Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
članic in članov občinskega sveta

K tej točki dnevnega reda so priloženi pisni odgovori na vprašanja, pobude in
predloge, in sicer:
Ø odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovor na vprašanje s pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka
GREDARJA;
Ø odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Roberta ŽINKOVIČA.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Davida ROŠKARJA
Član občinskega sveta, gospod David Roškar, je na 3. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 27. 1. 2011 postavil naslednje vprašanje:
»Glede na to dogajanje na začetku današnje seje bom vseeno postavil to vprašanje. Namreč
sami veste, da sem tudi član Statutarno-pravne komisije in glede na to, koliko jaz ta poslovnik
razumem, bi gospodu Žinkoviču prav dal. Na prejšnji seji smo bili priča, ko je en izmed
svetnikov podal predlog, da se naj dopolni zapisnik občinskega sveta in o omenjenemu
predlogu bi morali glasovati, pa žal nismo, kar pomeni, da je šlo za kršenje poslovnika.
Vprašanje pa postavljam v naslednji obliki: glede na to, da so vse komisije nekako zaživele
luč življenja v tem tednu ali pa že v prejšnjem tednu, bi jaz vseeno vprašal gospoda župana
oziroma gospoda direktorja občinske uprave, zakaj pa omenjena komisija ni bila sklicana in bi
tako zaživela tudi v praksi, ne samo na papirju. Glede na to kaj se dogaja oziroma kaj smo bili
danes priča, bi lahko že o omenjeni problematiki omenjena komisija podala določeno stališče
oziroma glede na to, da pa nismo ustanovljeni, pa še lahko torej čakamo nekaj časa.«

ODGOVOR
Pet delovnih teles občinskega sveta oziroma odborov se je konstituiralo v času od 24. do
25. 1. 2011 in na svojih prvih sejah obenem obravnavalo gradivo za 3. redno sejo občinskega
sveta, ki je bila dne 27. 1. 2011.
Vsa ostala delovna telesa občinskega sveta in tudi nadzorni odbor občine, pa so se
konstituirali dne 14. 2. 2011. Tako se je tudi Statutarno pravna komisija Občine Gornja
Radgona konstituirala na svoji 1. seji dne 14. 2. 2011.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Davida Roškarja
Član občinskega sveta, gospod David Roškar, je na 3. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 27. 1. 2011 postavil naslednje vprašanje:
»Glede na to, da sem na 2. seji občinskega sveta podal jasno nedvoumno vprašanje kot
občinski svetnik in kot svetnik sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, pa je bil
odgovor na vprašanje: »ja od omenjenih predlogov glejte na strani tam in tam«. Jaz nisem
pristaš takšnih odgovorov. Odgovor svetniku mora biti jasen in nedvoumen. In zato
dopolnjujem vprašanje iz 2. seje občinskega sveta v naslednji obliki: Kaj se namerava tudi v
praksi realizirati od projektov, ki jih je sprejel svet Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, v
novem mandatu občinskega sveta? Če se večina projektov, zaradi pomanjkanja denarja, ne
misli realizirati, je smiselno razmišljati o tem, da v občini krajevnih skupnosti ne bomo več
imeli, prav gotovo pa potem s tem kar nekaj privarčujemo.«

ODGOVOR
Projekt, ki je predviden v občinskem proračunu za modernizacijo občinskih cest v letu 2011 v
Krajevni skupnosti Črešnjevci - Zbigovci, je naslednji:
1. modernizacija občinske ceste JP 606005, JP 605281 in JP 606992 Črešnjevci – Trplan.
V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2012-14, so predvideni naslednji projekti za
modernizacijo občinskih cest v Krajevni skupnosti Črešnjevci - Zbigovci:
Leto 2012:
1. JP 605311 Črešnjevci - Police (garaže Nemet)
Leto 2013:
1. JP 605151 Police – Lomanoše – Švab, Caf (delno),
2. JP 605601 Orehovci – Kurbus – Škrlec,
3. LC 104082 Ivanjševski Vrh – Orehovski Vrh – I. faza.
Leto 2014:
1. JP 606402 Orehovski Vrh – Kocbek (delno),
2. LC 104051 G. Radgona – Norički Vrh – Police – II. faza.

