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 odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Stanislava ROJKA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka GREDARJA.
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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 12. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 20. 12. 2012 postavil naslednjo pobudo:
»Naselje Police spada v KS Črešnjevci-Zbigovci. Izpostavljam ga zato, ker so Police edino
naselje, ki nima ne pločnikov, ne cestne razsvetljave, ne trgovine, ne gasilskega doma, ne
avtobusne postaje, pa čeprav vozi tu trikrat na dan šolski avtobus. Cesta, ki povezuje Gornjo
Radgono in Spodnjo Ščavnico nam je vsem znana kakšnega pomena je. Že sedaj v tem
kratkem času zime so nastale na tem cestišču luknje. Vožnja po tem cestišču postaja nevarna.
Če se ne bo v zvezi z ureditvijo te ceste nekaj spremenilo bodo krajani izrazili svojo
nezadovoljstvo s protesti in v skrajnem primeru tudi z zaporo ceste.«

ODGOVOR
Omenjena občinska cesta je kategorizirana kot lokalna cesta LC 104051 Gornja Radgona –
Norički Vrh – Aženski Vrh - Spodnja Ščavnica, ki se priključi na lokalno cesto LC 104041
Spodnja Ščavnica – Lastomerci – Ivanjševci – Stavešinci – Očeslavci.
Omenjeno občinsko cesto redno vzdržuje vzdrževalec občinskih cest KOMUNALA Radgona
d.o.o. v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Vzdrževanje se izvaja s krpanjem udarnih
jam z vročo asfaltno maso (večji posegi niso smiselni zaradi dotrajanosti vozišča), v zimskem
času pa se izvaja krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso.
Kot je znano, je za rekonstrukcijo omenjene ceste pripravljena projektna dokumentacija. V
občinskem proračunu za let 2013 in 2014 so zagotovljena finančna sredstva za pričetek
gradbenih del. V letu 2013 se predvideva izgradnja pločnika z odvodnjavanjem, obnova javne
razsvetljave v dolžini cca 500 m in širitev vozišča v dolžini, ki je odvisna od finančnih
sredstev (200.000,00 €). V letu 2014 se nato predvideva nadaljevanje širitve ceste v dolžini
cca 800 m (270.000,000 €) V letu 2015 in 2016 pa sledi nadaljevanje do končne
rekonstrukcije ceste.
Rekonstrukcija omenjene ceste se bo izvajala po etapah, ker zaradi zahtevnosti in dolžine, ni
mogoče zagotoviti zadosti finančnih sredstev, saj je potrebno tudi zagotoviti modernizacijo
občinskih cest v drugih krajevnih skupnostih.

V okviru rekonstrukcije omenjene ceste se predvideva tudi izgradnja manjših avtobusnih
postajališč. Lokacije avtobusnih postajališč morajo biti usklajene z avtobusnimi prevozniki.
Ob določeni lokaciji avtobusnega postajališča, mora biti tudi zagotovljena parcela na kateri bo
zgrajeno avtobusno postajališče. Če je parcela v privat lasti, si je pred pričetkom izgradnje
potrebno pridobiti izjavo oziroma predpogodbo, da se lastnik parcele strinja z izgradnjo
avtobusnega postajališča na privat parceli in da bo po izgradnji izvedena geodetska odmera
parcele in zagotovljen neodplačni prenos parcele na Občino Gornja Radgona, na kateri bo
zgrajeno avtobusno postajališče. Pri pridobivanju izjav oziroma predpogodb je potrebno
vključiti tudi KS Črešnjevci – Zbigovci, saj krajani sami najbolje poznajo svoje potrebe.
Avtobusno postajališče pa mora biti zgrajeno v skladu s Pravilnikom o avtobusnih
postajališčih (Uradni list RS št. 106/11). Pravilnik pa določa pogoje za določitev lokacije ter
minimalne projektno – tehnične elemente in minimalne pogoje za ureditev avtobusnih
postajališč na javnih cestah, kar pa je na terenu težko zagotoviti.
Naj omenimo, da je bila že določena lokacija avtobusne postaje v Policah (pri
transformatorju), vendar je lastnik zemljišča odstopil od že podpisane predpogodbe in
nasprotuje izgradnji.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: ODGOVOR NA POBUDO ČLANA OBČINSKEGA SVETA
G. MIROSLAVA NJIVARA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Miroslav NJIVAR je na 12. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2012 podal naslednjo pobudo:

»V Policah je tudi velik problem, da nimamo svojega prostora kjer bi se lahko odvijale
volitve. To se izraža tudi v slabi volilni udeležbi. Volišča se selijo iz privatnih hiš v privatne
hiše. Trdno sem prepričan, da se tudi za krajane Polic lahko uredi primeren prostor za te
namene.«

