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 dve vprašanji in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka
GREDARJA;
Ø odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Franeka RADOLIČA;
Ø odgovori na tri predloge člana občinskega sveta, gospoda dr. Petra KRALJA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Ivana KAJDIČA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Petra ŽNIDARIČA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, g. Zvonka GREDARJA
Član Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, gospod Zvonko GREDAR, je na 3. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 2. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Omenjam članek v časopisu Vestnik o Domu starejših občanov Gornja Radgona. Novembra
2014 smo imeli izredno sejo občinskega sveta, zaradi namena preprečitve vpisa v zemljiško
knjigo in ne vem kaj vse, zdaj pa vidimo kaj tam direktor doma pravi, kaj govori, kaj po radiu
poslušamo, da smo zamudili vlak. Vlak je v Grazu ne pa v Gornji Radgoni. Sprašujem, kaj je
družba Čeferin naredila v našo korist?«

O D G O V O R:
S strani župana je na sami 3. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne
23. 2. 2015 pri točki dnevnega reda »Informacija o opravljenih aktivnostih župana med
dvema sejama« bil podan zelo obširen ustni odgovor na tematiko iz postavljenega vprašanja.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, g. Zvonka GREDARJA
Član Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, gospod Zvonko GREDAR, je na 3. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 2. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Dežurna služba v Gornji Radgoni. Vidimo Kamnik, Domžale, kako se proti stavijo, kako župani
reagirajo, pri nas ni slišati nič glede ukinitve dežurne službe v Zdravstvenem domu Gornja
Radgona. To ni stvar sveta zavoda, to je stvar politike. Zato bi prosil, da nam vodstvo občine
poda v pisni obliki vse aktivnosti, katere so bile narejene glede tega, da to ostane v Gornji
Radgoni.«

O D G O V O R:
Vse štiri občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Gornja Radgona budno spremljajo zadeve,
povezane z reorganizacijo urgentne službe, ki ga Ministrstvo za zdravje pripravlja za celotno
državo in smo v kontaktu z direktorjem zdravstvenega doma, ki nas obvešča o napredovanju
zadev. Vse ustanoviteljice so zavzele skupno stališče, da se zdravstvene storitve za naše občane
ne smejo poslabšati, ravno nasprotno, pričakujemo izboljšanje standardov na področju urgentne
službe.
S temi stališči smo seznanili tudi državnega sekretarja g. Slapnika in državno sekretarko gospo
Pukl v kabinetu predsednika vlade, ki sta se mudila na obisku v Gornji Radgoni, dne 27.02.2015.
Župan Občine Gornja Radgona je zavzel jasno stališče glede kakovosti storitev in je oba državna
sekretarja pozval, da naj pri pripravi strategije upoštevajo specifiko poselitve in naj regije ter
subregije obravnavajo individualno.
Sledil je še sestanek z direktorjem Zdravstvenega doma, na katerem smo se pogovorili o
aktivnostih. Dne 05.03.2015, je bila tudi koordinacija županov občine UE Gornja Radgona, na
kateri je vsem prisotnim direktor Zdravstvenega doma predstavil napredovanje strategije in se je
zavzelo skupno stališče, da se z ukrepanjem počaka do uradne objave strategije (predvidoma
konec meseca marca) s strani pristojnega ministrstva, saj bomo le tako lahko zavzeli strokovno in
utemeljeno razmišljanje ter posledično tudi ukrepali. Vse štiri občine bodo pri tem aktivno in
povezano sodelovale. Na naše pobude se je odzval tudi direktor Zdravstvenega doma z
odgovorom, ki je priloga gradiva.
PRIPRAVILA:
dr. Tatjana FULDER, l.r.

