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Spoštovane občanke in občani.
novo občinsko glasilo je spet pred vami z namenom, da vas seznani, kaj delamo v občinski
upravi in v celotni lokalni skupnosti, za nas oziroma za vas. Na eni strani se oziramo
malo nazaj po prehojeni poti, po drugi strani se zaziramo v prihodnost, ko je pred nami
novo obdobje razvoja lokalne skupnosti, ki smo ga z začetkom tega štiriletnega mandata
namenili stopati z velikimi koraki. Tako je v glasilu prava mera enega in drugega, res in
prav pa je, da se z veliko mero optimizma in smelosti oziramo v jutrišnje dni.
Ob vsej našteti vsebini se bom sam dotaknil najpomembnejših pridobitev, upam bližnje
prihodnosti. To pa so nov prizidek pri zdravstvenem domu, večnamenska športna
dvorana, živa in pozidana industrijska cona na Meleh in stalna skrb za izboljšanje
cestne infrastrukture; ob tem pa naj še izpostavim željo uspeti na razpisu za dograditev
vodovodnega sistema v občini. Seveda pa ostaja ena temeljnih usmeritev naše lokalne
skupnosti aktivna podpora zelo razvejenim dejavnostim na področju prostovoljstva in
društvene sfere.
Srčno verjamem, da pričujoče občinsko glasilo odpira pogled v dejavnosti naše lokalne skupnosti z željo, da bi zmogli skupaj
uresničiti te smelo zastavljene cilje. V to verjamem, v to upam, za to se zavzema celotna lokalna politična srenja. Verjamem v
modrost v občinskem svetu in učinkovitost občinske uprave, vse za prave odločitve predvsem za dobrobit občank in občanov.
Župan Stanislav Rojko

OBVESTILA
DELOVANJE NOVEGA SKLICA OBČINSKEGA SVETA IN DELOVNIH TELES
Na podlagi preteklih rednih lokalnih volitev v letu 2018, se je konstituiral in začel delovati občinski svet v novem sklicu.
Imenovan je bil nadzorni odbor občine, ki se je že konstituiral in pričel z delom, imenovala in z delom pričela pa so tudi
delovna telesa občinskega sveta – odbori in komisije. Seznam članic in članov občinskega sveta ter seznam članic in članov
delovnih teles občinskega sveta je objavljen na uradni spletni strani občine www.gor-radgona.si (Organi občine | Občinski
svet).

Članice in člani občinskega sveta – konstitutivna seja (20. december 2018)

SPREMLJANJE DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA
Delovanje občinskega sveta lahko občani in drugi zainteresirani spremljajo preko uradne spletne strani občine
www.gor-radgona.si. Na voljo je arhiv preteklih sej z dnevnimi redi posameznih sej in sprejetimi sklepi vse od leta 2002
naprej, od leta 2004 naprej pa je na voljo v elektronski obliki tudi večina gradiv k posameznim točkam dnevnih redov sej
občinskega sveta ter kompletna gradiva preteklih sklicanih sej. Za vse občane, ki sej ne spremljajo preko televizijskih
sprejemnikov, so za tekoči mandat na voljo posnetki celotnih javnih sej občinskega sveta preko spletne strani občine.
Znotraj Kataloga informacij javnega značaja Občine Gornja Radgona pa je na voljo tudi register veljavnih občinskih predpisov
in iskalnik po občinskih predpisih.
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OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) mora plačati neposredni uporabnik zemljišča, oziroma stavbe ali
dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik
stanovanjske pravice).
Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih, občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in merila za določitev višine tega nadomestila, ki so ga dolžni plačevati zavezanci, kot tudi merila za
popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu občinski upravni organ, odločbo pa mu izda Finančna uprava
Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS).
FURS bo predvidoma 6. 6. 2019 zavezancem za uporabo stavnih zemljišč poslala odločbe in plačilne naloge za leto 2019.
Fizične osebe bodo odločbe prejele po navadni pošti, pravne osebe pa z elektronsko pošto. V kolikor bo znesek za nadomestilo
stavbnih zemljišč višji od 25 €, bodo zavezanci prejeli dva plačilna naloga. Prvi plačilni nalog bo predvidoma zapadel v plačilo
22. 7. 2019, drugi plačilni nalog pa 20. 9. 2019. V kolikor zavezanci ne bodo poravnali prvega obroka do 22. 7. 2019, bo FURS
ponovno poslala odločbe s plačilnimi nalogi, tokrat priporočeno.
Nadomestilo za uporabo stavnih zemljišč bo predvidoma v uporabi tudi še v letu 2020, saj še ni sprejet Zakon o davku na
nepremičnine.

