OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

DODATNO GRADIVO
za 6. redno sejo občinskega sveta, dne 18. 6. 2015

K tč. 7:

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Gornja Radgona (druga obravnava) (amandma predlagatelja z obrazložitvijo)
K tč. 12: Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona (predlog sklepa s
korigiranima tabelama)
K tč. 13: Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (omrežnina in storitve
odvajanja) v občini Gornja Radgona (predlog sklepa s korigiranima tabelama)
K tč. 15: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
(odgovori)
Predlog za dopolnitev dnevnega reda:
Nova točka: Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
(predlog sklepa z obrazložitvijo in elaboratom) (gradivo je bilo že 10. 6. 2015
javno objavljeno ter posredovano članicam in članom občinskega sveta)

MNENJA IN PREDLOGI
− Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
− Odbora za družbene dejavnosti
− Odbora za kmetijstvo in turizem

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: 007-3/2015-U106
Datum: 18.06.2015
Na podlagi 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št.
83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 1/03) dajem
kot predlagatelj k predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Gornja Radgona (druga obravnava), naslednji

Amandma predlagatelja
na predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
V predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja
Radgona (druga obravnava), se izvedejo naslednje spremembe:
Ø V 5. členu predloga se pod naslovom »II. Kumulacija pomoči« v prvem odstavku spremeni del
besedila, tako da celoten odstavek glasi:
»1. Najvišji zneski in najvišja intenzivnost pomoči po posameznih ukrepih iz 6. in 7. člena tega
pravilnika ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v 14. in 28. členu Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU«.
Ø V 6. členu predloga se naziv podukrepa »1A-1 Posodabljanje kmetij« spremeni, tako da se glasi:
»1A-1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«. V istem členu v okviru podukrepa 1A-1 sem
med upravičenimi stroški v prvi in v drugi alineji beseda »kmetiji« nadomesti z besedama
»kmetijskem gospodarstvu«.
Ø V 18. členu predloga se v prvem odstavku številka »30.« nadomesti z besedo »naslednji«. V
istem členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, začnejo uporabljati po objavi obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o
prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, ki ga župan
objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.«

OBRAZLOŽITEV:
Občinska uprava je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev mnenja o
skladnosti sheme in identifikacijske številke priglasitve, posredovala izpolnjene obrazce priglasitve
državne pomoči – skupinske izjeme, obrazec priglasitve državne pomoči – splošni, Prilogo II1

skupinske izjeme ter predlog Pravilnika ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Gornja Radgona.
S strani Službe za državne pomoči in razvoj v okviru pristojnega Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, so bile dne 11. 6. 2015 posredovane manjše dopolnitve in popravki
predloga pravilnika, vezano na ukrepe po skupinskih izjemah v kmetijstvu, katere se s tem
amandmajem vnašajo v predlog pravilnika.
Glede na navedeno je predlagatelj pripravil amandma na predlog pravilnika, s katerim se v celoti
upoštevajo predlagane spremembe in dopolnitve s strani pristojnega ministrstva.
V skladu z 81. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je določeno, da v
kolikor poda amandma predlagatelj je amandma sestavni del predloga. Naveden amandma podan s
strani predlagatelja je torej sestavni del predloga Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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PREDLOG
OBČINA GORNJA RADGONA
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e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja – uredba MEDO (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 20.
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi »Elaborat o oblikovanju cene storitev
oskrbe s pitno vodo – marec 2015«, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala
Radgona d.o.o., kateri vrši storitev samo za Občino Gornja Radgona.
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, ki jo sestavljata
1. omrežnina – kot strošek uporabe javne infrastrukture, katero upravlja izvajalec storitve
oskrbe s pitno vodo ter je oblikovana po dimenzijah obračunskega vodomera
in
2. vodarina – kot cena izvajanja storitve oskrbe odjemalcev s pitno vodo po dobavljenih
količinah pitne vode.
Omrežnina za subjekte, ki opravljajo pridobitno dejavnost:
Dimenzija priključka
DN
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena mesečne omrežnine
v eur/priključek brez
DDV
3,8035
11,4106
38,0353
57,0529
114,1058
190,1763
380,3525
760,7051