Priloga:
- odgovor direktorja Zdravstvenega doma Gornja Radgona
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta, g. Zvonka GREDARJA
Član Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, gospod Zvonko GREDAR, je na 3. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 2. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Mi zunaj (tam čez Trojane oz. čez Ptujsko cesto, kot rad rečem) rabimo 12 - 15 minut z mesta
Gornja Radgona za intervencijo. Zato me zanima, kdaj bodo za to območje nabavljeni
defibrilatorji. Predlagam, da z rebalansom proračuna ali v naslednjem proračunu zagotovimo
sredstva za nabavo defibrilatorjev za naselja Zbigovci, Črešnjevci, Orehovci, Spodnji Ivanjci in
Stavešinci. Tudi ti ljudje so toliko vredni kot ostali, katerim se je s pomočjo občine ali drugih
humanitarnih prispevkov, to nabavilo.«

O D G O V O R:
Občina Gornja Radgona je v letu 2013 nabavila dva defibrilatorja ter nekatere defibrilatorje
sofinancirala. Defibrilatorji so nameščeni na območju Občine Gornja Radgona, in sicer na
Gasilskem domu Ivanjševci ob Ščavnici, trgovini Fehr d.o.o. v Negovi, vaški kapelici v
Radvencih, Gasilskem domu Spodnja Ščavnica, na stavbi Krajevne skupnosti Gornja Radgona,
pred vhodom v SKB Banko v Gornji Radgoni, v Gasilskem domu Gornja Radgona, v Osnovni
šoli Gornja Radgona, v Glasbeni šoli Gornja Radgona, v Domu starejših občanov Gornja
Radgona ter Zdravstvenem domu Gornja Radgona. V Policah je gospa Miroslava Borko Prelog
sama financirala avtomatski defibrilator AED, katerega je tudi dala v javno uporabo v Policah na
njenem domu.
Pri določanju lokacij namestitve AED je od vsega začetka koordinirala in sodelovala strokovna
zdravstvena služba Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Na podlagi njihovih priporočil so se
postavili obstoječi defibrilatorji razen tistih, katere so si krajani financirali iz lastnih sredstev.
Pobuda za postavitev in potrebo defibrilatorjev je bila posredovana strokovni službi
Zdravstvenega doma Gornja Radgona, da smotrno proučijo lokacije v primeru novih dodatnih
namestitev defibrilatorjev na območju občine Gornja Radgona. Glede na strokovno mnenje se
bodo izvedle potrebne aktivnosti za nabavo dodatnih defibrilatorjev, občina pa bo za ta namen
skušala zagotoviti sredstva za sofinanciranje v prihodnjih proračunskih obdobjih, poleg
zagotavljanja proračunskih sredstev za obvezno redno servisiranje in vzdrževanje obstoječih
defibrilatorjev kljub njihovi neuporabi.
PRIPRAVILA:
Janja OSOJNIK, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, g. Franeka RADOLIČA
Član Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, gospod Franek RADOLIČ, je na 3. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 2. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Zanima me, kdaj bo izšel javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev za leto 2015.
Razpis za sofinanciranje programov športnih društev je namreč že izšel (rok prijave je že potekel),
zato sprašujem ali so kulturna društva kaj manj vredna od športnih, in bodo čakala mesec, dva, ali še
več na denar.«

O D G O V O R:
V Občini Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2015 velja Sklep o začasnem financiranju Občine
Gornja Radgona, ki se uporablja od 1. januarja do 31. marca 2015 oziroma do pričetka veljave Odloka
o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015.
Pred pričetkom veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015, se sredstva za
sofinanciranje katerihkoli društev v občini ne morejo izplačati, čeprav je javni razpis bil izveden še
preden je bil proračun za tekoče leto sprejet. Takšna določila veljajo za vsa društva in so v tem smislu
enakovredno obravnavana.
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini je bil
dne, 9. 3. 2015 objavljen in bo odprt do vključno 15. 4. 2015.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni v najkrajšem možnem roku od uveljavitve proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2015.