STANOVANJA V LASTI OBČINE
Med delovna področja lokalnih skupnosti spada tudi urejanje stanovanjske problematike. Nekatere občine imajo za potrebe
upravljanja s stanovanjskim fondom ustanovljene občinske Stanovanjske sklade, druge s stanovanji upravljajo same,
podobno kot v naši občini. Za upravljanje s stanovanji imamo dva upravnika, to sta Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja
Radgona d.o.o. iz Gornje Radgone, kot večinski upravnik naših stanovanj in podjetje Fisa nepremičnine d.o.o. iz Murske
Sobote.
Občina Gornja Radgona ima trenutno v lasti 144 neprofitnih stanovanj. Stanovanje se običajno odda v najem na podlagi
objavljenega javnega razpisa za najem neprofitnega stanovanja, kjer se oblikuje prednostna lista glede na točkovanje
prosilcev. Zadnji takšen razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Gornja Radgona je bil objavljen 7. 2. 2018, na
spletni strani občine, na katerega se je uvrstilo 10 prosilcev; neprofitno stanovanje se je že dodelilo 1 prosilcu, 9 prosilcev pa
na prosto stanovanje še čaka. Dokler se večini prosilcev ne dodeli stanovanja, se nov javni razpis za dodelitev neprofitnega
stanovanja, ne bo objavil.
Veljavna zakonodaja s tega področja pa pozna tudi izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Pri dodelitvi izjemnih
dodelitev neprofitnih stanovanj, so vlagatelji v letu 2018 ob pridobitvi mnenja Centra za socialno delo, pridobili dve takšni
stanovanji.
Glede na to, da so Občinska stanovanja pretežno starejša, so potrebna večjih investicijskih vlaganj, kar pa je možno izvajati
zgolj v okviru za to zagotovljenih finančnih zmožnosti sprejetega proračuna Občine.
Občina Gornja Radgona, glede na statistične podatke, razpolaga z zadostnimi kapacitetami neprofitnih stanovanj; ugotavlja
pa se, da so potrebe vseeno večje, kot so same namestitvene zmožnosti občine. Mesečno se na Občino obrne do deset
prosilcev za najemniška stanovanja, kar pomeni slab socialni status prebivalcev in posledično tudi veliko plačilno nedisciplino
najemnikov; od 140. najemnikov stanovanj jih je več kot 50 % neplačnikov najemnine in obratovalnih stroškov, kar predstavlja
dolg najemnikov do občine tudi do 100.000 €. V tem primeru se Občina poslužuje sodelovanja s Centrom za socialno delo,
ki poskrbi za (možno) poplačilo neporavnanih finančnih obveznosti. Pomembno pa je tudi omeniti, da posamezni najemniki
občinskih stanovanj ne uporabljajo gospodarno in v skladu z določili najemne pogodbe, zato pogosto prihaja do nepotrebnih
stroškov in vlaganj v taka stanovanja, ki pa brez nujnih investicijskih del niso primerna za nadaljnjo uporabo.
Eden izmed ukrepov, s katerimi Občina Gornja Radgona ugodno rešuje stanovanjsko problematiko je, poleg dodeljevanja
neprofitnih stanovanj, še dodelitev subvencije neprofitne in tržne najemnine upravičencem; v tem primeru jim je izdan
ustrezen upravni akt. Za te namene je bilo v letu 2018 namenjenih okrog 50.000 €.
Občina Gornja Radgona, za potrebe reševanja stanovanjskih problemov svojih občanov, v zadnjih nekaj letih ni pridobivala
novih stanovanj, in sicer z razlogom, da na število prebivalcev razpolagamo z zadostnim številom neprofitnih stanovanj, pa
tudi iz finančnega vidika in omejitve znotraj sprejetega proračuna občine, ki ne omogoča nakupa le-teh.
Občina je v zadnjih letih prodala okrog 15 stanovanj oz. stanovanjskih prostorov glede na določila Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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IZVEDENE INVESTICIJE
OBNOVA IN VZPOSTAVITEV ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
TER SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV V GORNJI RADGONI
V letu 2018 je Občina Gornja Radgona, skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo (Direkcija RS za infrastrukturo, sektor
za železnice) pristopila k obnovi železniške infrastrukture ter spremljajočih objektov ob regionalni železniški progi R 42
Ljutomer – Gornja Radgona.
V letu 2018 je bila izvedena obnova stavbnega pohištva in fasade na postajnem objektu železniške postaje Gornja Radgona
ter zunanja ureditev okrog objekta.
V aprilu 2019 je bila izvedena obnova nivojskega prehoda pri Marjanci, oziroma vzpostavitev kolesarskega pasu na
obstoječem vozišču lokalne ceste, ki prečka nivojski prehod čez železnico na Mladinski ulici.
V želji zagotovitve nemotenega prometa za pešce in kolesarje, je Občina pristopila tudi h gradnji brvi za pešce čez potok
Hercegovščak, na lokaciji ob Cesti na stadion z namenom, da se zagotovi večja varnost pešcev in kolesarjev.
Železniška postaja Gornja Radgona

pred obnovo

po obnovi

TELOVADNICA NA PROSTEM (STREETWORKOUT PARK)
V mesecu decembru 2018 so bile na TŠC Trate postavljene vadbene naprave na prostem, ob vadbišču pa so se postavile tudi
klopi in zasadila drevesa. Sistem orodij in vadbenih elementov omogoča vsestransko rekreativno vadbo za vse generacije. V
sklopu tega je urejen tudi »pole dance« kotiček (ples na drogu), kot redka sestavina orodij telovadnic na prostem.

OBNOVA OBJEKTA NEKDANJIH SLAČILNIC
Objekt nekdanjih slačilnic je bil že v zelo slabem stanju in kot takšen je še vseeno služil za hrambo delovnih strojev za
vzdrževanje površin na TŠC Trate in mestnega parka.
V lanskem letu pa je Motoristični klub Lisjak izrazil interes in željo, da del prostorov najame za potrebe delovanja kluba in jih
tudi obnovi. V okviru obnove se je porušil dotrajani zid in del prostorov, postavljena pa bo nova montažna lopa za hrambo
delovnih strojev. V prihodnje bo odstranjen še preostali del starih slačilnic.
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INVESTICIJE V TEKU
KOLESARSKE POTI V GORNJI RADGONI
V pričakovanju povečanja prevozov na delovna mesta s kolesom, Občina želi vzpostaviti kolesarsko povezavo mestnega
središča oz. območja goste poselitve z Industrijsko cono Gornjo Radgona (Mele).
Predvidena kolesarska trasa bo potekala po Mladinski ulici, in sicer od križišča Mladinske in Panonske ulice po Cesti na
stadion mimo sejmišča in pošte do Partizanske ceste, po kateri se trasa nadaljuje mimo Zdravstvenega doma do krožišča,
kjer se naveže na obstoječo kolesarsko stezo.
Predvidena izvedba kolesarske povezave je razdeljena na tri odseke. Prvi odsek poteka po Mladinski ulici v dolžini 440
metrov, drugi odsek poteka po Cesti na stadion v dolžini 293 metrov, tretji odsek pa poteka ob Partizanski ulici, in sicer
od križišča Ceste na stadion in Partizanske ceste do krožišča v dolžini 301 metrov. Vsi trije odseki se prometno uredijo s
prometnimi znaki in s talnimi označbami.
V letu 2018 je bil izdelan geodetski posnetek, pripravljena je bila idejna zasnova in pridobljena mnenja za gradnjo. V letu
2019 bo izdelan projekt za izvedbo tako, da se bo Občina koncem tega leta prijavila na razpis »Dogovor za razvoj regije«.
Predvidena izvedba kolesarskih poti je v letu 2020.

BREZŽIČNO OMREŽJE - WiFi4EU
Občina bo vzpostavila brezžično omrežje, ki bo občanom omogočalo brezplačno internetno povezavo Wi-Fi v središčih javnega
življenja, kot so npr. javne stavbe, zdravstveni zavod, park, trg in njihova okolica. Možnost brezplačnega visokohitrostnega
širokopasovnega internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bodo lahko koristili vsi. Namen
vzpostavitve takšnega omrežja pa je vključenost v internet tudi tistih, ki morda težje dostopajo do spleta.
Evropska komisija sofinancira namestitev lokalne brezžične dostopne točke, občina pa zagotovi hiter dostop do interneta in
financira operativne stroške po namestitvi povezave, najmanj tri leta po izvedbi projekta.
Vstopna točka za povezljivost brezžičnega omrežja z internetnim omrežjem je predvidena na objektu Glasbene šole Gornja
Radgona ter se naveže na štiri bazne postaje, ki so nameščene na objektih Občinske stavbe, na objektu stare carinarnice ob
Muri, na mrliški vežici in na objektu stadiona Gornja Radgona.

