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Odgovori na vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so na vprašanja in pobude članic in članov občinskega
sveta, katere so dne 23. 6. 2022 podali na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:
➢ odgovor na eno vprašanje članice občinskega sveta Darje ZLATNIK;
➢ odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta Mitje FICKA;
➢ odgovor na eno vprašanje člana občinskega sveta Branka KLUNA;
➢ dva odgovora na eno vprašanje člana občinskega sveta Štefana PUCKA;
➢ odgovori na eno pobudo in dve vprašanji člana občinskega sveta Srečka ŽIŽEKA;
➢ odgovor na eno pobudo članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
➢ odgovor na eno pobudo člana občinskega sveta Konrada NIDERLA;
➢ odgovor na eno pobudo članice občinskega sveta Ingeborg IVANEK.
S to objavo so objavljeni vsi manjkajoči odgovori na vprašanja in pobude članic in članov
občinskega sveta podane na 13. redni seji občinskega sveta.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje članice občinskega sveta Darje ZLATNIK
Članica občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Darja ZLATNIK, je na 13. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 postavila naslednje vprašanje:
»Veliko let iz tega mesta sprašujemo, opozarjamo na različno problematiko, to počnemo v dobro
vseh nas. Na vsako opozorilo, pobude, vprašanje smo vedno dobili odgovor, tako sem jih tudi jaz.
Vendar…
Tematiko, na katero sem velikokrat opozarjala, mnogi pred menoj so to tudi počeli, vendar žal
neuspešno. Vemo, da govorim o razpadajočih oziroma propadajočih stavbah v našem lepem kraju.
Odgovori, ki sem jih dobila, so bili le na papirju, zgodilo pa se ni nič, ljudje pa ves čas sprašujejo,
kdaj se bo kaj spremenilo, saj iz dneva v dan vidimo, opazujemo, kako propada kar veliko stavb
v našem mestu.
Zanima me, ali je kdo po tistem, ko so bili odgovori podani, preveril, ali se je kaj premaknilo in
so se sanacije pričele, torej pričeti bi morali z ustreznimi postopki za pridobitev različnih
dovoljenj, lastnike, ki ne skrbijo za svoje stavbe, pa opozoriti, da bo to naredila občina na njihov
račun.
Takšne so stavbe Putnik in Breznikova vila. Kaj ste storili, ko je potekel datum za vgradnjo
stavbnega pohištva v tej vili, ki ga je firma sama navedla?
Tokrat prosim, da naj odgovor vsebuje, kaj so občinske službe naredile, ko je datum potekel, kako
in kdo je reagiral po vseh opisanih postopkih v odgovorih. Odgovor naj vsebuje datum, vrsto
reakcije in ime odgovorne osebe iz občinske uprave, ki je reagirala.
Ko sem tokrat pisala, sem ugotovila, da sem o tem in še čem spraševala že na 25. redni seji OS v
prejšnjem sestavu, 21. 6. 2018, pa se ni, od tistega, o čemer sem spraševala in takrat predlagala,
nič spremenilo. Stvari se samo slabšajo, stavbe še bolj propadajo, stopnice na Simoničev breg pa
so še bolj uničene. Tudi glede omenjenih stopnic me zanima, ali so se pričeli pogovori, da bi se
stvari lahko uredile in spremenile, ker se njihovo stanje resnično slabša.«

ODGOVOR:
V občinski upravi se dobro zavedamo problema že desetletje propadajočih zgradb, med katerimi
v mestu Gornja Radgona še posebej izstopata zgradbi bivšega »Putnika« in Breznikova vila (bivša
policijska postaja). Obe omenjeni zgradbi sta v lastništvu podjetja Masiv d.o.o. iz Spodnje
Ščavnice. Ker se objekta ne uporabljata za namen, za katerega sta grajena oz. za kar sta namenjena
po veljavnem prostorskem aktu (neskladnost obstoječega stanja s predvidenim namenom),
občinska uprava, v skladu z 11. členom točke b Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15), lastniku
za propadajoča objekta zaračunava 1000 točk/m2 po objektu. Slednje, ob opozorilih in pozivih, da
lastnik propadajoči objekt sanira ali ga celo poruši, predstavlja edini vzvod občine kako pritisniti
na lastnike propadajočih zgradb.