ODGOVOR
Zavedamo se pomembnosti urejenih prostorov posameznega volišča za izvedbo državnih in
lokalnih volitev ter referendumov. Žal v naselju Police, ki predstavlja samostojno volišče,
občina Gornja Radgona nima v lasti nobenega javnega objekta, prav tako tudi ni objekta
društvenega pomena (vaški ali gasilski dom), v katerem bi se uredil prostor za samostojno
volišče. Glede na trenutno stanje je sedanja ureditev volišča v prostoru, ki je v lasti družine
Breznik, Police 81, primerna.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Stanislava Rojka
Član občinskega sveta, gospod Stanislav Rojko, je na 12. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 20. 12. 2012 posredoval naslednji pobudi:
»1. Tokrat bo govora o cestah, ki so občinske in so v makadamski izvedbi, jih je še precej, in
vsakokrat ko pride kakšno neurje se na dolgo in široko razpravlja, da nam je odneslo ves
prod v grabo (po domače rečeno), oziroma da nam nasipni material odnaša s cestišč. Zato
dajem pobudo, da se na vseh cestah, ki so pod naklonom in še niso pod asfaltno prevleko,
prouči možnost polaganja kovinskih odvodnikov meteornih voda, in sicer v okviru
vzdrževanja občinskih cest, ki jih imamo tudi v proračunu. Mislim, da je to ena izmed
najcenejših rešitev, namesto, da vsako leto nasipavamo kubike in kubike gramoza, ki ga
potem spet vsako leto v jeseni najdemo v dolinah. Primeri dobre prakse so na gozdnih
cestah v Občini Gornja Radgona, tam si lahko te stvari pogledamo in na tak način se
lahko stvari tudi spelje.
2. Danes bi to gradivo pokazal tudi v slikovni materiji, če bi smel. Dajem pobudo, da se
Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona spremeni tudi do te mere, da bom
lahko to, kar govorim, tudi pokazal.«

ODGOVOR
Strinjamo se s prvo pobudo občinskega svetnika g. Stanislav Rojka, kar se tiče primera dobre
prakse na gozdnih cestah v Občini Gornja Radgona.
Tudi nekatere javne poti, ki so v makadamski izvedbi, so opremljene s kovinskimi odvodniki
meteornih voda, vendar so zelo redke. Tudi te kovinske odvodnike je potrebno redno čistiti,
saj v nasprotnem primeru ne opravijo svoje funkcije.
Že v preteklosti je vzdrževalec občinskih cest KOMUNALA Radgona d.o.o. želel v ceste v
makadamski izvedbi vgraditi kovinske odvodnike (stara odbojna ograja), kot je primer dobre
prakse na gozdnih cestah, vendar je zelo težko oziroma nemogoče dobiti staro rabljeno
odbojno ograjo za ta namen. Vzdrževalec občinskih cest je iskal kovinske odvodnike tudi pri
CP M. Sobota d.d.. Tudi sami nimajo teh kovinskih odvodnikov, saj ob zamenjavi stare
odbojne ograje z novo, le to izvajalec odpelje nazaj. Zaradi tega bo potrebno poiskati drugo
rešitev.

Vsekakor pa je dobrodošla tudi vsaka informacija vseh, kako bi lahko prišli do teh kovinskih
odvodnikov ali kaj podobnega, da bi ta problem rešili na čim enostavnejši in poceni način.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Zvonka Gredarja
Član občinskega sveta, gospod Zvonko Gredar, je na 12. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 20.12. 2013 posredoval naslednjo pobudo:
»Prosil bi župana, da poskuša rešiti težavo, na katero me ljudje neprenehoma opozarjajo,
vendar sem sam nemočen, ne glede na to, da sem zaposlen na pošti. Dajem pobudo, da se
nabavita dva kubika gramoza in se navozita na plato pred pošto, tam namreč stoji voda.
Vljudno prosim, da se najde kakšna rešitev, ljudje namreč tam parkirajo avtomobile,
obstanejo v vodi in večkrat jim pomagamo izvoziti ven. Pošta na žalost ni lastnik zemljišča in
tega ne more storiti, občina verjetno tudi ne, verjetno je lastnik Pomurski sejem… vse se vrti
v nekem začaranem krogu. Vseeno prosim župana, da se to uredi z nabavo kakšnega kubika
gramoza.«

ODGOVOR
Na to tematiko je bil že podan odgovor na pobudo ga. mag. Nataše LORBER, na 11. redni
seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 11. 2012.
Lastnik zemljišča parc. št. 790/3, k.o. Gornja Radgona (med železniško progo in pošto v
Gornji Radgoni) je Pomurski sejem d.d..
Na privat zemljišče vzdrževalec občinskih cest KOMUNALA Radgona d.o.o. ne bo navažal
gramoza, razen v primeru, če je naročnik Pomurski sejem d.d. kot lastnik zemljišča. Če je v
interesu pošte, da se ta površina sanira, se mora pošta obrniti na lastnika zemljišča.
Če so parkirišča pred pošto polna, je na razpolago v neposredni bližini zadostna količina
brezplačnih asfaltnih parkirišč na delu zemljišča parc. št. 790/8, k.o. Gornja Radgona (med
pošto in upravo sejma), tako da ni nobene potrebe po parkiranju v »vodi«.
Problem je ta, da so ljudje razvajeni, hočejo se pripeljati neposredno pred vhod pošte, nekaj
metrov vstran pa je prazno parkirišče.
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