Ru-Ne – GRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
V KRAJEVNI SKUPNOSTI GORNJA RADGONA IN ČREŠNJEVCI - ZBIGOVCI
Evropska komisija je v letu 2014, v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, objavila poziv Connected Communities
Initiative (CCI), namenjen gradnji širokopasovnih omrežij na območjih, kjer za gradnjo ni tržnega interesa. Iz širšega
geografskega območja so bili med drugim prijavljeni tudi projekti v Sloveniji, Furlaniji Julijski Krajini (ITA) in v Primorsko
Goranski Županiji (HR), ki so združeni v projekt RuNE (Rural Networks).
Cilj projekta je izgradnja FTTH omrežja na podeželju (optika do doma), kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo
zgraditi drugi operaterji. V okviru projekta bo zgrajeno odprto omrežje, upravljavec omrežja pa bo omrežje ponujal vsem
ponudnikom vsebin pod enakimi pogoji. Projekt bo v Sloveniji predvidoma pokril do 215.000 gospodinjstev na podeželju
(točna številka bo znana po zaključku mapiranja, opravljenega s strani Direktorata za informacijsko družbo).
Občina Gornja Radgona je v želji, da se vsem občanom omogoči dostop do svetovnega spleta in s tem prenos podatkov v
hitrostih primerljivih z omrežjem (izgrajenim v letu 2013) ali še višjim, nadaljevala z aktivnostmi in v letu 2016 pristopila
k izdelavi načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Junija 2017 je Občinski svet sprejel navedeni Načrt
razvoja, ki predstavlja podlago in pomoč zasebnim vlagateljem pri odločanju o investicijah v širokopasovno omrežje na
območju Občine Gornja Radgona.
V okviru projekta RuNe je bila izdelana raziskava, v okviru katere je bilo ugotovljeno, da je na območju občine Gornja Radgona
do priključka upravičenih 1194 zasebnikov in 12 poslovnih subjektov. Na poziv je do meseca oktobra 2018 na Občino Gornja
Radgona prišlo 296 prijav. Trenutno je v teku priprava projekta za izvedbo, gradnja pa je predvidena v začetku leta 2020.
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NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA C – 2. FAZA
Projekt Nadgradnje vodovodnega sistema C – 2. faza, katerega partnerji so Občina Gornja Radgona, (kot nosilna občina),
Občina Apače in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, je vključen v Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije. Skupaj z Ministrstvom
za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil Dogovor podpisan 4. 7. 2018.
Projekt zajema povečanje obratovalne varnosti na vodnem viru Podgrad – Segovci ter gradnjo primarnih in sekundarnih
vodovodov v Občini Gornja Radgona, in sicer v dolžini 11.405 metrov v naselju Gornja Radgona in v dolžini 3.376 metrov v
naselju Lokavci, v Občini Apače v skupni dolžini 14.918 metrov ter v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v skupni dolžini 11.331 metrov.
Na podlagi poziva Ministrstva za okolje in prostor, smo trenutno oddali izpolnjen Obrazec za dopolnitev podatkov projektnih
predlogov za Dogovor za razvoj regij 2, na podlagi katerega je predviden še tehnični sestanek. Po terminskem planu je v letu
2019 predvidena še izdelava Študije izvedljivosti, Izdelava vloge za potrditev pomoči, Izdelava Investicijske dokumentacije
in Priprava razpisnih dokumentacij za izbiro izvajalcev. Ob pogoju, da bo država sofinancirala projekt, se začetek gradnje
predvideva v drugi polovici leta 2020.

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (PZA)
Občina Gornja Radgona se je v lanskem letu vključila v projekt Mreže postajališč za avtodome, in sicer zaradi povečanja
turistov, ki potujejo z avtodomi. V sklopu tega projekta se bo v mestu Gornja Radgona, na lokaciji TŠC Trate pri reki Muri,
uredilo parkirišče za šest avtodomov.
Postavljen bo stebriček za priklop na elektriko in oskrbo za svežo pitno vodo, urejen pa bo tudi prostor za izpust sive vode in
prostor za praznjenje kemičnega stranišča.
Postajališče bo tudi primerno označeno.
Lokacija za postajališče za avtodome mora biti zanimiva, saj običajno gre za krajše bivanje na določeni lokaciji. Predvsem
pa mora biti varna za gosta ter imeti dober dostop oziroma dovolj širok prostor za parkirna mesta tudi za večje avtodome.
Avtodomarstvo je tesno povezano z doživetji v naravi, ki pa jih lokacija ob reki Muri ponuja veliko. Različne športne aktivnosti
nudi že sam stadion, kakor tudi možnosti za pohodništvo, ribolov, kolesarjenje, obisk tematskih poti idr. Prav tako pa je
gostom omogočen peš dostop do centra mesta za nakupe ali oglede raznih kulturnih in naravnih znamenitosti.

IZGRADNJA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA
V teku je projekt Izgradnja Centra za krepitev zdravja, v okviru katerega bo v treh etažah zgrajen prizidek k obstoječemu
objektu Zdravstvenega doma v Gornji Radgoni. V sklopu prizidka bodo urejeni prostori za reševalno službo, pokrito parkirišče,
prostori za izvajanje preventivnih programov ter prostori, namenjeni splošnim in referenčnim ambulantam. Zelo pomembna
pridobitev v okviru investicije pa bo tudi dvigalo, ki bo zagotovilo dostop gibalno oviranim osebam do višjih etaž prizidka
ter hkrati do 1. nadstropja obstoječega objekta Zdravstvenega doma. Vodilni partner projekta je Občina Gornja Radgona,
operacijo pa sofinancirajo še Občina Radenci, Občina Apače, Občina Sv. Jurij ob Ščavnici in Zdravstveni dom G. Radgona ter
delno Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija je v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro
izvajalca gradbenih del, ki se bodo predvidoma pričela meseca junija 2019.

AKTIVNOSTI VEZANE NA IZGRADNJO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE

Občinski svet Občine Gornja Radgona se je na seji, meseca marca 2019, seznanil z Idejno zasnovo projekta – energetska
sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona. Marca 2019 je bil objavljen javni razpis
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave
nepokritih športnih površin, za sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in za sofinanciranje
opremljanja olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji OKS ZŠŽ) v letu 2019. Občina tako izvaja vse aktivnosti za oddajo
popolne vloge na predmetni razpis pri pristojnem ministrstvu. V primeru uspešne kandidature bodo sprožene aktivnosti za
VIZUALIZACIJA
izbiro izvajalca gradnje.
VIZUALIZACIJA
VIZUALIZACIJA
Sočasno pa se izvajajo še druge aktivnosti in iskanje optimalnih rešitev vezane na izgradnjo športne dvorane in njeno opremo.

Vizualizacija VŠD Gornja Radgona
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VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA
G O R N J A R A D G O N A

RAZPIS FUNDACIJE ZA ŠPORT
Občina je na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019,
2020 in 2021 prijavila dva programa, in sicer Obnova večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
in Obnova tekaške steze na TŠC Trate v Gornji Radgoni. Rezultati razpisa še niso objavljeni, seznanjeni pa smo, da bo
fundacija sofinancirala program Obnove večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.

IZGRADNJA STREHE ZA POKRITJE TRIBUNE NA OBJEKTU STADION
Po uspešni kandidaturi na razpisu Nogometne zveze Slovenije za Sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu
»SIPN-2018« v letu 2018, so končani vsi postopki, ki jih je občina morala izvesti v zvezi s pričetkom predmetne investicije.
Ocenjena vrednost investicije znaša približno 109.247 €, medtem ko bo Nogometna zveza Slovenije sofinancirala investicijo
izgradnje strehe v višini 30.000 €. Izbrani izvajalec bo z gradbenimi deli pričel v začetku meseca junija 2019. Dela bodo
potekala dva do tri tedne. V času gradbenih del bo v objektu onemogočena vadba kickboxinga, ostale aktivnosti v objektu in
na območju TŠC-ja pa se bodo lahko dokaj nemoteno izvajale.

