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 odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, gospoda Ivana KAJDIČA;
Ø odgovor na vprašanje s pobudo člana občinskega sveta, gospoda Stanislava
ROJKA;
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, gospoda Roberta ŽINKOVIČA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Dušana ZAGORCA.

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/4-U109
Datum: 12. 4. 2011

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Miroslava Njivara
Član občinskega sveta, gospod Miroslav Njivar, je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 30. 3. 2011 postavil naslednjo pobudo:
»Najti parkirni prostor v mestu Gornja Radgona, predvsem v dopoldanskem času, je velik
problem. Krajani in občani, ki se želijo le nekaj minut ustaviti na mestih kot so: lekarna,
zavarovalnica, druge manjše trgovine, veterinarska postaja za katero pa je to poseben
problem, saj krajani in občani morajo sem prinesti svoje živali. Primorani so parkirati na
priložnostnih mestih, na svojih avtomobilih pa najdejo listke redarske službe za 40 evrov.
Sprašujem se ali so odgovorni na občinski upravi storili dovolj, da bi rešili ta problem ali pa
smo nastavili le redarje, ki nam bodo polnili občinski proračun. Pred novo banko SKB se je
mimogrede uredil parkirni prostor, pa čeprav to mesto ni primerno, saj je v bližini avtobusna
postaja in vozijo avtobusi. Dajem pobudo, da se na zgoraj navedenih lokacijah reši problem
parkiranja na ustrezen način. Tako radi se zgledujemo po sosednjem avstrijskem mestu
Radkersburgu, naj si odgovorni v občinski upravi ogledajo, kako je urejeno parkiranje v
mestnem jedru za kratek čas, z opozorilnimi tablami dovoljeno parkiranje za 10 ali 15 minut.«

ODGOVOR

Parkiranje v mestu Gornja Radgona se bo v prihodnje še dodatno uredilo z uveljavitvijo
modre cone parkiranja na določenih parkiriščih v bližini pomembnejših ustanov. Na teh
parkiriščih bo parkiranje časovno omejeno do 120 minut. Zaradi tega pa potekajo tudi
dogovori o ureditvi zbirnega parkirišča, kjer bi lahko vsi parkirali brez omejitev. To zbirno
parkirišče bo najverjetneje na območju sejmišča. Glede parkirišča pred novo banko NKBM na
avtobusni postaji je bilo ugotovljeno, da je vozišče na tem delu dovolj široko, hkrati pa tam
poteka zgolj enosmerni promet. Ta parkirišča so se določala skupaj z redarsko službo,
občinsko upravo, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in vzdrževalcem
občinskih cest Komunalo Radgona d.o.o. Seveda pa ni dovoljeno parkirati na delih, kjer je to
prepovedano v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa in tudi z vidika varnosti

udeležencev v prometu ni primerno, kot je to primer na vozišču pri lekarni na Cesti na stadion
ali pri veterinarski postaji na Leninovi ulici.

PRIPRAVILI:
Aleš POTOČNIK, inšpektor, l.r.
Daniel VEBERIČ, 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 vprašanje člana občinskega sveta g. Ivana KAJDIČA
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 30. 3. 2011 postavil naslednje

VPRAŠANJE:
»V občini Gornja Radgona je zarisanih in označenih precej tematskih poti, opažam, da
oznake, predvsem za Trstenjakovo pot, močno propadajo; namreč zato, ker so v leseni
izvedbi, table odpadajo, celotne oznake so podrte in ležijo v obcestnih jarkih. Sprašujem
kdo je zadolžen za vzdrževanje teh oznak in hkrati dajem pobudo, da se vse oznake v tem
spomladanskem času pregledajo in po potrebi popravijo.«