Občinska uprava je v mesecu juliju lastnika pisno zaprosila za informacije o napredovanju obnove
obeh zgradb, prav tako smo lastnika večkrat kontaktirali po telefonu. Pisnega odgovora žal nismo
prejeli. Podana nam je bila zgolj ustna informacija, da so spomeniško zaščitena škatlasta okna za
objekt Breznikova vila še v izdelavi, na in ob objektu Putnik pa so bila izvedena sanacijskovzdrževalna dela: pleskanje fasade, čiščenje oken in košnja trave v okolici objekta.
Stopnice iz Partizanske ceste na Simoničev breg niso v lasti Občine Gornja Radgona. Z lastnikom
smo stopili v kontakt z namenom, da bi se omenjene stopnice oz. pot uredile. Dne 9. 9. 2022 smo
dobili odgovor lastnika Tafis d.o.o., v katerem so navedli, da nimajo nobenega interesa, da poteka
pot preko njihovega zemljišča. Prav tako nimajo nobenega ekonomskega interesa za dajanje
služnosti za uporabo in vzdrževanje poti. Interes podjetja je odprodati celoten objekt z zemljiščem,
pogovori z nekaterimi potencialnimi kupci pa že tečejo.

Pripravili:
Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA
Nuša HOZJAN
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Mitje Ficka
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Mitja FICKO, je na 13. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 23. junija 2022 postavil naslednje vprašanje:
»Zaključuje se dolgo pričakovan in dolgo željen objekt v Gornji Radgoni – Športna dvorana Gornja
Radgona. Dolgo si jo želimo, dolgo jo čakamo, žal dve generaciji otrok osnovne šole sta šli mimo te
telovadnice. Ampak, dobro, verjetno jeseni nove generacije veselo vstopajo v to telovadnico, ki se ji
reče Športna dvorana Gornja Radgona. Zakaj poudarjam naziv športna dvorana. Zaradi tega, ker ob
predstavitvi samih projektov, tudi ob obravnavi na občinskem svetu, smo se pogovarjali o tem, da bo
ta objekt v bistvu objekt vseh Radgončanov. Ne me narobe razumet, vesel sem, da ta objekt dobivamo.
Po drugi strani pa stiska prostora, predvsem parkirnega prostora, izkazuje to, da je ta dvorana
dejansko lahko namenjena samo osnovni šoli kot telovadnica. Kupili smo hišo s celo parcelo, katera
še danes stoji. Bilo je navedeno in cel čas obljubljeno, da se bo ta hiša podrla, da se bodo zgradili
prepotrebni parkirni prostori, saj je bila že stiska prej, ko telovadnice oz. športne dvorane ni bilo tam
(valeta, roditeljski sestanki, pogrebi). Zdaj se pa pogovarjamo tudi o tem, da bomo v tej dvorani gostili
športne prireditve. Radgonski rokometni klub se po veliko letih gostovanja izven občine vrača v naše
mesto. Igra slovenski pokal. Sprašujem, kje bomo parkirali avtomobile vsi ljubitelji športa in
rokometa, če pride sem Celje Pivovarna Laško, ob tem, da bo lahko na drugi strani ceste pogreb pa
še mogoče kakšna govorilna ura. Ne vem, nihče ni o tem razmišljal? Imamo karavlo, tudi tam se nič
ne premika, nič se ne dogaja ... v glavnem, ta dvorana bo služila namenu – osnovni šoli. Za vse druge
pa ne vem. Bomo naredili kakšen koncert? Da, lahko župan kaže s prstom, bomo na sejmu parkirali,
lahko tudi na mejnem prehodu ali v Avstriji?! Ampak projekti so bili drugače zastavljeni. Parkirni
prostori bi morali biti zasnovani okrog športne dvorane, kar je tudi normalno. Sprašujem, na kakšen
način mislite to urediti, da bodo ti prostori varni, hitro dostopni, tudi invalidom, ki prihajajo na kakšno
tekmo, kako bodo izvedeni obračalni pasi, kako bo z izvozom iz te ceste. Še enkrat bi pozval oz.