AKTIVNOSTI ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE GORNJA RADGONA
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 25. redni seji dne, 25. 9. 2018 sprejel Odlok o občinskem podrobnem načrtu za
območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018). Območje
v velikosti 20,5 ha je sestavni del Industrijske cone Gornja Radgona, ki je ena izmed največjih poslovnih con v Republiki
Sloveniji in meri 100 ha. Območje enote urejanja prostora GR 53 je pretežno nezazidano stavbno zemljišče, ki leži severno
od železniške proge in zajema pretežno gozdno zemljišče. Večinski lastnik zemljišča je Republika Slovenija (cca 9 ha). Z
zemljišči v lasti Republike Slovenije upravljata Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Kočevje (cca 8,5 ha) in Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, Ljubljana (cca 0,6 ha).
Na prej navedenem območju Industrijske cone so podjetja s sedežem v Gornji Radgoni, in sicer podjetje Var d.o.o, Elrad
International d.o.o., Radgonske gorice d.o.o., Reflex d.o.o. in Arcont IP d.o.o. izrazila pripravljenost za gradnjo svojih poslovnih
objektov v katerih bi razširili svoje obstoječe proizvodne in storitvene dejavnosti.
Več kot eno leto je Občina Gornja Radgona, na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
vodila aktivnosti za pridobitev zemljišč s strani Republike Slovenije na neodplačni način. S to namero je želela (na podlagi
Zakona o spodbujanju investicij), kot spodbudo in po najbolj ugodni ceni prodati zainteresiranim podjetjem. Žal se tej nameri
nista primerno odzvali pristojni ministrstvi, tako da bo občina navedena zemljišča morala odkupiti in jih potem odprodati
zainteresiranim podjetjem s sklenitvijo neposredne pogodbe. Neodplačno bo občina lahko prišla le do zemljišč, na katerih se
bodo zgradile dovozne ceste (javna infrastruktura).
Poleg prej navedenih aktivnosti je občina izvedla geodetsko odmero zemljišč v omenjenem delu industrijske cone z vrisom
prometnih površin (cest) ter izbrala projektantsko podjetje, ki izdeluje projekt za gradnjo javne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija, cesta, elektrika itd.), ki bo služil kot osnova za komunalno opremljanje omenjenega območja. Ocenjuje se, da bo
sama komunalna ureditev območja, ki jo bo financirala Občina Gornja Radgona, stala več kot 1 mio €. Za potrebe omenjenega
območja je potrebno od transformatorske postaje Šratovci izgraditi električni kabel primerne velikosti, kar je v pristojnosti
Elektra Maribor in izgraditi plinsko omrežje za ogrevanje, kar pa je v pristojnosti družbe Plinovodi d.o.o., Ljubljana.

STORITVE IN UGODNOSTI OBČINE - NAMENJENE IZKLJUČNO OBČANOM
Občina Gornja Radgona, poleg zagotavljanja številnih zakonskih in drugih obveznosti, zagotavlja tudi nekatere zanimive
storitve in ugodnosti, ki so praviloma namenjene izključno občanom občine Gornja Radgona:
• Brezplačno in neodvisno strokovno energetsko svetovanje za občane na sedežu Občine Gornja Radgona – ENSVET.
• Brezplačna pravna pomoč in pravno svetovanje za občane na sedežu Občine Gornja Radgona.
• Občinska blagajna – omogočeno poravnavanje nekaterih položnic brez plačila stroškov provizije v poslovalnici Deželne
banke Slovenije, d.d. v Gornji Radgoni, namenjeno izključno občanom občine Gornja Radgona.
• Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, ki jo občina na podlagi veljavnega pravilnika nameni v višini 200 evrov
staršem ob rojstvu otroka ne glede na socialni status posameznika.
• Denarne nagrade za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja – pravico do občinske denarne
nagrade imajo na podlagi veljavnega pravilnika dijaki in študentje, ki so občani občine Gornja Radgona in so zaključili
bodisi srednješolsko izobraževanje ali pa višješolski oziroma univerzitetni, magistrski ali doktorski študij ter tudi vsi tisti,
ki so dosegli javno priznan uspeh ali izjemen dosežek v času srednješolskega izobraževanja oziroma študija.
Vse navedene ugodnosti in storitve so zbrane in podrobneje predstavljene na uradni spletni strani občine
www.gor-radgona.si (Za stranke in občane | Uporabno za občane).
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KOMUNALNA IN JAVNA INFRASTRUKTURA
POSTAVITEV OBVESTILNE SIGNALIZACIJE OB OBČINSKIH CESTAH
Občina Gornja Radgona je v lanskem letu končala projekt postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije ob državnih
cestah na območju Občine, v letošnjem letu pa je pristopila še k izvedbi turistične in druge obvestilne signalizacije ob občinskih
cestah.
Turistična in druga obvestilna signalizacija je namenjena obveščanju udeležencev cestnega prometa o kulturnih, naravnih in
turističnih znamenitostih ter drugih pomembnih objektih in vsebinah v in izven naselja.
Prometna signalizacija mora izpolnjevati še vrsto zahtev, ki jih določajo tehnični predpisi, zato je za postavitev turistične
in druge prometne signalizacije potreben še Elaborat, ki bo zajemal vse podatke o vsebini in lokaciji vsake posamezne
prometne signalizacije.
Nove table za vse zainteresirane subjekte, ki bodo vključeni v Elaborat, bodo izdelane s strani proizvajalca prometne
signalizacije, ki ima za to pridobljen EC certifikat o skladnosti za stalno vertikalno cestno signalizacijo - turistično in drugo
obvestilno signalizacijo.
Vse obstoječe table, ki stojijo oziroma so trenutno postavljene in niso skladne s predpisi, ki veljajo o cestah, se bodo
odstranile. Občina je v fazi pridobivanja vlog zainteresiranih.
Občina je v fazi pridobivanja vlog, zato poziva vse zainteresirane, da čim prej oddate vloge za postavitev. Po pripravi Elaborata
priključitev določen čas ne bo možna.

SANACIJA KANALIZACIJE NA PARTIZANSKI CESTI – ZA STARIM BLOKOM
V Gornji Radgoni, na delu med Cesto na stadion in asfaltnim platojem ob železniški progi (za starim blokom na Partizanski
cesti), je bila zgrajena javna mešana kanalizacija okoli leta 1970. Na nekaterih mestih so bile betonske cevi premera 600
mm tik pred porušitvijo, predvsem zaradi razpok cevi ali pa je na spojih cevi prihajalo do vdora vode in do vraščanja korenin.
Trenutno se izvaja sanacija z novimi polipropilenskimi (PP) cevmi dimenzije 600 mm v dolžini 120 m in z novimi revizijskimi
jaški ter vsemi potrebnimi navezavami.
Na tem območju poteka tudi dotrajani vodovod, ki se bo v sklopu te investicije istočasno zamenjal na celotni trasi.

