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Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
članic in članov občinskega sveta
V nadaljevanju so predloženi vsi pisni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in
članov občinskega sveta, podanih na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
dne 12. 11. 2015, in sicer:
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, g. Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, g. Davida ROŠKARJA;
Ø odgovori na pobudo in dva predloga člana občinskega sveta, g. Zvonka GREDARJA;
Ø odgovori na pobudo člana občinskega sveta, g. Branka KOCBEKA.
Posebni pisni odgovori ne bodo pripravljeni za:
Ø predlog članice občinskega sveta, ge. Vere GRANFOL, pobudo člana občinskega sveta, g.
Dušana ZAGORCA in pobudo člana občinskega sveta, g. dr. Petra KRALJA – vse glede
sprejema stališča občine v primeru odločitve slovenskega sodstva v zadevi Popov (o
izvajanju aktivnosti v tej zadevi s strani občine bo na naslednji seji občinskega sveta
poročal župan);
Ø predlog člana občinskega sveta, g. Dušana ZAGORCA glede navajanja imen in priimkov
pripravljalcev odgovorov (predlog je vzet na znanje in se ga bo v prihodnje praviloma
upoštevalo).
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Miroslava Njivarja
Član občinskega sveta, gospod Miroslav Njivar, je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 12. 11. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Na cesti skozi Črešnjevce so že precej časa postavljene ovire. Lani je bilo na tem delu ceste
urejeno odvodnjavanje in vemo vsi, da so bili ti jaški postavljeni pregloboko v cestišče. Sedaj so jih
šli odkopat, postavili so ovire in to v nepravem trenutku. Ta cesta je trenutno zelo obremenjena.
Vemo, da je cesta Gornja Radgona – Murska Sobota zaprta zaradi obnove ceste – (križanje z
železnico), prav tako so ovire na cesti proti Radencem zaradi gradnje vodovoda, zato se po cesti
skozi Črešnjevce odvija gost promet. Razumem, da je to nujno potrebno, ker ti jaški so bili
pregloboko vstavljeni. Zato bi moral tudi nekdo odgovarjati. Ampak zdaj so cesto razkopali,
postavili znake, dela se ne nadaljujejo in nikomur nič, je pa to velika ovira na cesti. Sprašujem
gospoda župana ali ve kaj o tem, tudi sam se vozi na tem cestišču in vidi, da je to zelo nerodno v
tem času.«

ODGOVOR
Vprašanje smo posredovali vzdrževalcu državnih cest POMGRAD CESTNO PODJETJE d.d., na
katerega smo dne 27. 11. 2015 prejeli pisni odgovor, ki vam ga posredujemo v prilogi.

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

Priloge:
- odgovor POMGRAD CESTNO PODJETJE d.d.

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. Miroslava NJIVARJA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Miroslav NJIVAR je na 8. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Sem že predčasno spraševal, kdaj bo dobil Zdravstveni dom Gornja Radgona četrto
ordinacijo, pa nisem dobil zadovoljivega odgovora. Nihče mi ni odgovoril ali to sploh bo, ali
ne bo. Tisti, ki se sedaj srečujejo v zdravstvenem domu, vidijo kakšne so težave. Zdravniki se
sedaj selijo iz ene ordinacije v drugo, kar je zelo neprimerno. Bolniki oz. obiskovalci doma
sedaj ne vedo kje je njihov zdravnik. Zdaj se zdravstveni dom obnavlja. Ali bo zdaj končno
prišlo do te četrte ordinacije, da bodo zdravniki imeli svoj prostor?«

ODGOVOR:
Kot smo vam že odgovorili na vaše vprašanje z odgovorom z dne 26. 8. 2015, ki je bil del
gradiva 7. redne seje občinskega sveta, se pripravlja celovita rešitev umeščanja dodatnih
prostorov, ki jih javni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona potrebuje za svoje nemoteno
delovanje. Med potrebnimi prostori so poleg splošne medicine tudi otroški dispanzer, ter
garažni prostori za reševalna vozila. Po naših informacijah se bo v letu 2016 pripravila
ustrezna projektna dokumentacija, na podlagi katere se bo sprejela strokovna odločitev
nadgradnje stavbe Zdravstvenega doma. Ustrezno potrjena arhitekturna rešitev bo tudi
podlaga za načrtovanje izvedbe ter finančnih sredstev tako po virih kot po letih.