Vodarina:
- oskrba s pitno vodo – normalna poraba – 0,8242 EUR/m3,
- oskrba s pitno vodo – prekomerna poraba – 1,2343 EUR/m3.
V cene ni vključen 9,5 % DDV.
1

3. člen
V skladu s 2. in 3. točko 3. člena in 5. točko 5. člena uredbe MEDO Občinski svet Občine Gornja
Radgona oblikuje subvencijo za omrežnino pri oskrbi s pitno vodo, ki velja za gospodinjstva in
izvajalce nepridobitne dejavnosti, tako da so cene predmetnih storitev za navedeni skupini
uporabnikov naslednje:
Omrežnina za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti:
Dimenzija priključka
DN
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena mesečne omrežnine
v eur/priključek brez
DDV
1,9018
5,7053
19,0176
28,5264
57,0529
95,0881
190,1763
380,3525

4. člen
Z uveljavitvijo novih prodajnih cen storitve oskrbe s pitno vodo in določitvijo cen omrežnine,
prenehata veljati Sklep o prodajni ceni storitve oskrbe s pitno vodo ter o višini obračunanega stroška
omrežnine (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 55 z dne 31.12.2009)
in Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47 z dne 01.12.2008).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.07.2015.
Številka: 355-1/2015
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini
Gornja Radgona, s katerim se potrjuje predloženi »Elaborat o oblikovanju cene storitev
oskrbe s pitno vodo – marec 2015«, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno podjetje
Komunala Radgona d.o.o., potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo, ki jo sestavljata omrežnina in vodarina ter oblikuje subvencija občine za
omrežnino pri oskrbi s pitno vodo.
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja – uredba MEDO (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 20.
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode
(omrežnina in storitve odvajanja) v občini Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi »Elaborat o oblikovanju cene odvajanja
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode – marec 2015«, ki ga je izdelal izvajalec javne
službe Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. za Občino Gornja Radgona.
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode, ki je sestavljena iz:
1. omrežnine – kot strošek uporabe javne infrastrukture, s katero upravlja izvajalec storitve
odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
2. storitve javne službe – kot cena odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode
z javnih površin, glede na količine odvedene vode in
3. okoljske dajatve – ki jo ureja poseben predpis in ni predmet obdelave v elaboratu.
Omrežnina za subjekte, ki opravljajo pridobitno dejavnost:
Dimenzija priključka
DN
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena mesečne omrežnine
v eur/priključek brez
DDV
1,5858
4,7574
15,8579
23,7869
47,5738
79,2896
158,5793
317,1586

Storitve javne službe:
- za komunalno odpadno vodo – 0,1893 EUR/m3 in
- za industrijsko odpadno vodo – 0,4443 EUR/ m3.
V cene ni vključen 9,5 % DDV.
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3. člen
V skladu s 2. in 3. točko 3. člena in 5. točko 5. člena uredbe MEDO Občinski svet Občine Gornja
Radgona oblikuje subvencijo za omrežnino pri odvajanju komunalne odpadne in padavinske
odpadne vode, ki velja za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti, tako da so cene
predmetnih storitev za navedeni skupini uporabnikov naslednje:
Omrežnina za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti
Dimenzija priključka
DN
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena mesečne omrežnine
v eur/priključek brez
DDV
0,7929
2,3787
7,9290
11,8934
23,7869
39,6448
79,2896
158,5793

4. člen
Z uveljavitvijo novih prodajnih cen storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne
vode, preneha veljati Sklep o prodajni ceni odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih
odpadnih voda ter o višini obračunanega stroška omrežnine (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 54 z dne 01.12.2009).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.07.2015.

