SLOVENIJA

10. 07. 2020
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Štajerski tednik

Stran/Termin:

Po novem vadijo na parkirišču pri Qcentru
MZ

3

Naklada: 12.000,00
Površina/Trajanje: 186,15

AKTUALNO

Žanr: POROČILO

ALEN HODNIK, JAVNE SLUŽBE PTUJ

Ptuj Poligon za šolo vožnje na novi lokaciji

Po novem vadijo na

parkirišču pri Qcentru
Ptuj so v letu 2017 na zemljišču nekdanjega
odlagališča odpadkov nasproti novega rogozniškega pokopališča
zgradile poligon za učenje vožnje. Če mesto takrat ne bi
bilo zagotovilo vadbenih površin za prve ure učenja vožnje,
bi se kandidati, ki opravljajo vozniški izpit, bili primorani

Javne službe

(JS)

učiti na poligonih v drugih mestih.

Foto: ČG

Začasni poligon za prve ure učenja vožnje je na parkirišču pri Qcentru
ob Puhoui ulici. Dosedanji poligon ob Dornauski cesti, ki je bil brez gradbenega
in uporabnega dovoljenja v uporabi tri leta, so JS Ptuj po nalogu
gradbene inšpekcije zaprle.
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Gradnjo poligona je narekovala sprememba zakonodaje, in sicer
pravilnik, ki določa, da morajo kandidati za vozniški izpit prve ure vožnje

opraviti na vadbeni površini izven prometnih površin. Reševanja
zagate so se lotili v JS Ptuj. Zgradili so poligon velikosti 5. 000 mJ.
površino so ogradili, asfaltirali in zarisali talne označbe, namenjene

Celotno

izvedbi vaj vožnje. Ureditev poligona je veljala 122. 000 evrov,
investicijo najele kredit. Plačevale so ga s prihodki od
oddaje prostora v najem (kandidatom za vozniške izpite).

JS Ptuj pa so za

Bridka resnica:

dosedanji poligon zgrajen na črno
Letos je na svetlo prišla bridka resnica: poligon je bil zgrajen »na
brez gradbenega dovoljenja. Gradbeni inšpektorje od maja

črno«,

1.

2020 odredil prepoved njegove uporabe, zato je bilo treba najti drugo
rešitev. Po novem je ptujski poligon za učenje vožnje na parkirišču
pri Qcentru ob Puhovi ulici. Nakupovalni center in parkirišče sta

sicer prav tako v upravljanju JS Ptuj. Direktor družbe Alen Hodnik je
pojasnil, da bo vadbena površina pri Qcentru v uporabi tako dolgo,
dokler ne bodo uredili vse potrebne dokumentacije za legalno rabo
prejšnjega poligona; njegova legalizacija je po Hodnikovih besedah v
»Na
junijski seji mestnega sveta je bila potrjena lokacijska preveritev
za parcelo, na kateri leži asfaltirana vadbena površina. Projekt je

teku.

že poslan vsem soglasodajalcem. Po pridobitvi mnenj oziroma soglasij
bomo na Upravno enoto Ptuj vložili vlogo za izdajo gradbenega
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo treba priskrbeti še
dovoljenja.

uporabno dovoljenje. Računamo, da bi do tega lahko prišli do konca
avgusta 2020, če ne bo kakšnih nepredvidenih zapletov.
MZ
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