PRIPRAVILA:
Majda FERENC, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovori na predloge člana občinskega sveta, dr. Petra KRALJA
Član Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, gospod dr. Peter KRALJ, je na 3. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 2. 2015 podal naslednje tri predloge:
1. »V svetniški skupini Nove Slovenije dajemo pobudo sprejema Kodeksa ravnanja
izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Seveda članice in člani občinskega sveta morajo
upoštevati določila poslovnika, kodeks pa je bolj podana izjava s strani svetnikov. V NSi
smo prepričani, da so ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni v Občini Gornja
Radgona na visokem etičnem in moralnem nivoju. S sprejetjem predlaganega etičnega
kodeksa želimo takšno ravnanje samo še poudariti. Zato župana prosimo, da naš predlog
vključi kot samostojno točko na naslednji seji, predlagani osnutek pa čim prej posreduje
občinskim svetnikom v razpravo. Sprejetje predlaganega kodeksa nima nobenih finančnih
posledic za proračun.
Pobuda je bila podana pisno (skupaj z osnutkom kodeksa), podpisnika pobude sta g. Ivan
Kajdič in dr. Peter Kralj.«
2. »Predlagam, da se na sejah delovnih teles občinskega sveta uvede snemanje, posnetek pa
se hrani do 10 dni po sprejetju zapisnika seje delovnega telesa. Glede na način pisanja
zapisnikov (krajša vsebina in pozno zapisani, kar vpliva na pozabo povedanega), bi bila
takšna rešitev smiselna, strošek uvedbe takšnega načina pa ničen, saj verjetno občinska
uprava ima potrebne tehnične pripomočke na razpolago. Predlagam, da se v tej zvezi
sprejme odločitev že na današnji seji občinskega sveta.«
3. »Predlagam, da se seje delovnih teles občinskega sveta sklicujejo tako, da bo sklicana le
ena seja na dan, da ne bo prihajalo do zamikov časa pričetka sej in premikov članov in
članic določenih odborov, kot se je to dogajalo na zadnjih sejah.«

O D G O V O R I:
Ustni odgovori na podane predloge so bili s strani direktorice občinske uprave podani že na
sami seji. V nadaljevanju so podani še dopolnjeni odgovori v pisni obliki.
1. Občinska uprava je v skladu s podanim predlogom dne 4. 3. 2015 vsem članicam in
članom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona po elektronski pošti posredovala podan
osnutek kodeksa v predhodno seznanitev in razpravo. Hkrati je vse članice in člane
obvestila, da je na spletni strani Skupnosti občin Slovenije objavljen seznam občin, ki so
kodeks sprejele, objavljen pa je tudi vzorec kodeksa. Na podlagi dogovora na politični

koordinaciji predsednikov strank in liste zastopanih v občinskem svetu, bo predlog
kodeksa uvrščen predvidoma na dnevni red 5. redne seje občinskega sveta.
2. Podan predlog za snemanje sej delovnih teles bo s stani občinske uprave predstavljen na
samih sejah delovnih teles občinskega sveta, kjer bodo posamezna delovna telesa predlog
lahko obravnavala in se na podlagi obravnave do njega opredelila.
3. Predlog za sklicevanje sej delovnih teles na način, da bo na en dan le ena seja, bo
občinska uprava skušala upoštevati in koordinirati termine sej na način, da potek ene seje
ne bo oviral poteka druge seje. Tega dosledno iz objektivnih razlogov vedno ne bo možno
upoštevati, predvsem ker večina odborov želi seje sklicevati v popoldanskem času, čas
trajanja posameznih sej pa nemogoče točno predvideti.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: ODGOVOR NA POBUDO ČLANA OBČINSKEGA SVETA
g. Ivana KAJDIČA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Ivan KAJDIČ je na 3. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 2. 2015 postavil naslednjo pobudo:
»V svetniški skupini Nove Slovenije dajemo pobudo v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega
omrežja in malih čistilnih naprav in s katero želimo izenačiti vse občane glede tematike
odvajanja odpadnih voda. V Občini Gornja Radgona intenzivno gradimo kanalizacijsko
omrežje, ki se bo predvidoma v prihodnjih letih še razširilo, na področjih, kjer to omrežje ne
bo zgrajeno pa bodo oziroma bomo občani morali sami zgraditi individualne oziroma
skupinske male čistilne naprave. Skladno z občinskim odlokom sicer obstaja možnost
pridobitve nepovratnih sredstev kot pomoč pri financiranju gradnje, vendar bo glede na
razpoložljiva oziroma predvidena sredstva teh deležen le manjši del investitorjev oziroma
občanov. V Novi Sloveniji predlagamo, da končno enkrat enakopravno obravnavamo vse
občane, ne glede na to ali živijo v mestu ali na podeželju. Ne smemo namreč pozabiti, da med
ostalim že leta, ne glede na to, kje živimo, na mesečni položnici za vodo plačujemo tudi
okoljsko dajatev za odpadno vodo. Predlagamo, da vse individualne male čistilne naprave na
območjih, kjer kanalizacijsko omrežje ne bo zgrajeno, zgradi oziroma financira Občina
Gornja Radgona. Čistilne naprave naj bodo last občine, prispevek občanov naj bo enak, kot za
priklop na kanalizacijsko omrežje, iz mesečnega prispevka, ki naj bo spet enak kot za
uporabnike kanalizacijskega omrežja, pa bi se pokrivali stroški odvoza blata ter vzdrževanja,
pregledov in meritev na čistilnih napravah. Lahko pa bi se pri tem mesečnem prispevku
poračunali stroški električne energije za pogon kompresorja. Ocenjujemo, da bi na tak način
dosegli win-win situacijo, kjer bi koristi imeli obe pogodbeni strani, torej občani in občina:
- dosegli bi enakopravno obravnavo vseh občanov v mestu in na podeželju;
- občanom na podeželju bi zmanjšali enkratne stroške z izgradnjo individualne čistilne
naprave, saj bi morali poravnati enak prispevek, kot za priklop na kanalizacijsko omrežje.
Res je sicer, da bi plačevali mesečni prispevek, vendar se moramo zavedati, da tudi
čistilna naprava v individualni lasti predstavlja neprestane stroške (energija, vzdrževanje,

