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JELKA GODEC (PS SDS): Najlepša hvala. 
Gospa ministrica, jaz sem glede na to temo ceste infrastrukture občine Šentjur že večkrat postavljala 
vprašanja, tako pisna, tudi kar nekaj pogovorov je bilo na direkciji za ceste, DRSI-ju, no, pa bi se 
osredotočila predvsem na rekonstrukcijo ceste R3687, to je Dole-Ponikva-Dolga gora-Lovče.  
Gre za državno cesto, ki je bila 2008 sprejeta kot v NRP-je in pa v proračun Republike Slovenije. To 
je obvozna cesta za primer nesreč na avtocesti A1, hkrati pa je bila ta cesta zelo obremenjena, ko se 
je gradila železniška proga na relaciji Celje-Maribor.  
In ne samo obremenjena, ampak tudi zelo uničena. Verjamem, da ste s tem seznanjeni. Ceste si 
verjetno še niste ogledali, sam pa objavila tudi kar nekaj slik, zadnjih slik tudi, ko je recimo sredi ceste 
kar ogromna luknja, itn., da ne bi o tem, ampak cesta je bila tudi ocenjena s strani AMZS kot ena 
izmed najnevarnejših cest v Sloveniji. Zdaj, obljube torej kdaj se bo rekonstrukcija začela in kako so 
bile dane iz več strani, tudi ministrstev, torej ministra bivšega. Tudi vi ste mi v mesecu marcu 2019, 
pisali da v kolikor ne bo prišlo do večjih težav, se bodo dela na trasi pričela predvidoma konec leta 
2019. Jaz sem konec leta 2018 sklicala poslanski večer na to temo. Bili so prisotni zaposleni iz 
direkcije in tam obljubili, da bo javni razpis, da se bo začel odkup zemljišč in bo javni razpis za 
rekonstrukcijo vsaj ene faze, tiste najbolj nujne, konec leta oziroma bilo je obljubljeno v začetku leta 
2019, potem konec leta 2019 in tudi v juniju sem dobila dopis, da z ozirom na potek odkupov in 
vremenskih razmer se bo začela gradnja predvidoma pomladi 2020. Zdaj, stanje je takšno, da niti še 
razpisa ni bilo, odkupi so že. Mislim da, ker mi je bilo rečeno, tudi konec leta na direkciji, da večjih 
problemov ni, da tisti, ki so, se bodo rešili. Zdaj mene zanima, glede na to, da so bile obljube dane 
državljanom, da se bo vsaj en del, tisti najhujši, rekonstrukcija začel.  
Kdaj na ministrstvu predvidevate javni razpis vsaj za eno etapo, to je od naselja Ponikva pa tam do 
železniške proge v Ostrožnem? Tako, da bi jaz prosila za vaš odgovor, pravim, obljube pa poslušamo 
že ulala letno.  
Hvala.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Hvala za vprašanje.  
Bo pa moj odgovor relativno kratek. Skratka, res je, še vedno na podlagi pravnomočnih odločb po 
parcelaciji potekajo v tem trenutku odkupi potrebnih zemljišč in po pridobitvi potrebnih dokazil o 
razpolaganju z zemljišči, bo Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo prioritetno pričela z gradnjo 
obeh, se pravi, dveh odsekov in sicer skozi Ponikvo v dolžini 780 metrov in čez Klanec v dolžini 670 
metrov. Za odsek skozi Ponikvo je bil že pripravljen osnutek sporazuma o sofinanciranju, ki je 
trenutno v usklajevanju z občino. In prav tako je direkcija že pridobila inženirja za pripravo razpisa in 
nadzora gradenj in na direkciji, jaz pa lahko rečem tudi sama, sem še vedno prepričana, da bo razpis 
za obnovo objavljen še v letošnjem letu. Moja želja bi bila v prvi polovici leta 2020. Seveda je pa treba 
prej speljati vse potrebne postopke, od parcelacije in seveda tudi razpis potem uspešno zaključiti, ker 
tudi tukaj vemo, da ni, bom rekla, velikokrat prav enostavno postopkov pripeljati h koncu.  