Številka: 355-1/2015
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode
(omrežnina in storitve odvajanja) v občini Gornja Radgona, s katerim se potrjuje predloženi
»Elaborat o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode –
marec 2015«, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.,
potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne
odpadne in padavinske odpadne vode, ki je sestavljena iz omrežnine, storitve javne službe – kot
cena ter okoljske dajatve ter oblikuje subvencija občine za omrežnino pri odvajanju
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode.
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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: 013-2/2014-OS/5
Datum: 18. 6. 2015

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
članic in članov občinskega sveta
K tej točki dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona so
priloženi sledeči pisni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov
občinskega sveta, podanih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
dne 14. 5. 2015, in sicer:
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, g. Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovor na predlog člana občinskega sveta, g. Davida ROŠKARJA;
Ø odgovor na vprašanje s pobudo člana občinskega sveta, g. Ivana KAJDIČA;
Ø odgovora na vprašanje s pobudo in pobudo člana občinskega sveta, g. Branka
KOCBEKA.
Ostali odgovori bodo naknadno posredovani, saj do seje občinskega sveta niso bili
pripravljeni dovolj kvalitetni odgovori, za nekatere vezane na zadeve, ki niso
neposredno v pristojnosti občine, pa še nismo prejeli povratnih pisnih odgovorov.
So se pa aktivnosti glede realizacije podanih pobud in predlogov že začele in potekajo,
nekatere podane pobude in predlogi pa so že delno ali v celoti realizirani.
Odgovori bodo sproti objavljeni na spletni strani občine in posredovani naknadno.

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: 013-2/2014-OS/5-U109
Datum: 28. 5. 2015

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Miroslava Njivarja
Član občinskega sveta, gospod Miroslav Njivar, je na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 14. 5. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Krajani naselja Police me sprašujejo glede ureditve Poličke ceste. Začeli so jo graditi, zdaj je
opravljena meritev, potem pa je vse ustavljeno. Vem, da je bilo v proračunu za to cesto odobrenih
25.000 eur. S temi sredstvi bi upam, lahko naredili nekaj več, tu ni podpornih zidov, tu ni
kanalizacije tu ni infrastrukture. Zato sprašujem vse, ali se bo ta cesta naredila še nekoliko dalje?«

ODGOVOR
Leta 2013 je bila podpisana gradbena pogodba z izvajalcem KOMUNALA Slovenske gorice d.o.o.
iz Lenarta, za modernizacijo občinske ceste, ki je kategorizirana kot LC 104051 Gornja Radgona –
Norički Vrh – Police. Gradbena pogodba je predvidevala izvedbo modernizacije ceste v dveh fazah.
I. faza je bila izvedena leta 2013 in 2014 v dolžini cca 500 m, v letošnjem letu pa se nadaljuje
modernizacija LC 104051 - II. faza v dolžini cca 300 m. Dolžina modernizacije v II. fazi je odvisna
od zagotovljenih finančnih sredstev v letošnjem občinskem proračunu, ki znaša 97.000,00 € (bruto)
in ne 25.000,00 € kot je zapisna v postavljenem vprašanju.
Dela so se pričela konec meseca aprila, rok dokončanja del je konec meseca julija.
Občinska uprava predvideva, da se bo v naslednjih dveh letih pristopilo k nadaljevanju
modernizacije občinske ceste LC 104051.

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Številka: 013-2/2014-OS/5-U109
Datum: 28. 5. 2015

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Miroslava Njivarja
Član občinskega sveta, gospod Miroslav Njivar, je na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 14. 5. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Moti me plaz ob pločniku na Delavski poti v mestu Gornja Radgona. Saniral se je že najmanj
trikrat in zopet je v razsutju. Ali res nismo sposobni urediti tega plaza? Ograja je v razsutju, cesta se
pogreza, preveč denarja mečemo v neko takšno delo, ki ni pravilno in dobro opravljeno. Če tega ne
moremo opraviti sami (zgleda, da smo to do sedaj reševali preko komunale ali ne vem katerih
drugih izvajalcev), pokličimo strokovnjake, naj ugotovijo kaj je s tem plazom. To ni tako veliki
plaz, da se ne bi mogel sanirati. Predolgo se to že vleče.«