PRIPRAVILA
Dr. Tatjana FULDER, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, 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 8. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Prosim odgovorne na občini, da pregledajo traso ceste skozi Črešnjevce (odcep za Delavsko
pot proti stavbi podjetja Rosenbauer. Na desni strani te ceste so namreč drevesa, na levi strani
pločnik. V večernih urah je na tej relaciji samo ena svetilka, ki zelo slabo razsvetljuje prostor.
Ko ljudje hodijo po tem pločniku in se avtomobili peljejo proti Črešnjevcem, močne luči
(avtomobila) vsakega zaslepijo. Sam sem si zadevo pogledal in ugotovil, da drogovi so,
verjetno je odpovedala žarnica. Predlagam, da se zadeva preveri, pregleda in da se zamenja
žarnica, da bodo tudi pešci lahko varno hodili po tej trasi.«

O D G O V O R:
Na omenjenem odseku na cesti v Gornji Radgoni od uvoza k stavbi Rosenbauer do križišča
Mariborske ceste z Delavsko potjo sta na lesenih drogih nameščeni dve svetilke javne
razsvetljave, od katerih je nedelujoča žarnica zamenjana, tako da spet svetita obe svetilki.

Pripravil:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, 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 8. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Krajani Črešnjevec (ob objektu »stare Mure«) prosimo vse odgovorne, predvsem v podjetju
Saubermaher Slovenija, da nam dostavijo večjo posodo za odpadno steklo«.

O D G O V O R:
Pobudo smo poslali izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o.,
kateri je že dostavil novo dodatno posodo za steklo.

Pripravil:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, 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: 013-2/2014-OS/8(U105)
Datum: 26. 11. 2015

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Zvonka GREDARJA
Član občinskega sveta, gospod Zvonko GREDAR, je na 8. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Vsi vemo, da delamo pomurski vodovod in bi kakšno stvar bilo potrebno rešiti tudi v
dobrobit ljudi. Dajem pobudo, da se z deli, ki se izvajajo pri gasilskem domu v Spodnjih
Ivanjcih, priklopi hidrant, ki stoji dva metra od betonskega bazena, katerega zdaj postavljajo.
Danes, preden sem prišel na sejo, sem si zadevo pogledal – nobeden priklop ni predviden na
cevi, ki pride skozi cesto, v bližini tega hidranta, ker je le-ta vezan na staro vodovodno
omrežje. Je pa to najbližji hidrant in tudi novejši, dejansko sta ostala dva cca. 100 m vstran od
gasilskega doma. Gasilci rabimo to vodo za vaje in ostalo. Dobro bi bilo, da stvar izkoristimo
in izvedemo priklop, dokler so stvari odprte in pozneje ne bodo potrebni nobeni drugi
posegi.«

O D G O V O R:
V sklopu vodooskrbe Pomurja – Sistem C je bil po projektu in gradbenem dovoljenju skozi
naselje Spodnji Ivanjci izveden primarni vodovod NL DN 150, ki se zaključi ob robu ceste
nasproti stanovanjske hiše Spodnji Ivanjci 20 (Lisja). Obstoječi hidrant neposredno pri
gasilskem domu, je vezan na vaški vodovod Spodnji Ivanjci s katerim upravljajo vaščani sami
in tako zaenkrat tega hidranta brez ustreznih predhodnih postopkov vključno s prenosom
vaškega vodovoda v last Občine Gornja Radgona ni možno prevezati na novo javno
vodovodno omrežje. Novi hidrant na novi javni vodovod bo možno izvesti iz novega
betonskega jaška (ki se je izvedel naknadno v okviru dodatnih del), v katerem je predvidena
prevezava na vaški vodovod, vendar pa je potrebno za vsa ta dela predhodno zagotoviti tudi
finančna sredstva v proračunu občine.

Pripravil:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na predlog člana občinskega sveta g. Zvonka GREDARJA
Član občinskega sveta, gospod Zvonko GREDAR, je na 8. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednji predlog:
»V rondoju v Očeslavcih stojijo fantastični kandelabri, vendar so lepi samo podnevi, ponoči
jih ne vidiš, ker luči ne svetijo. Od petnajst postavljenih luči svetijo le tri. Ne vem, kdo je
upravljalec te razsvetljave in prosim občinsko upravo, da to reši, v kolikor je v njeni
pristojnosti. V kolikor pa to ni, pa prosim, da o tem obvesti vzdrževalca ceste. To je območje,
kjer je največkrat megla in je vožnja ponoči tukaj zelo težavna.«

O D G O V O R:
Navedena javna razsvetljava v rondoju med Očeslavci in Stavešinci je skupaj z državno cesto
v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, kateri smo posredovali predlog, da v najkrajšem
času zamenjajo/popravijo vse svetilke, ki trenutno ne svetijo (11 od 15 kom).