ODGOVOR
Preživljanje prostega časa postaja vse dejavnejše, povečal se je delež prebivalstva, ki se
ukvarja z organizirano ali z neorganizirano rekreativno vadbo. Najpogostejša oblika vadbe
je hoja oz. sprehajanje, sledijo kolesarjenje, plavanje in planinstvo. Rekreativne aktivnosti
so razporejene v celotni Sloveniji in se pogosto navezujejo na območja s kulturnimi in
naravnimi vrednotami.
S pohodništvom mislimo na eni strani športno in rekreativno aktivnost, ki temelji na hoji, po
drugi strani pa spoznavanje naravnega okolja ter aktivno doživljanje raznovrstnosti
kulturno-etnološkega bogastva pokrajine na vnaprej določeni, urejeni in označeni trasi.
Na območju občine Gornja Radgona je v letih 2001 do 2009 nastalo več tematskih poti:
Trstenjakova pot, Obmejna panoramska pot, Kolesarska in sprehajalna pot ob Muri,
Radgonska kolesarska pot ter nazadnje Vinske poti v Gornji Radgoni.
Tematska pot - Trstenjakova pot je nastala v letih 2001 in 2002. V sklopu projekta se je
izdelal zemljevid in postavilo se je 33 lesenih tabel, ki označujejo Trstenjakovo pot. Te
table je izdelala Mariborska razvojna agencija.
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Danes na območju Občine stoji le še 14 tabel in to le v Zbigovcih, na Janževem vrhu, na
Ptujski cesti, v Spodnjih Ivanjcih in v Ivanjševcih. Sam projekt ne vsebuje vsebine in
posebnosti, ki jih označuje ime projekta, zato se pot ni kaj dosti uporabljala in
nadgrajevala.
Po letu 2004 smo v Sloveniji prejeli dva pomembna dokumenta, ki delno urejata
problematiko na področju pohodništva. Leta 2004 se sprejme Zakon o planinskih poteh, ki
ureja situacijo na planinskih poteh v Sloveniji, v letu 2005 pa na področju pohodniškega
produkta prejmemo Strategijo razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji.
Strategija opredeli sistematizacijo pohodniških poti, ki je od takrat naprej osnova
opredelitve produkta pohodništva v Sloveniji. Sistematizacija opredeli pohodne poti po
pomenu in po vrstah poti. V tej študiji se obravnavajo vse poti razen planinskih in se zaradi
lažjega razumevanja poenoteno definirajo kot »Tematske pohodne poti«.
Slovenska turistična organizacija je kot enega od outputov Strategije soustanovila
združenje »Pohodništvo & kolesarjenje«, ki naj bi operativno izvajal predvidene aktivnosti
Stategije razvoja pohodništva in kolesarjenja v Sloveniji ter jih tudi nadgrajeval v
operativnem smislu.
Po pripravi Študije so avtorji pristopili k testiranju zaključkov študije pri ciljni javnosti in
uporabnikih priporočil. Prav tako so predlagano grafično podobo označevanja predstavili
na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani januarja 2010 in na delavnici maja 2010 v
Ljubljani na Slovenski turistični organizaciji.
Koncept so že prevzele nekatere destinacije, implementirana pa bodo v kratkem tudi v
regijah Pomurje, Podravje in Koroška. Študija je prvi tovrsten dokument v Sloveniji, ki se je
lotil tako široke problematike na področju tematskih poti.
Občina Gornja Radgona bo na osnovi Strategije v prihodnosti izdelala projekt z istim
imenom in z dopolnjeno vsebino. Tematska pot »Trstenjakova pot« bo potekala po
spremenjeni trasi in sicer po poti, ki jo je uporabljal dr. Anton Trstenjak, ko je obiskoval
osnovno šolo in sicer iz Gornje Radgone do Rodmošc in iz Negove do Rodmošc. V sklopu
tega se bodo izdelale trajne table, ki bodo označevale pot ter spremno gradivo, ki bo
določevalo ter opisovalo posebnosti ob poti, da bo pot zanimiva za širši krog
pohodnikov/kolesarjev.