popravila, odvozi blata) – v predlaganem primeru bi bili ti stroški pokriti s plačilom
mesečnega prispevka;
- zagotovili bi delo do domačemu komunalnemu podjetju in domačim podizvajalcem;
- občina bi na določenih področjih, kjer že razmišlja o širitvi kanalizacijskega omrežja in
kjer evropska sredstva več ne bodo na razpolago, odvajanje odpadnih voda lahko rešila s
postavitvijo malih čistilnih naprav.
Seveda obstaja verjetnost, da smo pri pobudi spregledali kak bistven element, zato
predlagamo, da župan in občinska uprava preučita našo pobudo s tehničnega, finančnega in
pravnega vidika, o tem poročata občinskemu svetu in če je pobuda uresničljiva, tudi pripravita
vse potrebno, da bi se lahko začele aktivnosti za njeno realizacijo.«

ODGOVOR
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je po določbi 1. odstavka 149.
člena Zakona o varstvu okolja, obvezna občinsko gospodarska javna služba. Izvajanje
navedene javne službe zagotavlja občina na celotnem območju občine pod pogoji, ki jih
določajo državni in občinski predpisi. Zlasti pomemben predpis na tem območju je Uredba o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12
in 108/13). Uredba določa naloge na področju javne službe, uporabnike javne službe,
standarde o opremljenosti z javno kanalizacijo itd.
Navedena javna služba se je v preteklosti in na območju celotne občine različno izvajala. V
mestu Gornja Radgona je bila izgrajena kanalizacija, v katero so se stekale fekalne in
padavinske vode, ki so potem neočiščene na ČN iztekale v reko Muro. Od leta 1996 so se na
Občini Gornja Radgona, zlasti v mestu Gornja Radgona, začele večje investicije v izgradnjo
manjkajoče javne kanalizacije (sredstva PHARE in od leta 1997 okoljska dajatev), ki so se
intenzivirale v letu 2013 in še tečejo. Cilj je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za
aglomeracijo Gornja Radgona z naselji Mele, Podgrad, Črešnjevci in Hercegovščak, velikosti
8.800 PE. Veliki del občine, razen naselja Negova, kjer je v preteklosti izgrajena mala čistilna
naprava, pa bodo še naprej območja, ki niso opremljena z javno kanalizacijo. Pri tem pa
moramo navesti, da je način odvajanja odpadnih voda vedno bil predpisan tudi na območjih,
ki niso opremljena z javno kanalizacijo. Na teh območjih se je dovoljevalo komunalno
odpadno vodo iz stavb zbirati v nepretočni greznici, kar bo še možno nekaj naslednjih let.
Po določbi 14. člena citirane Uredbe interna kanalizacija, kanalizacijski priključek,
nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo
manjšo od 50 PE niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu
inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska voda. To pomeni, da
navedene objekte in naprave morajo izgraditi lastniki stavb.
Zavedajoč se pomena in tudi problemov javne službe je Občina Gornja Radgona naročila pri
družbi Verbundplan Avstrija, izdelavo celovite študije odvajanja odpadnih in padavinskih
voda za takratno občino Gornja Radgona (sedaj Gornja Radgona in Apače). Študija je bila
izdelana leta 2005 in v njej so prikazane rešitve (tudi alternativne), večinoma z izgradnjo
malih čistilnih naprav od 10-20 pa do 220 PE (odvisno od posameznih delov občine) in do
izgradnje hišnih čistilnih naprav povsod tam, kjer je to smotrno.

