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CI ZA IZGRADNJO PTUJSKE OBVOZNICE 
e- mail: civilna.iniciativa@ptujskaobvoznica.com 
GSM 040 299 088 
 
 
Datum: 24. 10. 2019  
 
 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (ARSO) 
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana 
 
 
 
ZADEVA: Ponovna pobuda za postavitev izrednega merilnega mesta na relaciji  
                  Ptuj – Spuhlja 

Zveza:  A. Pobuda za postavitev izrednega merilnega mesta na relaciji Ptuj -Spuhlja  
                  (dopis CI z dne 09. 09. 2019) 
 

Civilna iniciativa za izgradnjo Ptujske obvoznice (CI) vam je preteklem mesecu poslala 
pobudo za postavitev izrednega merilnega mesta na relaciji Ptuj – Spuhlja za ugotavljanje 
prekomerne obremenitve bivalnega okolja. Svoj predlog smo tudi utemeljili z do sedaj 
poznanimi dejstvi in argumenti.  

Glede na to, da sedaj potekajo načrtovanja uporabe mobilnih merilnih naprav v letu 2020 vas 
CI še enkrat poziva, da vključite lokacijo na relaciji Ptuj – Spuhlja kot prioriteto za 2020 in v 
najkrajšem možnem času postavite merilno mesto. Zraven že naštetih razlogov iz naše prve 
pobude bi dodali še eno in sicer, da je MO Ptuj ena od dveh mestnih občin, ki takšne merilne 
postaje nima. Ostale mestne občine imajo STALNE merilne postaje. Takšno obravnavo s 
strani ARSO v CI razumemo, da nas tretira kot drugorazredne prebivalce napram drugim 
mestnim občinam. 

Kot smo že predlagali v slučaju, da ARSO potrebuje dovoljenje lastnika zemljišča za 
postavitev naprave za izvajanje merjenja, je CI pripravljena posredovati pri istih, oziroma 
predlagamo postavitev na naslovu Spuhlja 91d.   

Lep pozdrav!   
 

Predsednica CI za Ptujsko obvoznico 
Sergeja Puppis Freebairn 
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Vročeno:  

- Naslovnik. 
- MOP – Direktorat za okolje – v vednost 
- Javna objava na portalu https://www.ptujskaobvoznica.com/. 
- Mestna občina Ptuj. 
- Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju.  
- Zainteresirani novinarji. 

 