Prioritete in vrstni red modernizacije občinskih cest v Načrtu razvojnih programov za obdobje
2012-14 so določili predsedniki krajevnih skupnosti na sestanku, ki je bil 24. 1. 2011.
Še enkrat naj poudarimo, da je želja krajevnih skupnosti veliko, saj je bilo cca 100 predlogov
za modernizacijo občinskih cest v obdobju 2011-14. Vsekakor imajo prednost tiste občinske
ceste, ki potekajo v hribovitih predelih in ob katerih je tudi večje število stanovanjskih hiš.
Obseg investicij za naslednja leta pa je odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev, ki bodo
na razpolago.
Na postavljeno vprašanje je pripravila odgovor tudi razvojna agencija PORA Gornja Radgona
(odgovor prilagamo).

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

Priloga:
- odgovor razvojne agencije PORA Gornja Radgona

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Član občinskega sveta, gospod David Roškar, je na 3, redni seji Občinskega
Radgona, dne 27. 01. 2011 postavil naslednje vprašanje:

sveta Občine Gornja

»Glede na to, da sem na 2. seji občinskega sveta podal jasno nedvoumno vprašanje
kot občinski svetnik in kot svetnik sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci,
pa je bil odgovor na vprašanje: »ja od omenjenih predlogov glejte na strani tam in
tam«. Jaz nisem pristaš takšnih odgovorov. Odgovor svetniku mora biti jasen in
nedvoumen. In zato dopolnjujem vprašanje iz 2. seje občinskega sveta v naslednji
obliki: Kaj se namerava tudi v praksi realizirati od projektov, ki jih je sprejel svet
Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci,
v novem mandatu občinskega sveta? Če
se večina projektov, zaradi pomanjkanja denarja, ne misli realizirati, je smiselno
razmišljati o tem, da v občini krajevnih skupnosti ne bomo več imeli, prav gotovo
pa potem s tem kar nekaj privarčujemo.«

1. Predlog programa investicij na območju Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci
za
obdobje 2010-2014
predvsem obsega modernizacijo
kategoriziranih
cest po vaseh, s
čimer je izražena bistvena potreba prebivalstva. Dejstvo je, da trenutno ni razpoložljivih
dodatnih finančnih virov, s katerimi bi lahko investirali v cestno infrastrukturo (izvzete so
gozdne ceste). Zato je vlaganje v slednje odvisno od razpoložljivih
lastnih proračunskih
sredstev. Glede na vse predloge krajevnih skupnosti je občinska uprava pripravila predlog
investicij po krajevnih skupnostih
po letih, njihovo uresničevanje
pa je odvisno od
razpoložljivih sredstev. V javnem zavodu PORA Gornja Radgona smo dobro seznanjeni s
potrebami
krajevnih skupnosti
po modernizaciji
cestne infrastrukture,
zato bomo v
primeru razpoložljivih
dodatnih finančnih virov takoj ukrepali. V tem trenutku vam lahko
samo odgovorimo,
da bodo najverjetneje
na področju cestne infrastrukture
uresničene
samo investicije, za katere se bodo zagotovila sredstva v proračunu 2011, ostali predlogi
iz NRP se bodo obravnavali pri sprejetju proračunov za naslednja leta.
2.

Javni zavod PORA Gornja Radgona je v letu 2010 realiziral izgradnjo osmih ekoloških
otokov iz lastnih finančnih sredstev, v vsaki krajevni skupnosti enega, lastne ekološke
otoke so dobili tudi trije vzgojno izobraževalni zavodi (OŠ Gornja Radgona, Vrtec Manka
Golarja in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova). V letu 2010 so bila sredstva za te namene
počrpana. Ker se zavedamo pomena ločevanja odpadkov in skrbi za okolje, bomo iskali
dodatne finančne vire in s temi aktivnostmi
nadaljevali v prihodnje po ključu, da so
enakomerno
zastopane vse krajevne skupnosti in da se bo lokacija izbrala glede na
predloge organov krajevnih skupnosti.
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Kot smo že odgovorili, je uresničevanje
potreb odvisno od zagotovljenih
vam v tem trenutno ne moremo dati konkretnejšega
odgovora.

finančnih

VIroV, zato
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Datum: 9. 2. 2011