Pripravil:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na predlog člana občinskega sveta g. Zvonka Gredarja
Član občinskega sveta, gospod Zvonko Gredar, je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednji predlog:
»Dajem predlog, vezan na prometno varnost. Gre za križišče v Gornji Radgoni, Panonska – Vrtna.
Tu je živa meja previsoka, preblizu in tako naprej, zato prosim, da se v tem križišču pogledajo te
višine. Baje je bilo v tej zvezi izdano soglasje, zato predlagam, da se opravi revizija postopka, in
sicer skladno s prometno zakonodajo. Če kmet mora sejati koruzo dva oziroma štiri metre vstran od
cestišča, in če so določene neke višine tudi za živo mejo, jih je potrebno spoštovati. Ali pa bomo
čakali, da se kaj zgodi.«

ODGOVOR
Na temo prometne varnosti in žive meje v križišču Vrtna ulice, je bila že podana pobuda g. Zvonka
GREDARJA, na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 17. 4. 2014.
Podan je bil tudi odgovor na pobudo, ki ga zdaj dopolnjujemo.
V križišču občinskih cest LK 105061 in JP 604961 v mestu Gornja Radgona, se je za živo mejo na
parc. št. 290, k.o. Gornja Radgona, stranki na Vrtni ulici 1, izdalo Soglasje št. 35100-086/2006203/DV dne 12. 10. 2006, za zasaditev žive meje na njenem zemljišču do višine 1,80 metra, v
samem križišču občinskih cest pa do višine 1,00 metra.
Dne 1. 7. 2010 je medobčinski inšpektor uvedel inšpekcijski postopek glede preglednosti v
predmetnem križišču. Na podlagi terenskega ogleda sta bila dva zavezanca vabljena na ustno
obravnavo dne 7. 7. 2010. Ugotovitve inšpekcijskega pregleda so bile, da je iz smeri JP 604961
(neprednostna cesta) v križišču v skladu s 18 in 70. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni
list RS, št. 91/05 in 26/06) nezadostna preglednost v desni smeri, saj je bila živa meja zasajena
previsoko, zaradi česar so bili odrejeni ukrepi za zagotovitev preglednosti. V križišču za levo smer
pa je bilo postavljeno prometno ogledalo zaradi tega, ker del občinske ceste poteka po zasebnem
zemljišču dveh fizičnih oseb. Prav tako je bil zamenjan prometni znak »križišče s prednostno cesto«
s prometnim znakom »ustavi«.
Dne 16. 12. 2010 je stranka iz Vrtne ulice 1 podala vlogo za spremembo soglasja, s katerim je
predlagala, da je dovoljena višina žive meje na njeni parceli povsod do 1,80 metra, s tem, da bi se v

križišču občinskih cest postavilo dodatno prometno ogledalo. To vlogo je obravnaval občinski Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 7. 6. 2011 in sprejel sklep št. 8, s katerim je stranki
dovolil postavitev dodatnega prometnega ogledala na stroške stranke in soglašal, da je dovoljena
višina žive meje povsod do 1,80 metra.
Na podlagi mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je bilo stranki iz Vrtne ulice 1
izdano Soglasje št. 35100-106/2010-U109-2, z dne 17. 6. 2011, s katerim se je dovolilo postavitev
dodatnega prometnega ogledala v križišču občinskih cest LK 105061 in JP 604961, posledično pa
se je dovolila višina žive meje v celoti do 1,80 metra. Ker so prometna ogledala dovoljena v skladu
s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.
46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr.) se je tudi inšpekcijski postopek v tej zadevi ustavil.
V letu 2013 je Komisija za tehnično urejanje prometa v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, obravnavala tudi zahtevek za obnovo postopka z dne 27. 3. 2013, vendar
konkretnega sklepa ali stališča ni sprejela.
Prav tako je bilo v letu 2013 s predsednico KS Gornja Radgona dogovorjeno, da bo sklicala obe
stranki na sestanek, na katerem bi sodelovali tudi predstavniki občinske uprave, vendar do tega
sestanka ni prišlo, kot posledica zadnjih dveh navedb pa tudi ni bil podan uraden odgovor.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo,
105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) tudi v 260. členu določa, kdaj se postopek, ki je
končan z odločbo lahko obnovi.
V tem primeru noben od teh razlogov ni bil izpolnjen. Prav tako je v prvem odstavku 263. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku določeno, da lahko stranka predlaga obnovo postopka v
roku 1 meseca. V tem primeru je bila druga odločba oziroma Soglasje štev. 35100-106/2010-U1092 stranki izdano dne 17. 6. 2011, prva zahteva za obnovo postopka pa je bila vložena dne 27. 3.
2013.
Kljub vsemu pa je Občina Gornja Radgona dodatno naročila Strokovno mnenje o prometni ureditvi
za križišče v Vrtni ulici v Gornji Radgoni, katerega je Prometnotehniški inštitut Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, izdelal 9. 7. 2014. V poročilu strokovnega mnenja je
navedeno, da je prometna ureditev v križišču Vrtne ulice v Gornji Radgoni v skladu z veljavno
zakonodajo, možni pa so še dodatni ukrepi za povečanje varnosti v cestnem prometu, kot so
dodatno znižanje hitrosti oziroma preplastitev križišča in izvedba na ploščadi.
Kljub vsemu je Občina Gornja Radgona ponovno naročila izdelavo strokovnega mnenja dveh
križišč, med drugim tudi križišča na Vrtni ulici. Strokovno mnenje bo izdelala Fakulteta za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo iz Maribora, predvidoma v prvi polovici
decembra.
Kar se pa tiče križišča (državne ceste R1-230 – Panonska ulica in Vrtne ulice (živa meja), je
postopek vodila državna inšpektorica za ceste, dne 21. 7. 2015.

