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Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi s 
problematiko južne ptujske obvoznice

Zveza: Vaš dopis št. 020-07/19-976/2 z dne 19. 6. 2019

Spoštovani,

poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Boštjan Koražija je naslovil pisno poslansko 
vprašanje na ministra za okolje in prostor Simona Zajca v zvezi s problematiko južne ptujske 
obvoznice.

Poslanec zastavlja naslednja vprašanja:

1. Kakšni so izsledki vseh doslej opravljenih meritev in analiz stanja ob Ormoški cesti 
(hrup, koncentracije trdih delcev, analize vpliva tresljajev), s podatki o časovnem 
razponu merjenja, instituciji, ki je opravila meritve in analize ter datumu poročila, za 
obdobje zadnjih 20 let?

2. Ali si lahko prebivalci ob Ormoški cesti, ker jim država v skladu z 72. členom Ustave RS 
ni uspela zagotoviti varovane ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja, obetajo 
odškodnine (Višje sodišče v Ljubljani, sodba III Cp 2600/2014 z dne 22.10.2014, VSL 
sodba III Cp 2600/2014; ECLI:SI:VSLJ:2014:III.CP.2600.2014)?

3. Kdaj bo pripravljena presoja vplivov za varianto jug - jug, saj je eden od pogojev, da se 
lahko sploh nadaljujejo postopki priprave dokumentacije?

4. Glede na to, da naj bi bilo onemogočeno nadomeščanje zemljišč za območje Nature 
2000 in posledično prepoved sleherne gradnje čez ta območja, ali bi bila z okoljskega 
vidika sprejemljiva varianta obvoznico speljati pod območjem Natura 2000, s čimer bi 
se ohranili naravni habitati in omogočilo mirnejše življenje ljudem in živalim?

5. Če v prejšnji točki predlagana možnost ne pride v poštev, ali obstaja kakšna druga 
sprejemljiva tehnična rešitev? (Morda pokrit nadzemni koridor, s čimer bi omejili hrup, ki 
je za ptice in druge živali najbolj moteč, tega pa bi lahko še ozelenili?)

6. Ali bi iz okoljskega vidika bila sprejemljiva varianta sever - sever?

Ministrstvo za okolje in prostor je na predmetno poslansko vprašanje že  posredovalo odgovor, 
z dopisom št. 001-1/2019/2019/38 – 10921 -06 z dne 3. 7. 2019, vendar je bil le ta nepopoln, za 
kar se poslancu iskreno opravičujemo in v nadaljevanju posredujemo dopolnjene odgovore na 
zastavljena vprašanja, kot si sledijo. S tem dopisom tako nadomeščamo dopis št. 001-
1/2019/2019/38 – 10921 -06 z dne 3. 7. 2019. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo.

Državni zbor Republike Slovenije
mag. Dejan Židan, predsednik
Šubičeva ulica 4
1000 Ljubljana
gp@dz-rs.si
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1. Agencija RS za okolje na Ormoški cesti in v Spuhlji meritev kakovosti zraka v preteklosti ni 
izvajala, je pa izvajala meritve na območju MO Ptuj v dveh obdobjih. Od 24. oktobra do 26. 
novembra 2006 so meritve potekale na Zagrebški cesti 7 ob zelo prometni cesti in v bližini zelo 
prometnega križišča. Namen meritev je bil ugotoviti vpliv prometa na kakovost zraka. Na 
omenjeni lokaciji so bile ravni delcev PM10,  dušikovih oksidov in ogljikovega monoksida v tem 
obdobju med  najvišjimi  v  Sloveniji. Mejna dnevna vrednost delcev PM10 je bila prekoračena v 
več kot polovici dni. Za benzen je predpisana le mejne letna vrednost, ki je v letu 2006, ko so se 
izvajale meritve, znašala 7ug/m3. Na lokaciji mobilne postaje na Ptuju je bila izmerjena 
povprečna koncentracija za čas meritev od 30. oktobra do 27. novembra 5,0 ug/m3. Meritve se 
niso izvajale celo leto, zato je primerjava z mejno letno vrednostjo le informativne narave.

