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VPRAŠANJA - POBUDE 

 

Za 27. redno sejo Mestnega sveta MO Ptuj 

 

 

1. VPRAŠANJE – POBUDA  
 

 
Občani – stanovalci iz Anželove ulice se pritožujejo, da nimajo varnega dovoza – uvoza v 
Anželovo ulico zaradi nepreglednosti ovinka iz povezovalne Ceste 8. avgusta s Čarmanovo 
ulico. Če vozijo iz smeri Čarmanova ulica - preko potoka Rogoznica pod železniškim mostom - 
Povezovalni del Ceste 8. avgusta – in zavijajo v Anželovo ulico so prometno zelo ogroženi 
zaradi nepreglednosti ovinka. Nepreglednost povzroča deponija gradbenega nasipnega 
materiala podjetja BM ASFALT d.o.o. 
 
Zato v imenu Svetniške skupine DeSUS MO Ptuj dajem naslednjo pobudo: 

- Pri ulični svetilki ali na njo ob parceli Ambrož naj se montira ogledalo, da se bo videlo 
prihajajoče vozilo iz Ceste 8. avgusta ob zavijanju v Anželovo ulico, če je smer vožnje 
ogroženega vozila iz Čarmanove ulice ( na nasprotni strani obstoječega ogledala). 
( Glej skico v priponki ) 
 

 

2. VPRAŠANJE – POBUDA 
 
 
Podjetje BM ASFALT d.o.o. s svojo dejavnostjo in deponijo nasipnega materiala povzroča 
sredi stanovanjskega naselja ogromno prahu in občasno tudi hrup, in nepreglednost vozišča, 
pri čemer so najbolj prizadeti bližnji sosedje.  
 
V imenu Stranke DeSUS MO Ptuj pa dajem naslednjo pobudo : 

- zahtevamo, da se pridobi inšpeksijsko mnenje, ali je tovrstna dejavnost v 
stanovanjskem naselju dopustna in v skladu z obstoječo zakonodajo. 



3. VPRAŠANJE - POBUDA 

Kar nekaj časa opažam, da se odpira še ena divja tržnica na parceli porušene bencinske črpalke 
na Potrčevi cesti, lastnik parcele pa je MO Ptuj. Menim, da je nova tržnica dovolj velika, da 
lahko sprejme še kakšno branjevko, ki prodaja zelenjavo in sadike. Postavljene so celo stojnice 
 
V imenu Stranke DeSUS MO Ptuj pa dajem naslednje vprašanje in pobudo : 
 

- Ali imajo branjevke, ki prodajajo zelenjavo in sadike na občinski parceli nekdanjega 
bencinskega servisa na Potrčevi cesti dovoljenje od strani MO Ptuj, da lahko tam 
prodajajo ?   

- Če je odgovor DA, prosim obrazložitev odločitve k izdaji dovoljenja za trženje na 
nelegalni tržnici, ob tem, da ima nova tržnica dovolj velike kapacitete. 

- Če je odgovor NE, zakaj odgovorni ne odreagirajo in to preprečijo ( Javne službe 
d.o.o. Ptuj ali redarska služba MO Ptuj ) 

 
 

 

Za svetniško skupino DeSUS Ptuj 
Vodja svetniške skupine  
Svetnica Marta Tušek 
 
 
 
 



 