SANACIJA KANALIZACIJE NA TRATAH – DO VODNE POSTAJE
V Gornji Radgoni - na Tratah do vodne postaje je bila zgrajena javna mešana kanalizacija okoli leta 1970. Na nekaterih
mestih je javna mešana kanalizacija (iz betonskih cevi in premera 200 mm) povsem dotrajana ali delno porušena, stiki so bili
že v razmaku, beton pa iztrošen in popolnoma korodiran. Večina cevovoda je bila torej povsem neuporabna.
Trenutno se izvaja sanacija z novimi gladkimi kanalizacijskimi PVC cevmi (dimenzije 315 mm v dolžini 120 m) in z novimi
revizijskimi jaški ter vsemi potrebnimi navezavami.
Na tem območju poteka tudi dotrajani javni vodovod iz polietilena, zgrajenega prav tako okrog leta 1970, ki se bo v sklopu
te investicije v celoti zamenjal.

NATEČAJI IN RAZPISI
NAJAVA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona je izvajalec regijske sheme kadrovskih štipendij in je na svoji spletni
strani www.pora-gr.si objavil najavo razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko oz. študijsko leto 2019/2020.
Razpis bo odprt od 7. 10. 2019.
Za dodatne informacije ter pomoč pri izpolnjevanju prijavne dokumentacije se lahko obrnete na javni zavod PORA, razvojna
agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona. Za več informacij pišite na info@pora-gr.si ali pokličite na
tel. št. 02 564 82 08.

8

Glasilo Občine Gornja Radgona | Maj 2019 | Komunalna in javna infrastruktura / Natečaji in razpisi

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA
EKO SKLAD (Slovenski okoljski javni sklad) nudi občanom nepovratne finančne spodbude in ugodne kredite za najrazličnejše
okoljske naložbe. Trenutno so občanom na voljo nepovratne finančne spodbude za:
•
•
•
•

nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb,
naprave za samooskrbo z električno energijo,
električna in hibridna vozila,
nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb.

Občanom je na voljo tudi ugodno kreditiranje različnih okoljskih naložb.
Vsi navedeni javni pozivi z obrazci za prijavo so dosegljivi na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si.

NAJAVA RAZPISOV OBČINE ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI
DRUŠTVENE SFERE TER GOSPODARSTVA IN KMETIJSTVA V OBČINI
Občina Gornja Radgona bo predvidoma meseca junija 2019, na podlagi pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2019, objavila javne razpise za:
• sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2019,
• sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2019,
• zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona
za leto 2019,
• sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga
programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2019,
• sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2019,
• sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2019,
• pomoč za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2019,
• pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2019;
Javni razpisi bodo skupaj z razpisno dokumentacijo objavljeni na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona,
www.gor-radgona.si pod rubriko »razpisi« (www.gor-radgona.si/novice/razpisi/).

JAVNI ZAVODI SE PREDSTAVLJAJO
V predhodnih številkah Občinskega glasila so še že predstavili: Osnovna šola Gornja Radgona s podružnično šolo dr. Janka
Šlebingerja, Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, Glasbena šola Gornja Radgona, Vrtec Manka Golarja Gornja
Radgona, Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.
V tokratni številki Občinskega glasila se bosta predstavila Zdravstveni dom Gornja Radgona in Javni zavod Knjižnica Gornja
Radgona.

ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA
Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni zavod, ki izvaja
primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona,
Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 km²
in s skupnim številom preko 20.000 prebivalcev. Osnovna zdravstvena
dejavnost na primarni ravni obsega predvsem preprečevanje bolezni in
poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko in zdravljenje na ambulantni in
dispanzerski ravni ter nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi.
Zdravstveni dom je v takšni obliki, kot obstaja danes, bil ustanovljen leta 1999 z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99), ki so ga sprejeli takratni občinski sveti občin Gornja
Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in Radenci. Leta 2007 se je občinam ustanoviteljicam pridružila takrat na novo nastala Občina
Apače.
Zdravstveni dom Gornja Radgona svojo dejavnost opravlja na sedežu zavoda v Gornji Radgoni in v dveh zunanjih enotah, in
sicer v Zdravstveni postaji Apače in Zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici. Poleg dveh zdravstvenih postaj ima zdravstveni
dom organizirani še dve zunanji ambulanti. To sta zobna ambulanta v Vrtcu Radenci ter ambulanta splošne medicine v
Domu starejših občanov Gornja Radgona.
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Delo v Zdravstvenem domu Gornja Radgona poteka v štirih osnovnih organizacijskih vejah:
• Dejavnost splošne medicine zajema ambulante splošne medicine, klinični laboratorij in ambulanto nujne medicinske
pomoči z reševalnimi prevozi. V sklopu splošne dejavnosti je kot samostojna enota organiziran tudi integrirani center
za krepitev zdravja – CKZ, ki izvaja programe na področju zdravstvene vzgoje in krepitve zdravja ter zmanjševanja
neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin na območju delovanja zdravstvenega doma.
• Zobozdravstvena dejavnost, v sklopu katere se izvajajo splošno zobozdravstvo za odrasle, mladinsko in otroško
zobozdravstvo, zobozdravstvena preventiva, zobotehnični laboratorij, specialistična ambulanta za zobno in čeljustno
ortopedijo (ortodontija) ter specialistična ambulanta za ustne in zobne bolezni (parodontologija).
• Dispanzerska dejavnost: otroško šolski dispanzer, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ženski dispanzer,
pljučni dispanzer, očesna ambulanta, ambulanta za UZ abdomna, diabetološka posvetovalnica in patronažna služba.
• Uprava zavoda: vodstvo, kadrovsko-pravna služba, finančno-računovodska služba, administracija, tehnične službe.
• Zdravstveni dom vodi direktor zavoda, ki je imenovan s strani sveta zavoda in s soglasji občin ustanoviteljic. V svetu
zavoda, kot organu upravljanja, imajo ustanovitelji večino in tako lahko nenehno vplivajo in odločajo o poslovni politiki
zdravstvenega doma. Vodstvo zavoda poleg direktorja predstavlja še pomočnik direktorja, glavni medicinski tehnik, ki ga
je imenuje direktor sam. Direktor imenuje tudi vodje posameznih dejavnosti, ki so hkrati člani strokovnega sveta.

Zdravstveni dom Gornja Radgona

Zdravstvena postaja Apače

Zdravstvena postaja Sv. Jurij ob Ščavnici

JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA
Leta 1960 je bil zavod ustanovljen kot Delavska univerza Gornja Radgona, v
okviru katere je bila leta 1962 ustanovljena matična knjižnica. Leta 2013 je bil
zavod preimenovan v Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona.
Poslanstvo Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona je izvajanje knjižnične
dejavnosti in izobraževanja odraslih kot javne službe za potrebe štirih občin
ustanoviteljic, in sicer Občine Gornja Radgona, Radenci, Apače in Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici.

