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ZADEVA: Projektna naloga za izdelavo idejne zasnove in projekta za izvedbo ureditve G1-
2/0249 Ptuj-Spuhlja, od km 0+000 do km 1+860 

 

Spoštovani g. Willenpart, 

vezano na projektno nalogo, ki smo jo dne 09. 10. 2019 prejeli po elektronski pošti od mestne 
občine Ptuj, vam sporočamo, da smo bili presenečeni, da ste se odločili za izdelavo nove 
projektne naloge, saj se s tem bistveno zamakne časovna izvedba nujno potrebnega projekta. 

Še posebej, ker sta v zadnjih mesecih s strani DRSI proti Civilni iniciativi in tudi občanom, ki jih 
ista zastopa, dajali signale v smislu izvedbe »zdaj ali nikoli«, predvsem vezane na finančno 
konstrukcijo projekta. Prav tako ste se oddaljili od svojih zavez, ki ste jih dali na zboru krajanov 
Budina Brstje dne 09. 05. 2019, da bo obstoječi predlog projekta »koordiniran« v smislu 
dopolnitve mešanih površin za pešce in kolesarje (G1-2/0249 Ptuj-Spuhlja, od km 0+000 do 
km 1+860), potem ponovno predstavljen krajanom in nato gremo v izvedbo. Vse v cilju, da se 
zadeva časovno pohiti. Stališča glede mešanih površin za kolesarje in pešce smo večkrat 
ponovili, tako pisno kot ustno, zato ne vidimo potrebe, da jih ponavljamo, jih pa prilagamo k 
dopisu, ter predlagamo, da se projektanta seznani s temi stališči v izogib nadaljnim zastojem. 
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Mestno občino Ptuj pozivamo, da prejeto projektno nalogo ustrezno skomunicira in uskladi 
tudi s četrtnima skupnostma Jezero in Spuhlja, občane pa obvesti o časovnem zamiku izvedbe 
rekonstrukcije in izdelave pločnikov, kot so sedaj predvideni v tej novi nalogi. Civilna iniciativa 
ne pristaja na to, da je ona tista »inštitucija«, ki bi to morala narediti, kakor je razvidno iz 
sprejemnega dopisa DRSI.  

Zahteva DRSI po podpisu projekta s strani Civilne iniciative je skrajno nenavadna, saj civilna 
iniciativa po zakonu ne spada v »urejevalce prostora«, temveč lahko samo sodeluje v postopku 
urejanja prostora, kakor ji to mogoča zakon. Stališča o nalogi bodo podali prebivalci ob cesti 
G1-2/0249 Ptuj-Spuhlja. 

Hkrati pozivamo DRSI in mestno občino Ptuj, da nam posredujete informacije glede nove 
časovnice projekta in financiranja projekta (ali so sredstva v proračunu ostala rezervirana za 
ta projekt), ter pristopite k takojšnji preplastitvi najbolj kritičnih delov ceste, saj cesta v takem 
stanju povzroča še več hrupa in negativno vpliva na ljudi, živeče ob cesti. 

 

Lep pozdrav!   
 
 

 
Predsednica CI za Ptujsko obvoznico 

Sergeja Puppis Freebairn 

                                                                                               
 
 
 
 
Vročeno – po e-pošti:  

- Direkcija RS za Infrastrukturo 
- Mestna občina Ptuj 
- Četrtna skupnost Jezero 
- Četrtna skupnost Spuhlja 
- Javna objava na portalu https://www.ptujskaobvoznica.com/ 
- Zainteresirani novinarji. 

 