ODGOVOR
Plaz oziroma posedek pločnika ob občinski cesti LZ 105202 Delavska pot, je vzdrževalec občinskih
cest KOMUNALA Radgona d.o.o. v prejšnjih letih že večkrat saniral z manjšimi posegi. Ker ti
manjši posegi niso bili uspešni, se je občinska uprava odločila, da po zadnjem posedku v mesecu
septembru leta 2014, pristopi k pripravi projektne dokumentacije za sanacijo plazu na Delavski poti.
Projektno dokumentacijo je pripravilo podjetje ISB Inženirsko statični biro d.o.o. iz Maribora.
Odgovorni vodja projekta je g. Metod Krajnc, dipl. inž. gradb., številka projektne dokumentacije je
695/2014, datum izdelave je december 2014.
V mesecu aprilu je bilo na portalu javnih naročil izvedeno javno naročilo male vrednosti za sanacijo
plazu na Delavski poti. V drugi polovici meseca maja je sledilo odpiranje prispelih ponudb, zdaj pa
poteka postopek izbire najugodnejšega izvajalca del. Če ne bo pritožb na izbiro izvajalca del, se
predvideva podpis pogodbe konec meseca junija, pričetek del v mesecu juliju, dokončanje del pa v
mesecu avgustu.
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Danilo VLAJ, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na predlog člana občinskega sveta g. Davida Roškarja
Član občinskega sveta, gospod David Roškar, je na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 14. 5. 2015 podal naslednji predlog:
»Začela se je gradnja hišnih priključkov za kanalizacijo. Gospod župan, predlagam Vam, da
poskušate izvajalcem del naročiti, da ob izkopu jame in krpanju z gramozom, na vrhnjo plast teh
lukenj nanesejo betonsko prevleko. Govorim o državni cesti Gornja Radgona-Spodnji Ivanjci.
Dogaja se, da ob večjem deževju avtomobili izpirajo te luknje (zasipane le z gramozom), ki tako
postajajo vedno večje in zelo nevarne. Predlagam torej nanos betonskih prevlek. Takšna rešitev je
bila uspešno izvedena že na cesti pri železniškem prehodu proti Melem.«

ODGOVOR
Ob izgradnji hišnih priključkov za kanalizacijo med Gornjo Radgono in Črešnjevci (Mariborska
cesta), je bilo z izvajalci del dogovorjeno, da se takoj po izgradnji hišnih priključkov pristopi k
preplastitvi državne ceste. S tem namenom so bili prekopi hišnih priključkov zasipani in utrjeni
samo z gramoznim materialom. Izgradnja hišnih priključkov je bila rokovno vezana na zmožnost
asfalterske ekipe, da izvede asfalterska dela. Če bi bili prekopi dalj časa brez asfalta, bi se pristopilo
k iskanju drugih možnosti za utrditev prekopov. Ker pa je bilo v zadnjem obdobju dosti dežja, ki je
onemogočal dokončanje hišnih priključkov in asfaltiranje, je prišlo do izpiranja gramoza, zato so se
pojavile udarne jame, ki so predstavljale nevarnost za udeležence v cestnem prometu.
Ob tem naj tudi poudarimo, je bila cesta ves čas gradbišče, kar pa mnogi vozniki niso upoštevali in
so vozili z neprilagojeno hitrostjo po cesti, s tem so ogrožali sebe in tudi delavce na cesti, ki so
izvajali hišne priključke in pripravljali cesto za asfaltiranje.
Dne 29. 5. 2015 je bilo izvedeno asfaltiranje državne ceste na Mariborski cesti v dolžini cca 550 m
v celotni širini ceste, od odcepa za Poličko cesto in do križišča za industrijsko cono.

PRIPRAVILI:
Danilo VLAJ, l.r.