SPLOŠNA KNJIŽNICA GORNJA RADGONA
Javni zavod s knjižnično dejavnostjo prevzema vlogo glavnega pobudnika razvoja bralne kulture pri mladih in starejših v
celotni naši regiji, zavedajoč se, da so knjige in znanje vrednota, ki mora biti dostopna vsakomur in predstavlja prihodnost
vseh generacij. Knjižnična dejavnost se izvaja v dveh enotah: v Osrednji knjižnici Gornja Radgona in Krajevni knjižnici Apače.
Knjižnica v Gornji Radgoni razpolaga s 485,70 m2 površine v dveh nadstropjih in je uporabnikom dostopna 48 ur na teden
ter 4 ure vsako drugo soboto v mesecu.
Na policah je razporejenih 87.000 enot knjižničnega gradiva, zbirka pa se še na letni ravni obogati s približno 3.750. enotami
novega knjižničnega gradiva.
Za otroke in brezposelne je članstvo brezplačno.
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Knjižnica je:
• prostor navdiha (branje, razmišljanje, različni mediji, lastna ustvarjalnost, igra);
• prostor učenja (neformalna izobraževanja, samostojno učenje, informiranje o možnosti dostopa do znanja);
• prostor srečevanj in druženj (javne debate, predavanja, diskusije, delavnice, razstave) in aktivni partner lokalnega razvoja;
• aktivni partner lokalnega razvoja.
Izpostavljenih nekaj projektov, ki jih izvaja zavod za svoje uporabnike:
• Literarni večeri, Noč knjige – vsaj štiri krat letno se povabi in gosti znani slovenski avtor, kot na primer Mileno Miklavčič,
patra dr. Karla Gržana, Deso Muck, Gorana Vojnovića, Vinka Möderndorferja, Borisa Pahorja, Gabrielo Babnik, Toneta
Partljiča, predvsem znane literate naših krajev.
• Rastem s knjigo – projekt, s katerim se v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, osnovnimi in srednjimi šolami,
spodbuja branje kakovostne slovenske literature in ob obisku učencev predstavi delo in poslanstvo knjižnice.
• Pravljično s pravljico – projekt branja in ustvarjanja z najmlajšim, ki se ga izvaja vsako sredo od 16.30 do 18.00 ure v
Knjižnici Gornja Radgona.
• Biblos – omogočena izposoja elektronskih knjig v slovenskem jeziku, trenutno je zakupljenih več kot 350 naslovov, ki jih
uporabniki lahko berejo na svojih bralnikih, pametnih telefonih, tablicah ali računalnikih.
• Dnevnik pravljic – projekt družinskega branja, kjer se razvija kultura branja pri predšolskih otrocih.
• Sem pravljičar Andersen – natečaj za osnovnošolce, v katerem se učenci 4. in 5. razredov preizkusijo v pisanju zgodbic,
ob pogoju, da pišejo z roko.
• Domoznanska bralna značka »Zakladnice« – v poletnih mesecih poteka branje literature avtorjev iz pomurske regije.
• Radijski knjižni sejem – projekt, v sklopu katerega se javlja na radio Murski val, predstavlja najbolj brane knjige, se jih
priporoča v branje in povabi obiskovalce na dogodke v knjižnico.