Ker je od izdelave študije poteklo več kot 10 let je Občina Gornja Radgona pristopila k
novelaciji le-te. Ko bo ta izdelana bomo občinski svet o njenih izsledkih tudi seznanili. Pri
novelaciji študije bomo tudi upoštevali vsebino pobude in razmišljali v smeri, da bodo rešitve
optimalne tako s stališča občanov, kot gospodarske javne službe.
Da občina misli resno in odgovorno, pove tudi dejstvo, da smo v letu 2014 sprejeli Pravilnik o
sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, velikosti do 50 PE. V
mesecu novembru 2014 je bil tudi objavljen javni razpis za sofinanciranje MKČN na območju
občine, na katerega se je prijavilo 6 lastnikov stanovanjskih stavb za MKČN, velikosti od 4-8
PE. Pet prijav je bilo uspešnih, znesek sofinanciranja občine je bil od 800,00 eur (4 PE), pa do
1.200,00 eur (6 PE). V nekaterih primerih je znesek sofinanciranja bil večji od 50% celotne
vrednosti male komunalne čistilne naprave, v drugih pa nižji (35% - odvisno od vrednosti
MKČN). Če upoštevamo višino komunalnega prispevka, ki ga mora plačati lastnik hiše za
priklop na javno kanalizacijo lahko ugotavljamo, da investicija v MKČN ni bistveno višja
oziroma sta oba lastnika v približno enakem položaju. Po citirani uredbi za odvoz usedlega
blata iz MKČN skrbi izvajalec javne službe, cena izvajanja javne službe pa se oblikuje z
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12).
Ne glede na navedeno, vašo pobudo razumemo kot koristno in dobronamerno in jo bomo še
dodatno proučili in v skladu z veljavnimi predpisi ter finančnimi zmožnostmi skušali v čim
večji meri udejaniti v praksi.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Petra Žnidariča
Član občinskega sveta, gospod Peter Žnidarič, je na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 23. 2. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Moti me zaprtje ceste, ki poteka mimo Lebarja, proti mostu in nato v Avstrijo – od zadaj za kletjo
v mestu Gornja Radgona. Ta del ceste bi lahko bil zelo uporaben za ljudi, ki se vsakodnevno vozijo
na delo v Avstrijo, saj je pot krajša in se ne bi rabili voziti skozi mesto Gornja Radgona.«