vprašal, kaj je s to hišo, zakaj se ne podre, zakaj se ne zgradi parkirni prostor. Če kdo dela probleme,
da kdo kaj ni dovolil, se je to moralo vedeti prej. Čemu sploh tista hiša služi? Pa jo prodajmo in damo
prepotrebna sredstva za kaj drugo. Na kakšen način se namerava rešiti problem parkirnih prostorov
pri športni dvorani ob primeru velikih prireditev in velikem kaosu v tistem delu mesta?«

ODGOVOR:
Na vprašanje člana Občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Mitje Ficka, vezano na VŠD Gornja
Radgona, dajemo naslednji odgovor:
Projekt »Novogradnja – prizidava večnamenske športne dvorane in rekonstrukcija obstoječe
telovadnice OŠ Gornja Radgona« je tik pred zaključkom. Trenutno se izvajajo aktivnosti ter ureja vsa

potrebna dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, s ciljem, da bi učenci OŠ Gornja
Radgona, kakor tudi vsi ostali potencialni uporabniki dvorane in telovadnice lahko v najkrajšem
možnem času začeli z uporabo tako dolgo pričakovanega novega športnega objekta večnamenske
športne dvorane in telovadnice v etaži starega dela objekta.
Hiša v neposredni bližini VŠD in njeno funkcionalno zemljišče sta bila s strani Občine Gornja
Radgona kupljena že pred začetkom izvajanja predmetnega projekta, seveda za potrebe čim lažjega
funkcioniranja VŠD oziroma dejavnosti, ki se bodo v njej odvijale. Del funkcionalnega zemljišča
predmetne hiše je tako tudi že uporabljen za potrebe parkirnih prostorov, medtem ko upamo, da bo v
prihodnosti tudi preostali del zemljišča služil namenom za katere je bil predviden ob nakupu. Res je,
kar navaja g. Ficko, že ob projektiranju je bila predvidena odstranitev objekta in na tem zemljišču
predvideno parkirišče za potrebe VŠD, a žal se v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ena
izmed strank v postopku s predlogom oziroma namenom vzpostavitve parkirišča na tem delu
zemljišča ni strinjala zato je bilo potrebno poiskati druge rešitve, ki so bile tudi najdene. Dejstvo je,
da brez zadostnega števila parkirišč, gradbenega dovoljenja za gradnjo ne bi bilo moč dobiti in VŠD
ima tudi brez dela parkirišča, ki je bil predviden na površini kjer trenutno še stoji hiša, glede na
normative, zadostno število parkirišč, tako za udeležence tekmovanj, kot za obiskovalce, prav tako
pa je dovolj parkirišč tudi za invalide. Gneče so ob špicah (večje prireditve, pogrebi, roditeljski
sestanki …) nastajale že pred izgradnjo VŠD in bodo tudi po sami izgradnji in začetku uporabe VŠD,
to je dejstvo. Za namen parkiranja bo zato potrebno koristiti vsa razpoložljiva parkirišča po ožjem
mestnem središču, kjer do same dvorane ni več kot 200-300 m, ki jih obiskovalec velikih
mednarodnih športnih prireditev mora prehoditi tudi ob obisku veliki evropskih in svetovnih
stadionov in dvoran. Vsako leto Gornjo Radgono v času sejma Agra v petih dneh obišče med 70 in
80.000 ljudi, ki v veliki večini pridejo z avtomobili, predvsem ob nedeljah občasno tudi preko 10.000
ljudi, ki parkirajo večinoma v širšem mestnem središču. V naši VŠD bo prostora za dobrih 500
gledalcev in verjamemo, da bo parkirnih prostorov v našem mestu, tudi glede na v prejšnjem stavku
navedeno, za vse dovolj, resda ne povsem v neposredni bližini dvorane, a dovolj blizu, da to ne bo
moteče za športne navdušence. Kot že večkrat zapisano bo dvorana ob dnevih pouka do 15.00 ure na
voljo OŠ Gornja Radgona, od 15.00 ure dalje pa vsej zainteresirani športni javnosti, kakor tudi
organizaciji glasbenih in drugih množičnih prireditev.
