu ustavil, ker ni bilo mogoče uskladiti predloga poteka najustreznejše variante 
trase zaradi nasprotujočih stališč lokalnih skupnosti in omejitev zaradi ohranjanja narave. 
Občine nasprotujejo poteku trase po severni strani Ptujskega jezera, potek po južni strani, ki ga 
podpirajo občine, pa je ocenjen kot nesprejemljiv zaradi uničujočega poseganja v območja 
Nature 2000.

Vlada RS je leta 2012 na podlagi Poročila o realizaciji aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih 
načrtov odločila o mirovanju postopka priprave DPN. Iz poročila sledi, da je potrebno pred 
nadaljevanjem postopka priprave DPN zaradi sprememb, ki so se zgodile od zaključka študije 
variant v letu 2007 (sprememba zakonodaje, odprtje Pomurske avtoceste in preusmeritve 
prometnih tokov) preveriti upravičenost predmetne cestne povezave, odločitev o nadaljevanju 
postopka priprave DPN pa sprejeti po zaključku preveritev o utemeljenosti in potrebnosti 
investicije. Aktivnosti za pripravo DPN so se tako ponovno začele izvajati v letu 2016, v juniju 
2018 pa je bila izdelana Prometna in prometno ekonomska študija za novo cestno povezavo 
Ptuj–Markovci–Gorišnica–Ormož. V septembru 2018 so se udeleženci v postopku priprave DPN
dogovorili, da se glede na rezultate nove prometne in prometno ekonomske študije ter ob 
upoštevanju noveliranih izhodišč za načrtovanje glavne ceste Ptuj–Markovci postopek priprave 
in sprejema DPN nadaljuje z izvedbo novega kroga študije variant z vključenima dvema
variantama iz ŠV 2007 (z edino severno varianto, ki ustreza noveliranim izhodiščem, to je z 
varianto S4 in južno varianto J2, ki se je z vidika ekonomskega vrednotenja izkazala kot 
najboljša izmed južnih variant). V nov krog študije variant se vključi še morebitna dodatna 
varianta s potekom po južni strani, s ciljem poiskati rešitev, ki bo v največji možni meri zadostila 
vsem zahtevam na obravnavanem območju, torej z morebitnimi optimizacijami in načrtovanjem 
vseh potrebnih omilitvenih ukrepov za doseganje sprejemljivosti variante.

Dne 7. 4. 2010 se je v Markovcih sestal Odbor za gradnjo hitre ceste Hajdina–Ormož in sprejel 
sklep, da naj pristojni minister za promet zaradi nesprejemljivosti južnih variant sproži postopek 
prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave ter določi pogoje za načrtovanje ceste z 
računsko hitrostjo 90 ali 100 km/h, z izvennivojskimi križanji in priključki ter plačilom cestnine.
Septembra 2010 je bilo s strani prometnega ministrstva posredovano pismo evropskemu 
komisarju za okolje dr. Janezu Potočniku, novembra 2011 pa je bila v zvezi s tem prejeta 
informacija, da je na Generalnem direktoratu za okolje pri Evropski komisiji potekal sestanek z 
namenom preučitve možnosti prevlade javnega interesa pri umestitvi cestne trase v prostor. 
Komisija je na osnovi veljavne zakonodaje EU, brez podrobne študije primera, podala 
predhodno mnenje, da mora država članica pri odločanju o umestitvi trase skozi območje 
Nature 2000 poiskati varianto, ki ima najmanjši vpliv na okolje. Še posebej stroga je presoja, če 
so na območju prednostni naravni habitatni tipi oziroma prednostne vrste. Komisija sicer vnaprej 
ni izključila nobene možne rešitve, vendar je menila, da nasprotovanje lokalne skupnosti ni 
zadosten razlog za prevlado javnega interesa, ki bi omogočil gradnjo po manj ugodni varianti, 
še zlasti če obstaja varianta, ki manj obremenjuje okolje. V vsakem primeru pa mora za 
ugotovitev prevlade javnega interesa država članica izvesti postopek, predpisan z Direktivo o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, v okviru katerega 
Komisija primer podrobno preuči in izda dokončno mnenje. V nadaljevanju priprave študije 
variant za odsek Ptuj – Markovci se pogoji za načrtovanje ceste z računsko hitrostjo 90 ali 100 



km/h, z izvennivojskimi križanji in priključki ter plačilom cestnine, upoštevajo kot obvezno 
izhodišče pri načrtovanju.

Glede omenjene zahteve po zagotovilu, da rekonstruirana Ormoška cesta ne bo podaljšek hitre
ceste Ormož–Markovci, je treba pojasniti, da v prometnem konceptu na območju Ptuja ni 
predvideno, da bo rekonstruirana Ormoška cesta predstavljala podaljšek hitre ceste Ormož-
Markovci. Nova načrtovana cesta med Ptujem in Markovci mora v čim večji meri razbremeniti
cestno omrežje na prehodih skozi naselja.

Glede zahteve, da so vse dosedanje severne variante obvoznice odslej tudi za državo 
brezpredmetne in se iščejo rešitve za ptujsko obvoznico zgolj južno od Ptujskega jezera, pa je 
že iz projektne naloge za izdelavo študije variant razvidno, da se v ŠV obravnavajo predvidoma 
tri variante (ena severna in dve južni), vključno z njihovimi optimizacijami. Vse obravnavane 
variante upoštevajo novelirana izhodišča za načrtovanje. Trenutno se izdeluje poročilo o 
kartiranju habitatnih tipov, ki bo med drugim ena od podlag za opredelitev končnega nabora 
variant, obravnavanih v študiji variant.

S spoštovanjem,

mag. Alenka Bratušek
MINISTRICA

Pripravila:
Marjeta Vozelj
Sektor za ceste
Direktorat za kopenski promet
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