PRIPRAVILA:
Aleš POTOČNIK, medobčinski inšpektor, l.r.

Danilo VLAJ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Datum: 24. 11. 2015

ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Branka KOCBEKA
Član občinskega sveta, gospod Branko KOCBEK, je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Želel bi, da nas vse člane svetov krajevnih skupnostih, po katerih je potekala izgradnja
optičnega omrežja (Sp. Ivanjci, Ščavnica in Negova) seznanite s pogoji nadaljnjega priklopa.
Večkrat me krajani ustavljajo in me o tem sprašujejo – o pogojih in kako se bomo še kdaj
lahko priklopili ostali, ki smo v tako imenovanih sivih lisah. Nimam pravega odgovora zato
prosim, da pripravite tudi kakšen odgovor za tiste, ki smo tam bolj od zunaj – izven Gornje
Radgone.«

ODGOVOR
V letu 2013 je Občina Gornja Radgona uspešno zaključila izgradnjo odprtega
širokopasovnega omrežja (OŠO) v krajevnih skupnosti Negova, Spodnja Ščavnica in Spodnji
Ivanjci za 461 belih lis, ki niso imele omogočenega dostopa do svetovnega spleta. Že ob sami
izgradnji t.i. belih lis se je na terenu pojavila potreba po ustreznem dostopu do svetovnega
spleta za t. i. sive lise. Gre za gospodinjstva, ki sicer imajo omogočen dostop do svetovnega
spleta, a je le-ta žal neustrezen.
Na podlagi navedenega dejstva je Občina Gornja Radgona v začetku decembra 2014, k
izgradnji sivih lis na območju krajevnih skupnosti Negova, Spodnja Ščavnica in Spodnji
Ivanjci, povabila vse slovenske operaterje. Interes je izkazalo le podjetje Mikroping d. o. o.
Dobračevska ulica 90, 4226 ŽIRI, ki ponuja brezžične rešitve povezovanja s svetovnim
spletom in katero je bilo pripravljeno takoj pričeti z delom. Dela so se začela izvajati 3. 6.
2015 in se glede na interes občanov še izvajajo.
Ta način občanom iz krajevnih skupnosti Negova, Spodnja Ščavnica in Spodnji Ivanjci
omogoča dostop do svetovnega spleta preko brezžičnega omrežja, hitrosti do 10Mb + telefon
+ TV shema.
Na območju KS Negova so trenutno postavljeni 3 oddajniki (Negova - 2, Ivanjski Vrh -1). V
načrtu sta še oddajnika na Ivanjševskem Vrhu in Stavešinskem Vrhu, ki bosta pokrivala
območje KS Spodnji Ivanjci.

Z izgradnjo dveh oddajnikov (Ivanjševski Vrh in Spodnji Ivanjci) bo praktično na celotnem
jugovzhodnem delu občine Gornja Radgona mogoče pridobiti brezžični internetni dostop.
V Spodnji Ščavnici podjetje Mikroping d.o.o. še ni začelo z izgradnjo, saj med Negovo in
Spodnjo Ščavnico ni vidne povezave s potrebno vmesno točko, zato bo nujno potrebno iti v
nov dostop, ki bo predvidoma omogočen spomladi 2016.
Povpraševanje po predmetnih storitvah je med občani dokaj veliko, žal pa za enkrat vseh
zainteresiranih ni mogoče priključiti. Namreč, posamezni občani imajo sklenjene zavezujoče
pogodbe z drugimi operaterji, medtem ko imajo drugi težave s povezavo.
Trenutno je na brezžično omrežje priklopljenih 20 naročnikov.
Za vse dodatne informacije glede možnosti priključevanja na brezžično omrežje, občani lahko
kontaktirajo g. Domna Koklja, tel. št.: 041 350275, ali na email: domen.kokelj@gmail.com,
ali pa obiščejo spletno stran www.mikroping.si, kjer so dostopne še druge informacije.

Odgovor pripravila:
Vera Šinko, l.r.
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