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Davida Roškarja
Član občinskega sveta, gospod David Roškar, je na 3. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 27. 1. 2011 postavil naslednje vprašanje:
»S strani krajanov Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci je prišlo vprašanje, ki ga naj
postavim gospodu županu in gospodu direktorju občinske uprave. Celotno vprašanje bom dal
kot prilogo in na kratko povzemam zakaj so bili krajani od hišne št. 101 do 106 v Črešnjevcih
prikrajšani za kanalizacijski vod. Omenjeno problematiko so že podali na svet Krajevne
skupnosti Črešnjevci-Zbigovci gospodu Kralju, ki je bil primoran omenjeno problematiko
predstaviti gospodu županu. In tudi na več instancah so že omenjen problem izpostavili,
vendar žal se ni nič zgodilo. In prosim, zakaj so krajani Črešnjevec od hišne številke 101 do
106 izpadli iz tega kanalizacijskega voda, ali so morda slučajno drugorazredni državljani?«

ODGOVOR
Sekundarno kanalizacijsko omrežje v Občini Gornja Radgona se je gradilo po projektni
dokumentaciji PGD, št. 224-10/08, z dne januar 2009, ki ga je izdelal: AGJ – Ekološko
svetovanje, projektiranje – inženiring, Rebernik Goran s.p., Lenart. Pridobljeno je bilo tudi
gradbeno dovoljenje pod št. 351-60/2009-25, z dne 25. 5. 2009, ki ga je izdala UE Gornja
Radgona. Pridobljene so bile tudi služnostne pogodbe v tistih primerih, ko trasa sekundarnega
kanalizacijskega omrežja ni potekala po javnih površinah.
Obseg izgradnje kanalizacijskega omrežja pa je bil predvsem odvisen od razpoložljivih
finančnih sredstev, ki smo jih pridobili iz Evropske unije oziroma finančnih sredstev iz
strukturnih skladov. Tako je bilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobljenih 85 %
sredstev za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja.
Vaščani Črešnjevcev h.št. 101-106 so bili pred in med gradnjo sekundarnega kanalizacijskega
omrežja obveščeni, da se bo gradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Gornja Radgona
izvajala fazno in da se bo z gradnjo I.faze kanalizacije, ki predstavlja izvedbo 29 vej
sekundarne kanalizacije pričelo v letu 2009 oz. 2010. V nadaljevanju se predvideva še
izgradnja II. faze – primarnega kanalizacijskega omrežja, nato pa še III. faza izgradnje
kanalizacijskega omrežja vključno z izgradnjo centralne čistilne naprave v Gornji Radgoni.
Projektna dokumentacija za izgradnjo primarne kanalizacije je v zaključni fazi ter je

pridobljenih že tudi večina služnostnih pogodb lastnikov, v fazi projektiranja pa je tudi že
izvedba III. faze gradnje kanalizacije, s katero bo tudi v celoti zagotovljena pokritost
aglomeracij oz. gosto poseljenih področij občine, z javnim kanalizacijskim omrežjem.
Prioritete opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem so določene z vladnim
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za določena časovna
obdobja, zadnja novelacija za obdobje od 2005-2017 je v fazi sprejemanja in kjer vlada in ne
občina glede na gostoto prebivalstva opredeli velikost aglomeracij in roke v katerih je
potrebno na tem področju zagotoviti izgradnjo kanalizacijskega sistema.
Glede na to, da je izgrajen le del kanalizacijskega sistema, bo celoten sistem javnega
kanalizacijskega omrežja pričel obratovati šele po izgradnji II.in III.faze kanalizacije,
vključno s samo čistilno napravo. Pri vseh velikih projektih in investicijah je tako, da se nekje
morajo pričeti realizirati in se na neki določeni lokaciji zaključijo, to pa še najmanj pomeni,
da se lokacije določajo glede na »razrednost« državljanov. Glede na to, da bo sistem
funkcioniral šele, ko bo v celoti izgrajen, bo teoretično v istem trenutku dana možnost
priključitve vsem prebivalcem gosto poseljenih predelov oz. v aglomeracijah, kjer obstaja
obveza lokalne skupnosti po izgradnji te komunalne infrastrukture in ne le »prvorazrednim«
državljanom kot se v vprašanju navaja.
V skladu z veljavno zakonodajo je določeno, da se meteorna voda ne sme mešati s komunalno
vodo ampak mora biti izveden ločen sistem kanalizacije ter se mora meteorna voda speljati v
meteorno kanalizacijo, kar pa ni predmet izgradnje komunalne kanalizacije.
V letu 2010 smo na nekaterih trasah skušali istočasno graditi kanalizacijsko omrežje in
plinsko omrežje z drugimi investitorji, kar pa se ni izkazalo za optimalno rešitev zaradi
različne tehnologije izgradnje posameznih vodov, različnega tempa izgradnje posameznih
vodov, ter različnih virov financiranja.