Glede samega objekta o katerem je govora v vprašanju g. Ficka, pa naj navedemo, da je le-ta še naprej
predviden za rušenje in širitev parkirišča, prav tako pa bi se predmetna površina v kolikor bo
projektno le mogoče, na spodnji strani uporabila za širitev Prešernove ulice, kjer je med škarpo in
hišo na drugi strani ceste ozko grlo, ki bi ga z uporabo funkcionalnega zemljišča in posledično širitvijo
ceste razrešili. Seveda bo predhodno potrebno urediti ustrezna soglasja strank postopka, še posebej
tistih, ki so v prvi fazi nasprotovale izgradnji parkirišča. Verjamemo, da bomo s strpnim dialogom
uspeli doseči zastavljen cilj ter porušiti hišo, razširiti parkirišče ter cesto na spodnji strani objekta in
tudi na ta način poskrbeti za nekaj dodatnih parkirišč, predvsem pa za varen in bolj pretočen promet
v tem delu našega mesta.
Pripravil:
Vladimir MAUKO
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Mitje Ficka
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Mitja FICKO, je na 13. redni seji Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 postavil naslednje vprašanje:
»Prišla mi je na ušesa zadeva, ki je zelo pomembna za vse prebivalce naše občine, predvsem
tiste, ki smo vezani na krak C. Govorim o kraku C (vodovod). Vsi vemo kakšna investicija je
bila izgradnja kraka C, v katerega je stopilo več prleških občin. Vsi vemo, da je od samega
začetka razdeljen na dva dela (podgrajski del in ljutomerski del). Skupni upravljalec, ki skrbi
za ta vodovodni sistem je JP Prlekija, katerega solastnik je tudi Občina Gornja Radgona.
Sprašujem, ali drži, da domnevno potekajo neki dogovori, da naj bi se Občina Gornja Radgona
skupaj z Občino Radenci, odcepila od sistema C? Zakaj je to pomembno. Ker danes (na seji
občinskega sveta) sprejemamo tudi subvencijo cene vode. Zanima me, ali to nekdo govori na
pamet, ali ima zadaj kakšne analize, ali mu je vseeno za tiste ljudi, kateri tu živimo. Je kdo
naredil kalkulacijo koliko stane liter, ali hektoliter pridelane vode v vodarni Podgrad? Sam kot
bivši zaposlen na oddelku, ki se ukvarja tudi s predprodajo ali distribucijo vode, vem, da je ta
voda dosti, dosti mnogokrat dražja kot tista voda, ki se prideluje v Ljutomeru. Zato ker imamo
»zlato vodarno«, ker imamo predelavo vode na toliko in toliko načinov. Govorim tudi o tem,
da je posledično sama poraba električne energije, dosti, dosti, dosti višja kot tista v Ljutomeru.
In danes se domnevno govori o tem, da bi se mi skupaj z nekom še odcepili od tega sistema.
Danes govorimo o tem, da je cena solidarna na celem sistemu kraka C. Če mi odstopimo od
tega in gremo po svoji poti, bo cena vode enormno zrasla. Zakaj? Zaradi vodarne in priprave
vode, zaradi del, ki jih ta vodarna potrebuje. Sprašujem, ali je to samo neki blef, ali so narejene
kakšne analize. Čeprav sem jaz že prej, kot je sploh Prlekija bila ustanovljena, oz. je bila
vodarna zemljiškoknjižno vpisana Prlekiji, opozarjal, da to ne bo v redu. Danes, si lokalni
patrioti, ne moremo dovoliti, da se odcepimo od sistema C, zaradi tega, kar sem prej navedel.