ENOTA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Enoto izobraževanja odraslih (naslednica Ljudske univerze) se razvija z bogatenjem izobraževalne programske vsebine za
različne ciljne skupine ter v povezovanju s podjetji in drugimi javnimi zavodi. V letu 2018 je bilo v vse programe, katerih
vrednost je presegla 100.000 €, skupno vključenih 586 udeležencev, ki so vključitev v posamezne projekte tudi uspešno
zaključili. Enota izobraževanja odraslih, v katere se lahko vključijo prebivalci naše regije v okviru javne službe, izvaja naslednje
projekte:
• Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022
V obdobju do leta 2022 bodo izvedli izobraževalne programe za 31 skupin za skupno 372 udeležencev, kar znaša izvedbo
19.920 izobraževalnih ur. Izobraževalni programi kot so tečaji tujega jezika, računalniški tečaji, tečaji za izboljšanje veščin
komunikacije, tečaji zdravega življenjskega sloga, so namenjeni podjetjem, zaposlenim in brezposelnim, prednostno
starejšim od 45 let, s končano manj kot 4-letno srednjo šolo in so za udeležence brezplačni. Projekt financira Evropska
unija – Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pohitite in si zagotovite mesto na tečajih!
• Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja 2016 – 2022
V proces svetovanja zaposlenim in priznavanja predhodno pridobljenega znanja se bo do leta 2022 vključilo 163 udeležencev.
Projekt financira Evropska unija – Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona strmi h krepitvi visokega nivoja kakovosti ponudbe in storitev knjižnice, dogodkov za
javno dobro ter k dvigu splošne stopnje izobraženosti ljudi vseh generacij.
JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona
Podaljševanje gradiva in informacije o gradivu: 02 564 88 42 | Informacije o tečajih in svetovanju: 02 564 87 14
pišite na: info@lu-gradgona.si, več o knjižnici na: www.lu-gradgona.si
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DOGODKI IN PRIREDITVE
IZVEDENE VEČJE PRIREDITVE
V OBDOBJU NOVEMBER 2018 – APRIL 2019
V občini Gornja Radgona se je v obdobju od novembra 2018 do konca aprila 2019 zvrstilo preko 290 raznovrstnih
kulturnih prireditev in dogodkov (umetniške, dokumentarne, sezonske razstave, delavnice, predstavitve,
predavanja, performansi, baletne, gledališke in filmske predstave, koncerti, sejemske prireditve, svečane
obeležitve, dobrodelne prireditve, pohodi, društvena srečanja s tekmovanji,... ).
V nadaljevanju se izpostavlja le nekaj najodmevnejših:
MARTINOVANJE 2018
Tradicionalno Martinovanje na prostem je v Mestu sejmov in penine
vsakič prav posebno doživetje. Tudi tokrat je pester kulturnozabavni program s krstom mošta privabil na Kerenčičevo ulico
številno publiko iz obeh bregov reke Mure. Obiskovalci prireditve
so si lahko ogledali vinske kleti in prikaz vinogradništva v muzeju
Špital. Za zabavo sta poskrbela šaljiva nastopa negovske grajske
gospoščine in ljudskega godca Danila Rajha. Poleg vinskih kraljic
so se v programu predstavili radgonski folkloristi. Po nastopu
Pihalnega orkestra Gornja Radgona in tamburašev KD Peter Dajnko
iz Črešnjevcev, pa je zabavno glasbeni program Štajerskih fakinov marsikoga zvabil na plesišče. Svoje so dodali
še ugodno vreme, odlični domači vinarji, turistične kmetije in rokodelci na prireditveni tržnici ter tako poskrbeli
za nepozabno druženje
LEOPOLDOV SEJEM Z GOLAŽIJADO
Tradicionalni Leopoldov sejem je s pestro in bogato ponudbo na stojnicah privabil množico obiskovalcev od
blizu in daleč, ki so se po dobri stari navadi lahko oskrbeli z domačimi pridelki, pripomočki za vsakdanja hišna in
poljska opravila ter toplimi oblačili in obutvijo za prihajajoče zimsko obdobje. Priložnost pa so izkoristili tudi za
medsebojno druženje in klepet o dobrih starih in obetavnih novih časih. Sejem je popestrila Majolkina predvolilna
golažijada, ki so se je udeležili skoraj vsi kandidati za župana s svojimi ekipami. Po oceni strokovne žirije pa je
tokrat najokusnejši golaž pripravilo prav Turistično društvo Majolka.
4. PRAVLJIČNO MESTO
Adventni čas z razstavami, koncerti, delavnicami in Miklavževanji
je dosegel vrhunec z množično obiskanim, zdaj že 4. tradicionalnim
Pravljičnim mestom na Trgu svobode. Tudi tokrat so Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona, Zasebna glasbena šola Maestro, Glasbeni
atelje Bach, obe osnovni šoli, Folklorno društvo Gornja Radgona,
JZ Knjižnica, zavod Kultprotur in Mladinski center, na Trgu svobode
pripravili privlačen pravljično obarvan tridnevni program, ki se je
zaključil z nastopom Adija Smolarja. Številne adventne stojnice so
ponujale praznične dobrote in drobne pozornosti za praznična obdarovanja. Za dobrodelno noto sta poskrbela
posebna izmenjevalnica otroških igrač in Lions Club z zbiranjem dobrodelnih prispevkov.
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PREDSTAVE V DOMU KULTURE
Zadnje četrtletje lanskega in prvo letošnjega leta so se v Domu kulture zvrstile različne predstave s pretežno
humorno vsebino (Vodebova Razočarana gospodinja pri seksologu, otroška Pravljica o Božičkovi deželi, Tadej
Toš s Freestyle komedijo, Kofetarji s Smo, kar smo, KD Simon Gregorčič z Rožami za Tončko, Reporter Milan
s Swingerji, Matjaž Jevšnik in Orleki s Frpruhom). Baletni oddelek Glasbene šole Gornja Radgona je pripravil
izjemno predstavo Čarli in tovarna čokolade. Filmski fenomen OTO, ekipe Vasje Rovšnika, pa je radgonsko
dvorano napolnil kar devetkrat.
OBELEŽITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA
Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku se je
6. februarja 2019 začela z odprtjem likovne razstave Obrazi, avtorice
Tamare Vogrin in nadaljevala s slavnostno akademijo. Slavnostna
govornica, pisateljica, pesnica in kulturnica Marija Šedivy je opozorila
na pomembno vlogo kulture v uveljavljanju in ohranjanju slovenske
narodnostne identitete. Glasbeni program so izvedli učitelji Glasbene
šole Gornja Radgona. Na sam kulturni praznik pa je mestni muzej Špital,
v času dneva odprtih vrat, ponudil tudi odprtje razstave rimskih ogrlic
Jožice Antolič, na knjižnem sejmu pa sta se publiki predstavila literarna
ustvarjalca Breda Slavinec in Danilo Rajh. Za glasbeno doživetje je
poskrbel Darko Horvat; Damijan Sovec pa je dodal še razstavo stripov.
GRAD NEGOVA OB ODPRTJU SEZONE 2019 - TUDI SREDIŠČE
PODEŽELSKE DEDIŠČINE
Kulturno zgodovinski spomenik državnega pomena – Grad Negova, je
sezono 2019 odprl z odmevnimi in množično obiskanimi prireditvami
zadnji konec tedna v marcu.
Nosilca projekta, zavod Kultprotur in KID Kibla, sta ob petkovemu
svečanemu odprtju prenešene spominske sobe akademika dr. Antona
Trstenjaka v novem gradu in ob tiskovni konferenci s predstavitvijo
projekta Ruritage, odprla še središča podeželske dediščine. Zvečer
je potekala otvoritev tudi eminentne fotografske razstave Fotograd
Negova 2019 - pomlad. Tokrat se obiskovalcem predstavljajo mojstri fotografije iz Slovenije, Srbije in Madžarske:
Stane Vidmar z Rdečo piko, Branislav Brkić z Vaškimi muzikanti in Zsolt Ujhelyi z Formo. Po sobotnem odprtju
kiparske razstave Leopolda Methansa z naslovom Prikovani grajski duhovi, ki jo je popestril glasbeni nastop
Valterja Klemenčiča in Sare Urbanič, so otroke animirale Grajske pravljice v izvedbi vzgojiteljic vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona in likovnice Dane Štrucelj. Za posebno kulinarično doživetje pa je poskrbel Kabinet
čudes, ki ga je pripravila kiparka, oblikovalka in gurmanka Bojana Križanec v sodelovanju s Visoko strokovno
šolo za gostinstvo in turizem Maribor. V nedeljo so se na dobro obiskanem zeliščarskem dnevu z delavnicami
in s predavanji predstavili številni zeliščarji. Otroci so uživali v otroški delavnici Zelišča male čarovnice, ki jo je
pripravilo MD Vitez Negova ter ob gledališki predstavi Princesa Zala je postala Žaba. Člani TD Negova-Spodnji
Ivanjci so pripravili slastno zelenjavno in čemaževo juho v kotlu. Grajska gospoščina pa je uprizorila skeč o ribičiji.
V posebnem kotičku smo predstavili zeliščarko Apolonijo, prireditev pa sklenili z vodeno predstavitvijo gradu in
»om petjem« za zdravje ljudi in planeta.
KRESOVANJE Z BAKLADO
Na predvečer praznika dela je na TŠC Trate spet zagorelo. Tradicionalno kresovanje se je pričelo ob 19. uri z
otroškim programom, za katerega je poskrbela legendarna glasbena skupina Čuki. Povorka baklonoscev je v
spremstvu Pihalnega orkestra Gornja Radgona in PGD Gornja Radgona prižgala kres. Po uradnih nagovorih so za
sproščeno vzdušje, poleg kulinarične ponudbe, poskrbeli glasbeniki s svojimi uspešnicami in številno občinstvo
zabavali še dolgo v noč.
UEFA RAZVOJNI TURNIR
Od 11. do 14. aprila 2019 je v Gornji Radgoni potekal UEFA razvojni turnir (U16) v nogometu ženskih reprezentanc
Republike Slovenije, Severne Irske, Walesa in Švedske. Turnir je potekal pod okriljem Nogometne zveze Slovenije,
ki zaradi odličnih pogojev igranja nogometa na TŠC Trate, zdaj že vedno znova zaupa Občini Gornja Radgona
organizacijo takih dogodkov.
Glasilo Občine Gornja Radgona | Maj 2019 | Dogodki in prireditve
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PRIHAJAJOČE VEČJE PRIREDITVE IN DOGODKI
V OBDOBJU MAJ – OKTOBER 2019
PIKNIK V PARKU
Na prireditvi dne 25. maja, se bodo na pobudo zavoda Kultprotur, v mestnem parku predstavljali zavodi, društva in
razne organizacije z nastopi in delavnicami. Prireditev bo namenjena vsem generacijam in interesnim skupinam,
poskrbljeno pa bo za zabavo ob glasbenih nastopih, za kulinarično ponudbo in še več.
FESTIVAL LJUBEZNI
Zavod Kultprotur, v sodelovanju s KID Kibla, bo meseca junija na gradu v Negovi priredil Festival ljubezni, ki bo
v dveh dneh občinstvu ponudil različna doživetja vizualnih in audio umetnosti, kulinarične in peninske užitke,
predstave in delavnice s srednjeveško tematiko.
ŠPORTAJ S KLINKO
Študentsko-mladinski klub Klinka iz Gornje Radgone, bo tudi letos
priredil največji celodnevni ekstremni športni dogodek v Pomurju,
Športaj s Klinko. Dogodek je namenjen aktivnemu preživljanju prostega
časa in predstavitvi športov, ki v našem okolju niso prisotni vsakodnevno.
Številnim obiskovalcem se bo na TŠC Trate tudi tokrat ponudil bogat
program enodnevne športne ekstaze v turnirskem in predstavitvenem delu.
POLETNA MUZEJSKA NOČ V ŠPITALU
Letošnja prireditev Poletna muzejska noč, bo obiskovalcem muzeja Špital postregla odprtje nove razstave z
naslovom »Zbiralci« in s posebnim kulturnim programom.
DAN ODPRTIH KLETI
Junija bodo na tradicionalni prireditvi na široko odprla svoja vrata kleti Radgonskih goric. Prireditev z bogatim
spremljevalnim programom bo vrhunec dosegla z opoldanskim dvigom penine z dna reke Mure.
RADGONSKO POLETJE
V toplih poletnih mesecih bo počitniško vzdušje še posebej prijetno sproščeno ob petkovih večernih koncertih
različnih glasbenih zvrsti v središču Mesta sejmov in penine
PREDSTAVITEV OBČINE NA SEJMU AGRA
Na sejmu AGRA, v mesecu avgustu, se bo promocijsko predstavljala tudi občina Gornja Radgona s turističnimi
destinacijami na Apolonijini poti, in sicer v sklopu predstavitve mednarodnega projekta City Cooperation in
Ruritage. K predstavitvi na razstavnem prostoru bodo vabljeni tudi lokalni pridelovalci, rokodelci in društva.
RADGONSKA NOČ 2019
Zdaj že tradicionalno, ob odprtju sejma Agre in Inpaka, bo tudi letos
živahno sejemsko vzdušje dopolnilo še pestro dogajanje v okviru
tradicionalne prireditve „Radgonska noč 2019“, ki bo potekala na Trgu
svobode. Zavod Kultprotur je prireditev zasnoval kot prijeten dogodek
za različne generacije in okuse. Otroški program in živahen večerni
glasbeni utrip, bosta pričarala obilje emocij in nostalgije. Prireditev bo
tudi tokrat spremljala izbrana kulinarična ponudba.
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Aktualne informacije o dogodkih in prireditvah v občini so na voljo na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in promocijo
Gornja Radgona: www.kultprotur.si.
Aktualni koledar prireditev v občini se objavlja tudi na spletni strani občine, tiskani izvodi dvomesečnega Koledarja prireditev v
občini pa so na razpolago v TIC Gornja Radgona in na drugih različnih distribucijskih točkah v mestu.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske
unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v
okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 776464.