PRIPRAVILA:
Majda FERENC, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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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: 0611-12/2011/8-AP
Datum: 28. 4. 2011

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Ivana Kajdiča
Član občinskega sveta, gospod Ivan KAJDIČ, je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 30. 3. 2011 postavil naslednje vprašanje:
»Imam vprašanje, ki se tiče naše redarske službe, in sicer ali drži informacija, da je naša
redarska služba začela uporabljati radar za merjenje hitrosti vozil oziroma najučinkovitejše
sredstvo za pobiranje kazni? Če ne, če ga ne uporablja, pa vprašanje, ali je mogoče planirana
nabava tega radarja v bodoče?«

ODGOVOR
V 5. alineji prvega odstavka 14. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
56/2008 – uradno prečiščeno besedilo, 58/2009, 36/2010) je kot pooblastilo občinskega
redarja med drugim zapisano, da opravlja nadzor prometa s samodejnimi merilnimi
napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo in sicer na vseh
občinskih cestah ter na državnih cestah v naselju. Na tem področja dela je Občina Gornja
Radgona prejela več pobud s strani občanov za izvajanje meritev hitrosti z navedbo
konkretnih lokacij. Iz tega razloga in predvsem iz razloga varnosti v cestnem prometu se bodo
s strani redarstva Medobčinskega inšpektorata v prihodnje občasno izvajale meritve hitrosti s
samodejno merilno napravo in sicer na različnih lokacijah in časovnih terminih na območju
celotne občine Gornja Radgona in Apače. Lokacije se določajo na podlagi pobud občanov,
analize problematike s pomočjo policijskih poročil in dejanskih ugotovitev iz terena. Prva
meritev hitrosti s samodejno merilno napravo na območju občine Gornja Radgona je bila
izvedena dne 20. 4. 2011, predhodno pa je izvajanje meritev bilo objavljeno v medijih. Za
merilno napravo – radar ni bil izveden nakup, temveč najem, kar je zaradi zgolj občasne
uporabe tudi bolj ekonomično.

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/4-U109
Datum: 12. 4. 2011

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje s pobudo člana občinskega sveta g. Stanislava Rojka
Član občinskega sveta, gospod Stanislav Rojko, je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 30. 3. 2011 postavil naslednje vprašanje s pobudo:
»Razsvetljava o kateri smo veliko govorili, kar precej stane. Danes je to tudi ena izmed tem
amandmajev našega proračuna. Strokovno nam je bilo obrazloženo, da tehnično ni izvedljivo
izklapljanje luči, torej vsake druge ali vsake tretje ali kakorkoli že po neki uri ponoči. Torej
jaz sem se malo pozanimal, kolegi so malo pobrskali, baje zadeva zgleda takole in pač želim,
da stroka odgovori na naslednji seji, in sicer, da imamo na vseh javnih kandelabrih trofazno
električno inštalacijo, kar pomeni, da lahko z izmeničnim izklapljanjem ene faze v bistvu
odklopimo vsako drugo ali vsako tretjo luč. Torej, če bi se zgodilo, da ob izklopitvi ene faze
cela ulica ne gori, je potrebno menda samo odpreti pokrovček na stebru in prevezati kable
tako, da vsaka druga luč gori. Torej laično govorim, vsaj take imam informacije, da je
tehnično to izvedljivo. Naslednjič pač seveda želim, da stroka odgovori bolj natančno, ker pač
menim, da je ponoči, zlasti pozimi, ko so noči dolge, svetiti kar tja v en dan, brez potrebe in
zaradi tega ne bodo ulice nič bolj temne. In še enkrat poudarjam, da ne govorim o izklapljanju
nobene ulice, saj nobena ulica ne sme biti ponoči črna, ampak lahko pa sveti kaka luč manj, to
je v bistvu jedro moje pobude.«