PRIPRAVILA:
Valerija FRANGEŽ, l.r.

Danilo VLAJ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Miroslava Njivara
Član občinskega sveta, gospod Miroslav Njivar, je na 3. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 27. 1. 2011 postavil naslednjo pobudo:
»Na cesti JP 606006 Norički Vrh je bilo v letu 2010 na novo urejeno cestišče s kanalizacijo,
odvodnjavanjem, vodovodom, plinovodom in ureditvijo cestne razsvetljave. Dela še v celoti
niso končana, vendar je že postavljena tabla s katero se načrtuje postavitev ovire ležeči
policaj. Krajani opozarjajo, da bi taka postavitev bila velika ovira za vozila, ki prevažajo težje
tovore predvsem v zimskem času npr. dostava kurilnega olja. Sam sem si ta kraj, kjer bi naj
na cesti bil ležeči policaj, ogledal. Bil sem presenečen, saj je lokacija postavitve že določena
in to na sredini hriba. V prejšnjem mandatu sem bil član Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, zato mi je znano, kje naj stojijo take ovire (v bližini vrtcev, šol in posebej
nevarnih mestih), nikakor pa ne v sredini hriba, kjer že stoji prometni znak z omejitvijo 30
km/h. Prosim pristojne v občinski upravi, da zadevo še enkrat proučijo in na ta način
prihranijo nepotrebne izdatke.«

ODGOVOR
Pred modernizacijo ceste JP 606006 Norički Vrh se je v letu 2010 izvedla komunalna in
meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod in položile so se cevi z valjancem za javno
razsvetljavo. Nato se je izvedla modernizacija omenjene ceste. Po končani modernizaciji je bil
dne 23. 11. 2010 izveden tudi kvalitetni pregled. Ugotovljene so bile nekatere pomanjkljivost,
ki so večinoma odpravljene. Vseh ni bilo mogoče odpraviti v predpisanem roku zaradi
zimskih razmer.
Že med modernizacijo ceste je bila s strani krajanov, ki živijo ob omenjeni cesti, posredovana
pobuda za postavitev fizične ovire za umirjanje promet na cesti – grbine. Ob omenjeni cesti je
kar nekaj novogradenj, v katerih prebivajo tudi družine z malimi otroci, predvideno pa je še
nekaj novogradenj, tako da bo kar nekaj otrok, ki bodo vezani na omenjeno cesto. Še pred
modernizacijo in zdaj še bolj, ker je cesta širša, prihaja do prekoračitve hitrosti nekaterih
uporabnikov ceste, kljub postavljenemu prometnem znaku na začetku ceste (cona 30 km/h).

Po modernizaciji ceste so se krajani ponovno obrnili na Občino Gornja Radgona s predlogom
za postavitev grbine in zbrali tudi podpise v podpora za postavitev grbine. Podpisani so skoraj
vsi krajani, ki živijo ob tej cesti (seznam v prilogi).
Predvideva se, da se bo takoj ko bodo vremenske razmere omogočale, izvedla grbina iz
asfalta širine 90 cm in višine 5 cm. Ne bo izvedena grbina trapezne oblike, kot npr, na
Delavski poti. Ker bo to mala grbina, ne bo predstavljala nobene ovire za tovornjake za
dostavo kurilnega olja v zimskem času.
Ker ni ob cesti pločnikov, bo grbina postavljena zaradi nekaterih neodgovornih uporabnikov
ceste, ki ne upoštevajo omejitve hitrosti. Če bi se vsi držali prometnih predpisov, teh ovir ne
bi bilo potrebno postavljati.

PRIPRAVILA:
Danilo VLAJ, l.r.

Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Krajani živeči ob JP 606006 G. Radgona - domačija Auguštin (Norički Vrh) se strinjajo
oziroma se ne strinjajo s postavitvijo hitrostne ovire na omenjeni cesti (pri h. št. 19). Hitrostna
ovira bo izvedena iz asfalta, širine 90 cm in višine 5 cm.
.
Hitrostna ovira se bo predvidoma postavila zardi zmanjšanja hitrosti na omenjeni cesti, saj je
bilo ugotovljeno, da se ne upošteva hitrostna omejitev (cona 30 km/h) na omenjeni cesti.
V kolikor bo večina krajanov za izvedbo hitrostne ovire, bo le ta izvedena v spomladanskih
mesecih.
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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
občin

Gornja Radgona in Apače
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564 38 37; Fax:02/564 38 14 ; E-mail: medobcinski.inspektorat@gor-radgona.si

Številka: 0611-12/2011/3-AP
Datum: 22. 2. 2011

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Zvonka Gredarja
Član občinskega sveta, gospod Zvonko GREDAR, je na 3. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 27. 1.2011 postavil naslednje vprašanje s pobudo:
»Zakaj že do danes nismo odstranili kant za plastiko na ekoloških otokih, kajti vsi tisti, ki
plačujemo odvoz smeti, imamo vrečke. Čedalje več je pa na teh otokih anarhije. Prosim lepo,
da inšpekcijske službe ukrepajo v skladu s predpisi, obenem pa preverijo, ali imajo vse pravne
osebe pogodbe za odvoz ločenega zbiranja.«

ODGOVOR
V letu 2010 se je za območje občine Gornja Radgona uvedel nov sistem odvoza plastike
neposredno iz gospodinjstev, saj so za ta namen prejela posebne vrečke. Kljub temu pa so na
ekoloških otokih ostale posode za ločeno zbiranje plastike, saj je zbrane plastike ogromno, še
posebej ob povečanju doslednosti ločevanja odpadkov zaradi večje osveščenosti občanov.
Zaradi tega so v naši občini, kot tudi v drugih, posode za ločeno zbiranje plastike na ekoloških
otokih ostale, saj velikokrat vreče, ki so jih prejela gospodinjstva, ne zadostujejo. Je pa res, da
še veliko uporabnikov plastenk in druge embalaže ne stisne in očisti, kot naročajo zavezujoča
navodila izvajalca javne službe, saj bi se tako zmanjšal volumen odloženih odpadkov in
povečala urejenost ekoloških otokov. Glede nepravilnega ločevanja in nepravilnega odlaganja
odpadkov in ločenih frakcij, medobčinski inšpektor in redar skoraj vsakodnevno opravljata
kontrole na različnih ekoloških otokih. V kolikor je ugotovljena kršitev in se iz zbranih
dokazov ugotovi kršitelja, se zoper tega tudi ukrepa. Zaradi povečane problematike so se
kontrole iz tega področja pričele izvajati tudi izven rednega delovnega časa.
Prav tako pa Medobčinski inšpektorat nadzira vključenost gospodinjstev in pravnih oseb v
organiziran odvoz odpadkov. Pri pravnih osebah medobčinski inšpektorat nadzira tiste
subjekte, ki izvajajo storitvene dejavnosti, pravni subjekti, ki pa izvajajo proizvodno
dejavnost, pa so v pristojnosti državne inšpekcije za okolje. Redno se izvajajo kontrole in
aktivnosti za vključitev gospodinjstev in pravnih subjektov v organiziran odvoz odpadkov

predvsem na podlagi podatkov iz uradnih evidenc. Seveda pa za kvalitetnejši nadzor lahko
posamezniki podajo prijavo za kršitelja, s tem da je medobčinski inšpektor dolžan varovati
tajnost prijavitelja.

Medobčinski inšpektor:
Aleš POTOČNIK, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/3-U111
Datum: 10.03.2010

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Roberta Žinkoviča
Član občinskega sveta, gospod Robert Žinkovič, je na 3. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 27. 1. 2011 postavil naslednje vprašanje:
»Prosim vas za podatek o prodaji vseh nepremičnin, torej parcel in stavb, katera so prodana in
plačana ali delno plačana ali pa še neplačana, in sicer od leta 2006 do danes. Koliko
premoženja, katerega je občina še imela na dan 1. 1. 2006, je bilo v teh letih prodanega, v
procentih prosim. Kakšen je skupni izkupiček in zakaj je bil ali bo porabljen denar ter kakšen
delež glede na lastnino z dne 1. 1. 2006 občina še ima, v procentih prosim.«

