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Datum: 10 . 10. 2018  
 
Zadeva: UMESTITEV OBVOZNICE HITRE CESTE V DRŽAVNI LOKCIJSKI NAČRT NA ODSEKU 
PTUJ – MARKOVCI  
 
Spoštovana gospa Simona Kaligarič! 
 
V imenu prebivalcev Mestne četrti Jezero in Spuhlja, ki spadata v mestno občino Ptuj in v 
imenu zainteresirane javnosti Vas prosimo, da sodelujete v naših prizadevanjih, da v čim 
krajšem možnem času podate svoje mnenje ali sodelujete pri umestitvi glavne cesto Ptuj – 
Markovci v  državni lokacijski načrt (DPN).  
 
Glede na to, da so predvidene južne variante, kjer se predvidevajo posegi v naravo (izbor še 
ni dokončen), bi radi z Vami sodelovali, kot pristojno institucijo, ki ščiti in varuje naravo, saj 
verjamemo, da imate številne predloge s pomočjo katerih bi bili zaščiteni tudi prebivalci 
zgoraj omenjenih naselij. Živimo v nevzdržnih razmerah prekomernega hrupa in izpušnih 
plinov, krepko nad vsemi za zdravje še sprejemljivi mejnimi vrednostmi (vir: Arso), prav tako 
pa so pogoste žrtve na sedanji cesti, ki bi jo obvoznic anadomestila, tudi živali, ki jo prečkajo 
(ježki, žabe, muce in lisice). 
 
V naših prizadevanjih za čimprejšnjo umestitev obvoznice se pogosto izpostavlja kot oviro 
posegi v naravo, zato bi Vas vljudno prosili, da morda na nivoju vaše institucije določite 
pristojno osebo, ki bi lahko bila naš sogovornik, podala določena strokovna mnenja in nas 
sproti opozarja na ovire.  
 
Vas ali predstavnika vaše institucije bi radi povabili tudi na zbor krajanov, kjer bi lahko širši 
javnosti predstavil ovire, ki jih morate upoštevati tudi vi v sklopu svojih pristojnosti in 
obveznosti.  
  
Vljudno vas prosimo za sodelovanje, kot strokovnjake svojega področja s pomočjo katerih 
bomo zaščitili tako naravo kot tudi ljudi.  
 
S spoštovanjem in lepimi pozdravi.   
 

Predsednica CI za Ptujsko obvoznico:  
Sergeja Puppis Freebairn 
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