ODGOVOR
Na tematiko javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona, je bilo že delno odgovorjeno na
pobudo člana občinskega sveta, gospoda Stanislava Rojka. Pobudo je postavil na 2. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 12. 2010.
Vprašanje s pobudo v zvezi z javno razsvetljavo v Občini Gornja Radgona smo poslali
vzdrževalcu javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona EP – elektro in gradbene storitve
d.o.o., Šratovci 57, 9252 Radenci.
S strani vzdrževalca javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona EP – elektro in gradbene
storitve d.o.o. smo prejeli odgovor na zastavljeno pobudo s vprašanjem, ki vam ga
posredujemo v prilogi.
PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, 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/4-U120
Datum: 03.06.2011

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Roberta Žinkoviča
Član občinskega sveta, gospod Robert Žinkovič, je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 30.03.2011 postavil naslednje vprašanje:
»Na prejšnji seji sem dal vprašanje v zvezi z nepremičninami v občini Gornja Radgona, torej
procentualno kako so bila prodana od leta 2006 do danes. Nekako z odgovorom nisem
zadovoljen, zato bi mogoče nadaljeval in danes prosim za podatek vseh nepremičnin, katere
ima občina v lasti ali delni lasti ter njihovo vrednost.«

ODGOVOR
Sedanja vrednost vseh nepremičnin, ki jih izkazuje premoženjska bilanca Občine Gornja
Radgona na dan 31. 12. 2010, znaša 44.316.853,00 eur, in sicer:
1. zemljišča, ki obsegajo 592 parcelnih številk v skupni površini 776.931 m² v vrednosti
11.576.566,53 eur,
2. infrastrukturo (vodovodi + kanalizacija) v vrednosti 3.110.534,39 eur,
3. poslovno stavbo v vrednosti 156.311,09 eur,
4. ceste v vrednosti 17.829.323,16 eur,
5. 163 stanovanj v skupni vrednosti 7.264.633,54 eur,
6. investicije v teku (CEROP) v vrednosti 191.356,89 eur,
7. sredstva dana v upravljanje javnim zavodom v vrednosti 4.188.127,40 eur.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, 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-U10
Datum: 30. 5. 2011

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Roberta ŽINKOVIČA
Član občinskega sveta, gospod Robert Žinkovič, je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 30. 3. 2011 postavil naslednje vprašanje:
»Stvar zadeva Dom starejših občanov Gornja Radgona. Dne 9. marca sem na občinsko upravo
po elektronski pošti poslal zahtevo za vpogled v vse sklepe skupščine Doma starejših občanov
Gornja Radgona, katere ustanovni delež znaša 51 %. Na žalost odgovora nisem dobil, zato
sem 15. marca ponovno poslal zahtevo oziroma prošnjo na občino, tudi takrat ni bilo
odgovora. Šele, ko sem potem 21. marca ponovno poslal prošnjo in obenem poslal tudi
Informacijski pooblaščenki, sem dobil odgovor in bi ga kar prebral: »Sporočamo vam, da se
navedeni sklepi skupščin Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., za katere prosite
vpogled, ne nahajajo v arhivu občine ali v zbirkah dokumentarnega gradiva občinske uprave,
ampak gre za arhivsko gradivo, ki ga hrani sama družba Dom starejših občanov Gornja
Radgona d.o.o.. Glede na navedeno vaši prošnji žal ne moremo ugoditi, saj občina oziroma
občinska uprava z gradivom, za katerega prosite za vpogled, ne razpolaga.« Mene malo čudi
cela zadeva, torej, če je občina večinski lastnik in deluje kot dober gospodar, zakaj potem tudi
občinska uprava nima arhiviranih sklepov skupščin. Prosim za odgovor.«

ODGOVOR

Občinska uprava Občine Gornja Radgona ne prejema zapisnikov Doma starejših občanov
Gornja Radgona d.o.o. in ne zapisnikov drugih občinskih javnih zavodov. Arhiviranje takih
zapisnikov ni obveznost občinske uprave.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
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/4
Datum: 12. 5. 2011