Brez kakšne analize, je to strel, ne v koleno, v senco.«

ODGOVOR:
JP Prlekija d.o.o. je skupni upravljavec sistema C za oskrbo s pitno vodo na območju osmih
občin soustanoviteljic tako v skladu z veljavnim Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja
Prlekija d.o.o. ter Sporazumom o lastništvu in upravljanju sistema C.

V letošnjem letu se je pričelo s pripravo predloga sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Prlekija d.o.o. ter tudi predloga spremembe Sporazuma o lastništvu in
upravljanju sistema C, ki je bil sprejet na skupni seji občinskih svetov občin v sistemu C dne
25. 5. 2016. Občina Gornja Radgona bo glede na dane obveze v okviru projekta »Nadgradnja
vodovoda sistema C - 2. faza« zagovarjala le spremembe, ki ne bodo ogrožale tega
pomembnega projekta in pridobljenih sredstev kohezije.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Branka KLUNA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Branko KLUN, je na 13. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 postavil naslednje vprašanje:
»V okviru gradbenih del v sklopu projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema C 2. faza« se vršijo
dela na Grajskem hribu. Prebivalci tega hriba smo veseli in zadovoljni, da se obnavlja celoten
vodovodni sitem in optično omrežje na našem hribu. Po obnovi vodovodnega omrežja se bo tudi
preplastila celotna cesta površina.
Žal pa smo izvedeli, da se pri načrtovanju obnove cestišča ne planira nujno potrebni pločnik. Glede
na to, da se vsakodnevno poda na grajski hrib veliko število avtomobilov, kolesarjev in pešcev je
nujno potrebno zagotoviti tudi izdelavo pločnika. To je potrebno storiti zaradi varnosti pešcev in
kolesarjev. Na delu tega cestišča je že prišlo do več nesreč.
Grajski hrib je zelo obiskana turistična točka, ki jo vsakodnevno obiščejo turisti iz sosednje Avstrije
in seveda veliko število naših občanov.
Krajani grajskega hriba zahtevamo, da se projekt cestišča, ki se sedaj izvaja dopolni tako, da bo v
bližnji prihodnosti možno dograditi pločnik. Temu je potrebno prilagoditi robnike.
Ko bo ta projekt zaključen ne bo več nobene možnosti za ta dela.«

ODGOVOR:
Izgradnja pločnika na Grajski cesti v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda – Sistem C (2. faza)« v
fazi izdelave izvedbenih projektov za gradnjo vodovoda ni bila predvidena. Samo vozišče Grajske
ceste je vzdolž celotne trase od priključka na državno cesto Gornja Radgona – Maribor mimo
priključka na Čremošnikovo ulico in naprej do radgonskega gradu, zelo ozko in po naši oceni glede
na prostorske možnosti (lokacije stanovanjskih hiš, postavljene žive meje in ograje) v trenutni fazi
izgradnje vodovoda ne dopuščajo izvedbe predlaganega pločnika. Za izgradnjo pločnika je potrebno
najprej pripraviti izvedbeno projektno dokumentacijo s preverbo prostorskih možnosti, umestitvijo
pločnika ob vozišču in stanovanjskih hišah ter oceno investicijskih stroškov, kar bi bilo možno
predvideti v naslednji fazi v pripravi proračuna občine za leto 2023.