GRAD NEGOVA
8. - 9. JUNIJ 2019
Vstop prost

PENINA FE ST

SREDNJEVEŠKO
POPOLDNE

Penina in kulinarika,
koncert Gal & Severa Gjurin,
svetlobni spektakel in še…

Prikaz srednjeveškega
življenja z igrami in plesom,
stare otroške igre.

sobota, 8. junij 2019
med 17. in 23. uro

nedelja, 9. junij 2019
med 15. in 17. uro

OBVESTILO GLEDE VSEBIN V OBČINSKEM GLASILU
Glasilo Občine Gornja Radgona je zbir aktualnih novic za občane ter kot nosilec objavljanja informacij
namenjeno izključno poslovnemu komuniciranju, s katerim občina obvešča svoje občane o notranjemu
delu organov občine, obvešča svoje občane o pomembnih procesih in dogajanju v občini ter o projektih, ki
se izvajajo za občane.
Zakaj se v občinskem glasilu ne objavlja in ne more objavljati drugih vsebin?
Glasilo Občine Gornja Radgona ni medij in ne izvaja dejavnosti razširjanja programskih vsebin ter ni vpisano
v razvid medijev na podlagi Zakona o medijih. V primeru izvajanja dejavnosti razširjanja programskih
vsebin, bi namreč bilo glasilo zaradi vpisa v razvid medijev potrebno priglasiti pri pristojnem ministrstvu
(Ministrstvo za kulturo) na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06) ter Pravilnika o načinu
vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01,
94/02), ki pa že narekujeta posebna določila in pravila za pripravo in izdajo glasila.
Prav iz tega razloga v glasilu vse druge objave niso možne, za kar se vsem drugim, ki bi želeli svoje vsebine
v Občinskem glasilu objaviti, vljudno opravičujemo in prosimo za razumevanje.
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Za aktualne informacije obiščite uradno spletno stran Občine
Gornja Radgona www.gor-radgona.si.
Vabimo vas, da se naročite na prejemanje novic o objavljenih
sporočilih na spletni strani občine, in sicer za sporočilne rubrike
po želji. Prejemanje novic po e-pošti je za naročnike popolnoma
brezplačno. Na ta način ste lahko sproti obveščeni o aktualnih
sporočilih za javnost, o aktualnih razpisih Občine ter sklicanih sejah
Občinskega sveta. Odjava je možna kadarkoli.
Za več področnih informacij o aktualnih razpisih in obvestilih
priporočamo tudi spremljanje spletne strani občinske razvojne
agencije PORA Gornja Radgona www.pora-gr.si in prijavo na
prejemanje njihovih e-novic.
Za aktualne informacije o dogodkih in prireditvah spremljajte
spletno stran Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja
Radgona www.kultprotur.si, ker je prav tako možno naročilo na
novice.
Priporočamo pa tudi neposredno obiskovanje spletnih strani
ostalih javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Gornja Radgona.

Izdajatelj: Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 / 564 38 38
Faks: 02 / 564 38 14
E-pošta: obcina@gor-radgona.si
Spletna stran: www.gor-radgona.si

Glasilo Občine Gornja Radgona
Številka 5, maj 2019
Uredniški odbor:
Majda Ferenc, odgovorna urednica, Tatjana Methans,
pomočnica urednice, Boštjan Flegar, član, Tatjana
Kotnik Karba, članica, David Roškar, član
Naklada: 3250 izvodov
Grafično oblikovanje in tisk: DIGIPIX, David Sovec s.p.
Fotografije: arhiv, internet
Glasilo ni naprodaj in ga prejmejo brezplačno vsa
gospodinjstva v občini Gornja Radgona.