Andrej SUBAŠIČ, l.r.

Vladimir MAUKO, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje s pobudo člana občinskega sveta g. Ivana Kajdiča
Član občinskega sveta, gospod Ivan Kajdič, je na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 14. 5. 2015 postavil naslednje vprašanje s pobudo:
»V svetniški skupini Nove Slovenije dajemo vprašanje v zvezi s porabo električne energije na vseh
odjemnih mestih, ki so neposredno ali posredno povezana z Občino Gornja Radgona in pobudo za
zmanjšanje stroškov porabe električne energije.
V svetniški skupini Nove Slovenije podpiramo vse aktivnosti Občine Gornja Radgona, javnih
podjetij in zavodov, ki so povezana z racionalizacijo rabe in zmanjšanjem stroškov rabe električne
energije kot so npr. zamenjava dotrajanih svetilk javne razsvetljave z varčnejšo LED razsvetljavo,
uporaba kogeneracij oziroma naprav za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije,
zamenjavo starejših naprav in opreme z energetsko učinkovitejšo, energetske sanacije objektov in
podobno. Zavedamo pa se, da v vseh primerih porabe električne energije ni mogoče v nedogled
zniževati, zato je potrebno izvajati aktivnosti v smislu iskanja ugodnejših oz. cenejših dobaviteljev.
S tem v zvezi sprašujemo naslednje:
Ø Koliko odjemnih mest električne energije je neposredno ali posredno povezano z občino Gornja
Radgona? Tukaj mislimo na odjemna mesta občinske stavbe, šol, vrtcev, javnih podjetij in
zavodov, objektov v lasti občine, javne razsvetljave, črpališč, vodometov in podobno.
Ø Po kakšnih cenah in od katerih dobaviteljev občina kupuje električno energijo?
Ø Ali so v preteklih letih potekale kakršnekoli aktivnosti v zvezi z iskanjem ugodnejših
dobaviteljev električne energije?
Ø Ali občina na področju ravnanja z energijo uporablja storitev zunanjih neodvisnih energetskih
svetovalcev?«
V tej zvezi dajem POBUDO:
Pobuda Svetniške skupine Nove Slovenije pa gre v smeri, da po zgledu manših podjetij in
obrtnikov, ki se povezujejo in skupno nastopajo kot pogajalci do dobaviteljev električne energije
tudi občina nastopi v takšni vlogi za vsa odjemna mesta, s katerimi je posredno ali neposredno
povezana. Ker je skupni odjem s tem veliko večji, je pri dobaviteljih možno doseči nižje cene,
energijo je mogoče po nizkih cenah tudi zakupiti za leta vnaprej in podobno.
V tem trenutku je sicer težko napovedati točen prihranek, ker nimamo podatkov o porabi električne
energije, prepričani pa smo, da je na letnem nivoju možno prihraniti več tisoč evrov.«