ODGOVOR
Primerjava vrednosti premoženja (nepremičnin) Občine Gornja Radgona na dan 1. 1. 2006
kot je zaprošeno v vprašanju ni primerljiva, in sicer zaradi delitve premoženja Občine Gornja
Radgona na Občino Apače v skladu z Dogovorom o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij
med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006 (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33 z dne 01.07.2007 in št. 39 z dne 31.12.2007).
Glede na navedeno, se je skozi leto 2007 izvajal prenos premoženja (nepremičnin) na Občino
Apače v višini 7.158.662 EUR, zato za realno primerljivost v nadaljevanju podajamo
primerjavo vrednosti premoženja (nepremičnin) od 31.12.2007 do 31. 12. 2010.
Vrednost nepremičnin Občine Gornja Radgona na dan 31. 12. 2007 je znašala 33.453.883
EUR, na dan 31.12.2010 pa je znašala 49.953.144 EUR, kar pomeni, da se je vrednost
nepremičnin v tem triletnem obdobju povečala za 16.499.261 EUR oziroma za 49,32 %.
Občina Gornja Radgona je v zadnjih štirih letih prodala skupno za 3.152.841 EUR svojega
premoženja (stanovanja, poslovni prostori in zemljišča). Če upoštevamo prodajo s podatki
vrednosti nepremičnin iz bilanc, lahko ugotovimo, da je Občina Gornja Radgona vrednost
svojih nepremičnin povečala za 16.499.261 EUR, kar je za 5 krat več, kot je bilo prodanega
premoženja.

Vrednost nepremičnin občine na dan 31. 12. v posameznem letu je razvidna iz bilance stanja v
zaključnem računu proračuna občine za posamezno proračunsko leto. V nadaljevanju v tabeli
predstavljamo prodajo nepremičnin v primerjavi z vrednostjo nepremičnin Občine Gornja
Radgona v letih 2007 – 2010.
zneski v EUR brez centov

Vrednost nepremičnin
LETO
na dan 31. 12. v
posameznem letu
2007
33.453.883
2008
46.520.336
2009
48.733.634
2010
49.953.144

Vrednost prodanih
nepremičnin v
posameznem letu
481.246
989.400
1.298.505
383.690

Indeks

Odstotek

(vrednost prodaje v
primerjavi z skupno
vrednostjo)

(vrednost prodaje v
primerjavi z skupno
vrednostjo)

0,0144
0,0213
0,0266
0,0077

1,4385%
2,1268%
2,6645%
0,7681%

Opomba: Iz leta 2010 je ostala delno neplačana le ena prodana nepremičnina, in sicer gre za
prodajo nepremičnine po pogodbeni vrednosti 534.612 EUR; do 31.12.2010 je od pogodbene
vrednosti bilo plačano 200.000 EUR, preostanek v višini 334.612 EUR pa bo plačan v letu
2011. Vse ostale prodane nepremičnine so bile plačane v celoti.
Izkupiček iz prodaje nepremičnin v posameznem proračunskem letu je razviden iz zaključnih
računov proračunov posameznih let in prikazan med kapitalskimi prihodki. Poraba teh
sredstev je prav tako razvidna iz zaključnih računov posameznih proračunskih let.
Prodaja vseh nepremičnin, ki so v lasti Občine Gornja Radgona se izvaja v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter v skladu z Uredbo o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Prav tako se vse nepremičnine, ki so
predvidene za prodajo, vpišejo v program prodaje občinskega stvarnega premoženja, ki ga
potrdi Občinski svet Občine Gornja Radgona.
Za vsako posamezno nepremično, ki je predvidena za prodajo je potrebno opraviti cenitev s
strani sodno zapriseženega cenilca. Sam postopek prodaje se izvede kot Javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremični, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in po potrebi
tudi v nekaterih lokalnih časopisih (Prepih, Večer, ipd.). Za manjše vrednosti do višine
20.000,00 eur je možna prodaja tudi z neposredno pogodbo po predhodni objavi namere na
spletni strani Občine Gornja Radgona.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Številka: 013-2/2010-OS/3-U112
Datum: 15. 3. 2011