ODGOVOR
Cesta, ki poteka mimo Lebarja (Gubčeva cesta), proti mostu čez reko Muro in se nadaljuje po
Jurkovičevi ulici, je kategorizirana kot LZ 105011 Gornja Radgona – Gubčeva cesta - Jurkovičeva
ulica.
Dostop iz Jurkovičeve ulice na most in nato proti Avstriji ni mogoč, saj to onemogoča sama
arhitektonska in prometna ureditev državne ceste R1-230 Panonska ulica in sam most čez reko
Muro. Prav tako po pločniku ob državni cesti in mostu poteka tudi kolesarska steza in hodnik za
pešce. S sprostitvijo prometa iz Jurkovičeve ulice oziroma Gubčeve ceste na državno cesto in most
in obratno, bi bili kolesarji in pešci v slabšem položaju, zelo pa bi se tudi poslabšala sama prometna
varnost. Sama Gubčeva cesta in Jurkovičeva ulica za povečanje tranzitnega prometa tudi nista
primerni. Že zdaj je na Gubčevi cesti omejitev tovornega prometa, sama cesta je tudi zožena zaradi
posedkov na cesti in nestabilne brežine.
Ob rekonstrukciji državne ceste in mostu čez reko Muro leta 2009 in 2010, so se izvedli spuščeni
robniki z namenom, da se dostop iz mostu na Jurkovičevo ulico in Gubčevo cesto in obratno,
uporabi samo v nujnih primerih oziroma v času eventualnih intervencij. S takšno rešitvijo (spuščeni
robniki za intervencijo) je tudi soglašala Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) ob pripravi
projektne dokumentacije in sami izvedbi. Zato so tudi postavljena cvetlična korita, da preprečujejo
povezavo, ko intervencije ni.
Celovita rešitev Jurkovičeve ulice, eventualni dostop do mostu iz Jurkovičeve ulice in obratno in
obstoječa parkirišča, bodo vključena v skupen projekt ureditve Jurkovičeve ulice, v kolikor bodo to
dopuščale arhitektonske rešitve in prometno varnostne razmere.
Za spremembe prometnega režima na državni cesti in mostu, je odgovoren upravljavec državnih
cest, to je Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), ki poda soglasje k spremembi ali pa se s
spremembo ne strinja.
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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 23. 2. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Apeliram na potrebnost obnove odseka državne ceste Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci –
Grabonoš (odsek Police – stara cestna baza). Od krožnega krožišča v mestu Gornja Radgona do
zavoja do vasi Police se je cesta preplastila. V nadaljevanju te ceste (proti Črešnjevcem), v dolžini
cca. 50 metrov, pa je cestišče v zelo slabem stanju in ob povečanem tovornem prometu in v
toplejšem vremenu bo začelo še bolj »cveteti«. Že pred več leti je bilo obljubljeno, da bo država to
cesto sanirala. Smatra se kot dovozna cesta, s čimer se ne strinjam, saj imamo že dovozno cesto do
avtoceste skozi kraje Podgrad, Spodnja Ščavnica in tako naprej. Mislim, da bodo v tem primeru
postale aktivne tudi razne civilne iniciative, ki se s povečanim tovornim prometom (na relaciji
Gornja Radgona – Grabonoš) ne bodo strinjale. Pozivam župana, da na ministrstvu povprašate,
zakaj še niso preplastili tega dela ceste, oziroma dajem pobudo, da se k obnovi pristopi čimprej.«

ODGOVOR
Vašo cenjeno pobudo smo posredovali upravljavcu državnih cest Direkciji RS za infrastrukturo na
odgovor katerega še čakamo. V nadaljevanju podajamo, kratek oris izvedenih aktivnosti v zvezi z
možnostjo modernizacije, predmetnega odseka državne ceste.
Jeseni leta 2014 je vzdrževalec državnih cest CP M. Sobota d.d. izvedel preplastitev odseka državne
ceste R3-714/2807 od krožnega križišča do križišča z lokalno cesto LC 104051 Gornja Radgona –
Norički Vrh. Preplastitev je bila izvedena v dolžini cca 410 m.
Želja občinske uprave in tudi vzdrževalca državnih cest je bila, da bi se izvedla preplastitev tudi na
delu, ki je najbolj poškodovan (posedki, mrežaste razpoke), od križišča z LC 104051 in do stare
cestne baze. Do preplastitve na tem odseku ni prišlo, saj je naprej potrebno dokončati vse priključke
na komunalno kanalizacijo, ki pa jih je še potrebno izgraditi, s ciljem, da se po preplastitvi
predmetnega odseka ceste, le-te ne bi vnovič prekopavalo in naknadno krpalo. Do zaključka
izgradnje komunalne kanalizacije na predmetnem odseku državne ceste zato po naši oceni ni

smiselno izvajati kakršnihkoli del v smeri modernizacije, saj na trasi prihaja tudi do delnih
posedkov zaradi velikih globin na trasi komunalne kanalizacije.
Po prejemu odgovora na Vaše zgoraj zastavljeno vprašanje s strani upravljavca državnih cest,
Direkcije RS za infrastrukturo Vam bomo le-tega nemudoma posredovali ter z njim seznanili tudi
ostale člane občinskega sveta.
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