OBČINA GORNJA RADGONA,
OBČINSKI SVET
Zadeva: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Dušana Zagorca
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
dne 30. 3. 2011 podal naslednjo

P O B U D O:
»Moja pobuda se nanaša na program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja
Radgona za leto 2011, ki smo ga sprejeli 27. 1. 2011. V ponedeljek na Odboru za družbene
dejavnosti sta padli še pobudi, da v program uvrstimo, da se dopolni oziroma spremeni oziroma
popravita dva pravilnika, in sicer: pravilnik o financiranju kulturnih društev in pravilnik o
financiranju turističnih društev. Predlagam, da župan to pobudo sprejme.«

ODGOVOR
Iz pobude ni konkretno razvidno katere spremembe oz. dopolnitve je potrebno vnesti v pravilnika.
Sodeč po predhodnih razpravah pa ugotavljam, da gre za način financiranja turističnih in kulturnih
društev iz občinskega proračuna, zato podajam naslednjo obrazložitev:
V več letni praksi je, da se vsa društva, ki delujejo na območju domače občine, občinskih prireditev
udeležujejo brezplačno. Za te namene nastopajo zgolj, da predstavijo svojo edinstveno dejavnost,
poskrbijo za spodbujanje krajevnega gibanja in hkrati predstavijo društveno podobo celotne občine.
Sredstva iz občinskega proračuna prejemajo vsa aktivna društva, ki se prijavijo na javne razpise.
Razdelitev občinskih sredstev pa je določeno na podlagi izpolnjevanja meril, ki so navedena v
Pravilniku. Podrobnejše določene medsebojne pravice in obveznosti z izbranimi ponudniki Občina
sklene pogodbo, kjer pa na osnovi zakonskih določb, ne sme vsebovati določil o ustvarjanju
dohodka.
Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o
upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejmejo članice oziroma člani društva.
Namen ustanovitve in delovanja društva ni v pridobivanju dobička. Presežke prihodkov nad
odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov, društvo trajno namenja za uresničevanje svojega
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namena in ciljev in jih ne deli med člane. Koliko je pri tem društvo uspešno, toliko lahko tudi
uresničuje svoje naloge in zastavljene cilje.
Tudi Zakon o društvih (ZDru-1A, Uradni list RS št. 61/06, 58/09, 3. člen), izrecno navaja, da ni
dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna
dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.
Oba občinska pravilnika (za turistična in kulturna društva) bazirata na zakonskih določbah, tako, da
ne govorita o višini sofinanciranja društev, temveč zgolj o merilih in kriterijih dodelitve
razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu na osnovi kandidature na javni razpis. Koliko je
posamezno društvo uspešno na javnem razpisu, je odvisno zgolj od aktivnosti društva v preteklem
letu.
4. člen občinskega Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 44/08) navaja,
da se iz občinskega proračuna sofinancira dejavnost, izvajanje javnih prireditev in programov, ki jih
izvajajo društva in so namenjene občanom in promociji Občine ter sodelovanje pri izvedbi tovrstnih
prireditev.
Ker so društva, ki delujejo na področju turizma, optimalno ocenjena na osnovi meril in dokazil o
aktivnostih, ki jih izvajajo ter na osnovi programov in projektov, ki so jih izvedli le na območju
domače občine, ne vidim razloga, da bi dopolnjevali pravilnik o financiranju. Razpoložljiva
sredstva v proračunu se razdelijo med vlagatelje, ki so glede na merila upravičeni do sredstev.
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 85/02, 26/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 43/08) je bil sprejet leta 2002, zato je potreben določenih sprememb in dopolnitev. V
zvezi s spremembami omenjenega Pravilnika se je že predlagala komisija, ki bo obravnavala
tematiko spremembe in dopolnitve Pravilnika.
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