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE ČLANA OBČINSKEGA SVETA
G. ROBERTA ŽINKOVIČA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Robert ŽINKOVIČ je na 3. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 27. 1. 2011 postavil naslednje vprašanje:
»Ugotavljamo, da je konec energetske sanacije vrtca, zato bi prosil za finančno poročilo omenjene
sanacije, torej specifikacijo vseh stroškov, od projektiranja do predaje objektov. Kdaj se bo začela
odplačevati glavnica najetega kredita za energetsko sanacijo vrtca in koliko obresti je občina že plačala?«

ODGOVOR
Za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Manka Golarja v Gornji Radgoni, ki se je zaključila v letu
2009 so bila porabljena naslednja finančna sredstva:
1. Specifikacija vseh stroškov od projektiranja do predaje obeh objektov v uporabo:
Ø Izdelava projektne dokumentacije
(z vsemi dopolnitvami in spremembami)
82.044,29 eur
Ø Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
3.205.124,39 eur
Ø Nabava razne opreme (notranja in kuhinjska oprema)
144.126,97 eur
Ø Nadzor nad energetsko obnovo
26.660,80 eur
Ø Strokovno vodenje pasivne gradnje
18.480,00 eur
Ø Promocija, zloženke in ostalo
23.400,00 eur
Ø Ostali stroški (povečanje odjemne moči, tehnični pregled,
preizkus zrakotesnosti, informiranje in snemanje,
selitev opreme ipd.)
33.413,07 eur
SKUPAJ:
3.533.249,52 eur
2. Glavnica najetega kredita se je začela odplačevati v mesecu januarju leta 2010.
3. Do sedaj je Občina Gornja Radgona odplačala 78.878,15 eur obresti.

PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/3-U109
Datum: 11. 2. 2011
OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Zadeva: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Roberta Žinkoviča
Član občinskega sveta, gospod Robert Žinkovič je na 3. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 27.1.2011, postavil naslednje vprašanje:
»Zadnje čase slišim veliko nezadovoljnih gostincev, in sicer z razlogom, saj so dobili dovoljenja za
obratovanje le do 24. ure, to se pravi ob petkih in pa sobotah – vikendih. Marsikateri gostinec si ob
petkih in pa sobotah po 24. uri pokrije mogoče izgubo ali pa slab dobiček, ki mu ga na primer
prinese slab teden. Sprašujem se pa tudi, ali občina ne rabi tega denarja, ki ga gostinci dobijo po
24. uri? Rad bi še vprašal tudi, kateri lokali so pa dobili dovoljenja za obratovanje po 24. uri in
kateri ne, ter seveda razlog.«

ODGOVOR
Osnovne določbe glede obratovalnega časa gostinskih lokalov na državnem nivoju določa
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 78/1999, 107/2000,30/2006,93/2007, v nadaljevanju:
državni pravilnik), na lokalnem nivoju občine Gornja Radgona pa je bil sprejet Pravilnik o merilih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 47/2008, v nadaljevanju: občinski pravilnik).
Redni obratovalni čas ureja državni pravilnik, ki v 3. členu pravilnika določa trajanje rednega
obratovalnega časa z različnim pričetkom obratovanja glede na vrsto gostinskega obrata oz.
kmetije in lahko traja najdlje do 24.00 ure oz. do 2.00 ure. V kolikor pa gre za gostinske obrate, ki
nudijo gostom le jedi in pijače, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih ali v objektih na območju
stanovanjskih naseljih ter izletniške kmetije v stanovanjskih naseljih, pa lahko le-ti obratujejo med
6.00 in 22.00 uro. Navedeni pravilnik vsebuje v 2. odstavku 3. člena tudi določilo, da če gostinski
obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v prejšnjem odstavku,
se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času. Drugih omejitvenih določb glede trajanja
podaljšanega obratovalnega časa državni pravilnik ne vsebuje.
Občinski pravilnik v 4. členu določa podaljšani obratovalni čas, ki lahko v stavbah s stanovanji ali v
objektih na območju stanovanj, od nedelje do četrtka traja najdlje do 24.00 ure, ob petkih in
sobotah pa najdlje do 1.00 ure, izven stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj pa ni
omejitev. V skladu s 5. členom se gostinskemu obratu, ki se nahaja v objektu na območju
stanovanj dovoli obratovati dlje kot določa 4. člen, če si gostinec pridobi pisno soglasje
stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata, in sicer v razdalji do 50 m od
gostinskega obrata.