Drugo obdobje meritev Agencije RS za okolje na območju MO Ptuj je  bilo od 6. decembra 2011 
do 13. marca 2012 na lokaciji znotraj območja bolnišnice Ptuj, ki je z vseh strani obdana z 
bolnišničnimi zgradbami, z manj prometnimi ulicami in večjim parkiriščem v neposredni bližini. 
Meritve delcev PM10, dušikovih oksidov, žveplovega dioksida, ogljikovega monoksida in ozona 
so se merile urno. Rezultati meritev so pokazali 24 prekoračitev dnevne mejne vrednosti za 
delce PM10, kar je bilo na ravni večine merilnih mest v Sloveniji v tem obdobju. Več 
prekoračitev je bilo izmerjenih v Zasavju, Celju in Žerjavu. Izmerjene ravni NO2 so bile med 
najnižjimi v Sloveniji, ravni benzena pa sorazmerno visoke in primerljive z merilnima mestoma 
Ljubljana Bežigrad in Maribor center. 

Na pobudo MO Ptuj na lokaciji bolnišnice Ptuj potekajo meritve onesnaženosti zunanjega zraka 
z delci PM10 in benzo(a)pirenom  od januarja 2017, izvaja jih Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano. V letu 2017 je bilo izmerjenih 38 preseganj, v letu 2018 pa 25 preseganj dnevne 
mejne vrednosti za delce PM10 (dovoljenih število preseganj v letu je 35).

2. V primeru odškodninskih zadev ne moremo enega primera posploševati na večje število 
prebivalcev. Poudarjamo, da je vsaka odškodninska tožba postopek zase, saj je na strani 
tožnika, da dokaže da mu je škoda sploh nastala. Dokazati mora pa tudi druge elemente 
odškodninske odgovornosti. 

3. Ministrstvo za okolje in prostor spremlja in koordinira aktivnosti za pripravo državnega 
prostorskega načrta za hitro cesto Ptuj-Markovci. Trenutno sta v pripravi  dve študiji, ki sta 
strokovni podlagi za državni prostorski načrt in sicer študija variant in okoljsko poročilo za 
celovito presojo vplivov na okolje. V obeh bodo obravnavane in ocenjene tako južne, kot 
severne variante; dokončen nabor variant, ki bodo presojane, še ni  določen. Naročnik 
strokovnih podlag je DARS d. d.

4. Z vidika Presoje sprejemljivosti na varovana območja Natura 2000 so seveda možne različne 
tehnične variante.  Sprejemljivost z okoljskega vidika bo Ministrstvo za okolje in prostor ocenilo 
v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ko bodo zaključene študije. Pokritje, delno 
nadkritje variant ali  vkopanje variant  pod območjem Natura 2000 lahko predstavljajo okoljsko 
sprejemljive opcije, s čimer bi se lahko ohranili naravni habitati in omogočilo mirnejše življenje 
ljudem in živalim. Jih je pa nujno treba preveriti tudi z drugih vidikov, predvsem z vidika vplivov 
na  vode.

5.  Kot navedeno je DARS d. d. že naročil študijo variant in okoljsko poročilo, kjer 
interdisciplinarna skupina ekspertov pripravlja variante, ki bodo ovrednotene in primerjane s 
prostorsko-družbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika  

Ko bo Ministrstvo za okolje in prostor prejelo gradivo (študijo variant in okoljsko poročilo), ga bo 
preverilo in se o njem, skladno z Zakonom o varstvu okolja, posvetovalo z vsemi ministrstvi in 
organizacijami, pristojnimi za posamezne vsebine varstva okolja, ohranjanja narave, voda, 
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kulturne dediščine, zdravja prebivalcev. Na podlagi pridobljenih mnenj bo podalo stališče o 
sprejemljivosti vplivov predlagane rešitve na okolje.

6. Glede variante sever-sever Ministrstvo za okolje in prostor z vidika okolja nima zadržkov za 
njeno preverbo v študiji variant in okoljskem poročilu saj podpira vsako konstruktivno rešitev 
problematike. 

S spoštovanjem, 

Simon ZAJC
Minister
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