 
JELKA GODEC (PS SDS): Gospa ministrica, zdaj jaz ne vem kakšne informacije imate, ampak 
parcelacija je bila že narejena leta 2018, odkupi potekajo in meni je bilo rečeno na direkciji, da kjerkoli 
se zatakne recimo, potem če človek ne želi prodati, da potem se pač naredi nacionalizacija oziroma 
se sprožijo vsi postopki, in da to ni neka ovira za javni razpis. Tako je bilo rečeno. Zdaj, če narobe 
razumem, potem me boste popravili.  
Potem, govorite o dveh etapah skozi naselje Ponikva in pa Klanec. Jaz vam moram povedati, da 
Klanec je bil, bom rekla, preplasten 2018 in ljudje pravijo, da popolni nesmisel, da je prav smešno, da 
bi zdaj direkcija tisti del, ki je bil preplasten, bom rekla po domače, vrgli ven, ta asfalt in delali novega. 
Bolj potrebno je od naselja Ponikva do, torej tista naslednja etapa, do železniške proge v Ostrožnem, 
ki je res tako, bom rekla, uničena, da ponekod niti ni več metra asfalta celega, ampak imate skoraj da 
že makadam. In ljudje se vsak dan vozijo po teh cestah, uničujejo se jim avtomobili, še hvala bogu ne 
pride do nesreč, tako da, pravim, ta razpis se vleče zdaj že obljube od 2018, kdaj bo razpis. Vse je že 
narejeno, ampak še ni razpisa. Tako da, pravim, parcelacija je, odkupi se vršijo in kolikor jaz vem, 
samo dve nista v bistvu rešeni. Tako da, jaz bi vas prosila, gospa ministrica, da pogledate te zadeve 
in mogoče pospešite v tej smeri, da se  res rekonstruira tisti del, etapa - saj to projektanti vedo 
oziroma tisti, ki vodijo projekt - v tistem delu, ki je res nujno potreben, to je od naselja Ponikva do 
železniške postaje. In tak je bil nekako tudi dogovor na direkciji, češ da bodo to tudi pisno dali. Žal, 
danes tega še nisem dobila in zato tudi ljudi bolijo te obljube, ker, konec koncev, tudi poslanci damo 
neke / opozorilni znak za konec razprave/ obljube oziroma podatke, ki jih dobimo z ministrstva in 



direkcije.  
 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Spoštovana poslanka, to, kar ste povedali, za odsek čez klanec, ki sem 
ga omenila, vsekakor bom preverila, ali je preplastitev bila narejena in zakaj bi potem bilo treba še 
enkrat; tako vam ta odgovor zagotovim pisno.  
Kar se tiče ostalih vprašanj. Še enkrat, ja, pravnomočne odločbe o parcelaciji so že, treba je 
zagotoviti odkup zemljišč. Najdlje trajajo postopki razlastitve, zato je seveda interes našega 
ministrstva, da čim več stvari rešimo z dogovorom in ne z nacionalizacijo oziroma razlastitvijo, kot ste 
omenili. Tako tu vedno prosimo za pomoč občine, ker one bolje poznajo svoje ljudi. Tako bom tudi tu 
še enkrat apelirala na svoje sodelavce, da stvari skušamo čim prej zapreti, pa na župana, da nam 
skuša pri teh postopkih pomagati. In česa drugega kot še enkrat povedati, da si tudi sama želim, da bi 
ta razpis bil objavljen čim prej, vam v tem trenutku, na žalost, težko povem, ker sem tudi človek, ki 
nerad daje obljube, ker te obljube niso odvisne samo od mene, seveda je cel kup postopkov, ki jih je 
treba izpeljati. Nedvomno pa je to odsek, ki je nujno potreben obnove.  
 