Odločitev za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za gostinstvo pristojnega organa
lokalne skupnosti je tako odvisna od več dejavnikov. Tako so v 3. členu občinskega Pravilnika
navedena osnovna merila, na katerih temeljijo vsa ostala določila občinskega Pravilnika. Določena
merila upoštevajo značilnosti območja občine Gornja Radgona, kjer so zajete možnosti razvoja
turizma, turističnih prireditev, potrebe gostov, krajevne običaje in praznike, interese gostincev in
kmetov. Prednost pred vsemi temi naštetimi merili pa imajo določila, ki zagotavljajo še druge
pogoje za obratovanje gostinskih obratov in kmetij. Ta določila pa veljajo predvsem za
stanovanjska območja, predvsem glede zagotavljanja varnosti, javnega reda in miru. Tako mora
lokalna skupnost upoštevati predvsem lokacijo, kjer gostinski lokal leži. Zato je v občinskem
Pravilniku določen in omejen obratovalni čas samo tistim lokalom, ki ležijo v mestu Gornja
Radgona oziroma na območju stavb s stanovanji. (Območja stanovanj pa so območja, ki so
pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi javne infrastrukture, storitvenih
dejavnosti in trgovin, ki služijo tem območjem). Tako je potrebno o vsaki vlogi pristopiti
individualno, glede na specifiko gostinskega obrata, odločati kateri podaljšani čas je glede na
naravo stvari dejansko najbolj primeren in najbolj optimalen.
Kot eden izmed dejavnikov v zvezi z določanjem trajanja obratovalnega časa gostinskih obratov,
kot je navedeno v prejšnjem odstavku, je informacija Ministrstva za notranje zadeve in Policijske
postaje Gornja Radgona, iz katere so razvidni statistični podatki o posameznih kršitvah gostinskih
obratov v določenih časovnih obdobjih ter tudi mnenje in analiza kršitev ter nepravilnosti povezanih
z obratovanjem lokalov.
Iz analize dogodkov, kršitev in nepravilnosti Policijske postaje Gornja Radgona, za zadnje štiri
mesece iz leta 2010 ter v mesecu januarju 2011 izhaja ugotovitev, da so bili »problematični«
gostinski obrati predvsem glede kršitve javnega reda in miru, povzročitve materialne škode in tudi
fizične ogroženosti ter kršitev trajanja obratovalnega časa oziroma obratovanje preko dovoljenega
obratovalnega časa. Ponavljajoče kršitve so bile v omenjenem času zaznane v šestih gostinskih
obratih v centru mesta Gornja Radgona, s čimer vam tudi odgovarjamo na zadnji del vašega
vprašanja.
V skladu z določili 9. člena državnega pravilnika mora vsak gostinski obrat imeti na vidnem mestu
ob vhodu v gostinski obrat, objavljen razpored obratovalnega časa, ki je tudi vsem gostom na
vpogled. Prav tako pa ima vsak lastnik gostinskega obrata možnost in pravico, da v vsakem
primeru, če gre za kakršnokoli spremembo obratovalnega časa, zaprosi za nov obratovalni čas za
gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti.
V kolikor za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti ugotovi, da kateri izmed pogojev iz vloge
za prijavo le tega ni izpolnjen, mora z odločbo deloma ali v celoti zavrniti tako vlogo stranke. Zoper
tako odločitev pa ima vsaka stranka pravico do pravnega varstva, če meni, da ji je njena pravica
kršena.
Strinjamo se s trditvijo, da so dnevi konec tedna za lastnike gostinskih obratov bolj obiskani kot
sicer, zato smo tudi sami prepričani, da je potrebno željam strank po obratovanju gostinskih
obratov v podaljšanem času prisluhniti in jim v skladu z zakonskimi določili omogočiti poslovanje v
podaljšanem obratovalnem času, glede na naravo posameznega primera. V tem duhu tudi
poskušamo reševati posamezne primere vlog za prijavo podaljšanega obratovalnega časa strank.
Ko pa je potrebno zadevo z nepravilnostmi in kršitvami urejati kompleksno, pa se moramo vsi, kot
gostinci, prebivalci mesta in kot lokalna skupnost zavedati, da je potrebno prvenstveno prisluhniti
prebivalcem v samem mestu. Prebivalcem mesta se vendarle mora zakonsko zagotoviti kar jim
pripada: varnost, javni red in mir.
PRIPRAVILA:
Majda Ferenc, dipl.inž.agr., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