ODGOVOR
Leta 2009 je Skupnost občin Slovenije, katere članica je tudi Občina Gornja Radgona, prvič
pripravila skupno javno naročilo slovenskih občin, kateremu je pristopila Občina Gornja Radgona,
za dobavo električne energije za obdobje 2010-12. Za dobavo električne energije za javno
razsvetljavo je bil izbran dobavitelj Elektro Primorska, za dobavo električne energije za ostalo
infrastrukturo pa GEN-I.
Leta 2012 je Skupnost občin Slovenje pred potekom triletnih pogodb ponovno izvedla skupno javno
naročilo za dobavo električne energije za obdobje 2013-15, v katerem je prav tako sodelovala
Občina Gornja Radgona in še ostalih 100 občin. Za dobavo električne energije za javno razsvetljavo
in ostalo infrastrukturo je bil izbran dobavitelj Elektro Energija Celje.
Tako bo Skupnost občin Slovenije predvidoma tudi letos izvedla skupno javno naročilo za dobavo
električne energije. Novega javnega naročila se bo udeležila tudi Občina Gornja Radgona, saj so se
s skupnim javnim naročilom zmanjšali stroški za dobavo električne energije.
Predvidoma v prvi polovici junija bo Skupnost občin Slovenije vsem, ki so že sodelovali v prejšnjih
razpisih in tudi novim zainteresiranim, poslala pooblastila za sodelovanje v letošnjem skupnem
naročilu slovenskih občin za dobavo električne energije za obdobje 2016-18. Predvidoma v mesecu
juliju bo sledilo skupno javno naročilo. V jesenskih mesecih bo nato sledilo sklepanje pogodb z
izbranim dobaviteljem.
Leta 2012 so bila v skupno javno naročilo vključena naslednja odjemna mesta:
- javna razsvetljava – 29 OM,
- občina (občinska stavba, Špital, javni WC, repetitor, zaklonišče, objekt za prireditve…) – 8 OM,
- KOMUNALA Radgona d.o.o. (vodovod, črpališča…) – 20 OM,
- osnovne šole, glasbena šola – 7 OM,
- vrtec – 4 OM,
- Zavod za kulturo, turizem in promocijo G. Radgona – 2 OM,
- Knjižnica Gornja Radgona – 1 OM,
- Krajevne skupnosti – 7 OM,
- gasilska društva – 3 OM.
Cena za dobavljeno električno energijo:
RAZNI UPORABNIKI
Količina (kWh)
Cena VT v €/kWh
1
Cena MT v €/kWh
1
Cena ET v €/kWh
1
JAVNA RAZSVETLJAVA
Cena VT v €/kWh
Cena MT v €/kWh
Cena ET v €/kWh

Količina (kWh)
1
1
1

Cena brez DDV
0,07033 €
0,04706 €
0,06540 E
Cena brez DDV
0,06866 €
0,04905 €
0,06008 €

Občina Gornja Radgona tudi po potrebi sodeluje z zunanjimi svetovalci kot so: Energetsko
sodelovanje za občane ENSVET (g. Valentin Odar) in LEA Pomurje in Podravje.

PRIPRAVILA:
Danilo VLAJ, l.r.

Daniel VEBERIČ, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje s pobudo člana občinskega sveta g. Branka Kocbeka
Član občinskega sveta, gospod Branko Kocbek, je na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 14. 5. 2015 postavil naslednje vprašanje s pobudo:
»Iz odgovora na vprašanje g. Roškarja glede rekonstrukcije državne ceste Gornja Radgona –Spodnji
Ivanjci, sem razbral, da se trenutno izdelujejo projekti (razumem, da jih je občina naročila, ne vem
pa, če jih tudi plačuje). Zanima me, ali ti projekti tudi vsebujejo izgradnjo kolesarske steze od
Črešnjevec do Spodnjih Ivanjc.
V kolikor kolesarska steza v projekte ni vključena, dajem pobudo, da se vključi. Pobuda je dana s
strani naših turističnih delavk iz TIC-a.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo državne ceste R3-714 Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci
– Grabonoš, je razdeljena na dve fazi. I. faza predstavlja odsek Gornja Radgona – Ptujska Cesta
(Kostanj), za katero je bila izvedena recenzija projektne dokumentacije. Direkcija RS za
infrastrukturo je le to tudi potrdila konec leta 2011. II. faza predstavlja odsek Ptujska Cesta –
Spodnji Ivanjci – Grabonoš, za katero je bila prav tako izvedena recenzija projektne dokumentacije,
konec leta 2012. Žal še ta faza ni potrjena s strani Direkcije RS za infrastrukturo, saj mora
projektant odpraviti določene pomanjkljivosti.
Po projektni dokumentaciji je v I. fazi predviden hodnik za pešce, širine od 1.70 m do 2.20 m. V II.
fazi je predvidena traktorska pot (tudi pešci in kolesarji), širine 3.00 m, ki pa kot rečeno, s strani
Direkcije RS za infrastrukturo še ni potrjena.
V kolikor se bo pristopilo v času rekonstrukcije državne ceste tudi k izgradnji hodnikov za pešce in
traktorske poti po celotni dolžini, bo večji del finančnih sredstev morala prispevati občina, kar pa
predstavlja kar velik finančni zalogaj v celotni finančni konstrukciji.

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Branka Kocbeka
Član občinskega sveta, gospod Branko Kocbek, je na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 14. 5. 2015 podal naslednjo pobudo:
»V samem centru Sp. Ščavnica so trgovina, cerkvica, gostilna in tudi gasilski dom. Vsi lastniki zelo
skrbimo, da je okolica urejena, pokošena trava. Na levi strani ceste Lastomerci - Spodnja Ščavnica,
ki se priključuje na glavno cesto (v tej nasprotni strani) je zaščitna ograja in potem tudi malo večja
brežina. Ta brežina se verjetno kosi po dogovorjenem režimu vzdrževanja lokalnih cest in v tem
trenutku daje ta del središča Spodnje Ščavnice vtis zanemarjenosti. Dajem pobudo, da se vsaj v tem
odseku najde drug režim košnje trave, da bo potem to imelo videz, kot se spodobi.«

ODGOVOR
Po planu letnega vzdrževanja občinskih cest je predvidena košnja bankin in brežin ob občinskih
cestah dvakrat na leto. V primeru bujne vegetacije (ugodni vremenski pogoji) pa lahko pride tudi do
košnje trave še tretjič na posameznih lokacijah, vendar po dogovoru med vzdrževalcem občinskih
cest in občinsko upravo.
Kar se tiče košnje trave za odbojno ograjo, se ta kosi dvakrat na leto. Ker pa gre za lokacijo v
samem centru Spodnje Ščavnice, je bilo z vzdrževalcem občinskih cest dogovorjeno, da bo izvedel
košnjo brežine za odbojno ograjo in neposredno okolico večkrat – po potrebi oziroma v dogovoru s
Krajevno skupnostjo Spodnja Ščavnica.

PRIPRAVILA:
Danilo VLAJ, l.r.

Daniel VEBERIČ, l.r.
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Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je na podlagi 64. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.8.2003), na 4.
seji dne 15. 6. 2015, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
2. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona - druga obravnava
3. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona druga obravnava
4. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona
5. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (omrežnina in storitve odvajanja)
v občini Gornja Radgona

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
1. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona, vključno s predloženim elaboratom in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme z naslednjo dopolnitvijo:
• cene storitev se uporabljajo do sprejetja novega Elaborata o oblikovanju cen izvajanja
storitev, vendar največ 12 mesecev.

2. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona – druga obravnava
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona – druga obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

3. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona prva obravnava
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona – prva
obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

4. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona, vključno s predloženim elaboratom
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

5. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (omrežnina in storitve odvajanja)
v občini Gornja Radgona
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
komunalne odpadne in padavinske vode (omrežnina in storitve odvajanja) v občini Gornja
Radgona, vključno s predloženim elaboratom in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme v predloženi vsebini.

PREDSEDNIK ODBORA:
Miran DOKL
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Odbor za družbene dejavnosti je na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003), na 4. seji dne 15. 6. 2015, obravnaval
naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
•

Odlok o mladini v občini Gornja Radgona - druga obravnava

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednji sklep:
•

Odlok o mladini v občini Gornja Radgona – druga obravnava

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o mladini v občini Gornja
Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.

PREDSEDNICA ODBORA:
Mag. Norma BALE, 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: 011-1/2014-OKT/4
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Odbor za kmetijstvo in turizem je na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.8.2003), na 4. seji dne 16. 6. 2015, obravnaval naslednje
gradivo za sejo občinskega sveta:
•

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Gornja Radgona - druga obravnava

Na podlagi razprave je odbor sprejel naslednji sklep:
•

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Gornja Radgona – druga obravnava

Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

PREDSEDNIK ODBORA:
Peter ŽNIDARIČ, l.r.