Pripravil:
Andrej SUBAŠIČ
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Štefana PUCKA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Štefan PUCKO, je na 13. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 23. junija 2022 postavil naslednje vprašanje:
»Zanima me, kako je z registrom odvoza komunalnih odpadkov? Opažamo namreč, da se na
pokopališče v Negovo vozijo razni komunalni odpadki, čeprav imamo sprejet občinski odlok, da naj
bi bila v odvoz vključena vsa gospodinjstva v občini. Namreč, zakaj bi nekdo vozil odpadke na
pokopališče, če mu jih lahko odpeljejo od hiše. Zato prosim, ker ima sedaj to Komunala, da poskusijo,
ali je to 90 %, ali 95 %, morali pa bi imeti 100 % vključenost. Problem je tudi cena odvoza kontejnerja
na pokopališču. Prej smo za to plačevali 260 evrov, sedaj pa znaša odvoz kontejnerja odpadkov nekaj
čez 500 evrov. To bo tudi vplivalo na ceno najemnine grobov na pokopališču v Negovi. Sedaj imamo
enotno ceno v Gornji Radgoni in v Negovi. Zato še enkrat apeliram na Komunalo Radgona, da nekako
poskušajo rešiti problem glede vključenosti občanov v register odvoza. Mislim, da ni to samo problem
v Negovi, vendar se v Gornji Radgoni to tako ne opazi. Krajani so me že večkrat opozarjali, zakaj se
to dogaja. Problem pa so tudi vikendaši, ki pridejo čez vikend in odpadke ne vozijo domov, ampak v
kontejner pri pokopališču. Prosim, da se glede tega kaj uredi.«

ODGOVOR:
S strani pooblaščenih uradnih oseb Medobčinskega inšpektorata in redarstva se redno izvajajo
kontrole odlaganja odpadkov v kontejner pri pokopališču v Negovi. Velikokrat se tudi zgodi, da se
odkrije kršitev, dejanskega kršitelja pa je težko identificirati, ker se običajno ne najde dokazil o
povzročitelju. Ko se kršitelja ugotovi, se zoper tega seveda vodi postopek o prekršku. Se pa največkrat
odkrijejo manjše količine kosovnih odpadkov, ki bi se sicer lahko odpeljale na zbirni center za
odpadke. K nedovoljenemu odlaganju botruje tudi dostopna in hkrati dovolj skrita lokacija. Na
podlagi podatkov podjetja Komunala Radgona d.o.o. ne beležijo večjih težav z ne vključenostjo
subjektov v odvoz odpadkov, odgovor iz tega področja in glede cen odvoza odpadkov bodo podali
samostojno. S strani pooblaščenih uradnih oseb Medobčinskega inšpektorata in redarstva se bodo še
naprej izvajale kontrole odlaganja odpadkov na pokopališču v Negovi, v prihodnosti pa bi bilo
smiselno razmisliti o večji zaščiti prostora za odlaganje odpadkov, morda tudi o videonadzoru.
Pripravil:
Aleš POTOČNIK
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta Srečka ŽIŽEKA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Srečko ŽIŽEK, je na 13. redni seji Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 podal naslednjo pobudo:
»Kot vidite in kot doživljamo je letos spet eno ekstremno leto. Vode, toče in vetra smo imeli
kolikor hočeš. Zdaj v tej krajevni skupnosti, zdaj v drugi, včasih kar po vseh treh naenkrat.
Posledično temu so pa naše ceste razrite znova in znova, škoda je vse večja. Včasih ni niti toliko
časa, da bi se lahko med dvema neurjema sploh ceste sanirale. Pa vendar, če ne bi vozili samo
gramoza in bi krpali oziroma sanirali tudi malo drugače, bi marsikatero sanacijo lahko prihranili.
So odcepi cest, kjer bi bilo potrebno položiti 30, 40 metrov travnih plošč, pa voda ne bi izpirala
bankin. So deli cest, kjer je potrebno samo 10, 15 metrov narediti muldo, pa bi spet to bilo bolj
trajno. V Ivanjskem Vrhu je cesta od jezera na breg, kjer je do polovice mulda nato pa naprej
»prosto po prešernu« in spet je cesta skorajda neprevozna. Spet vozimo gramoz in karavana gre
naprej, denar se troši in pravijo, da smo za letos že ves denar porabili, pa je še komaj mesec junij.
Kaj po za naslednjih šest mesecev, ne ve nihče. Mislim, pa da to ni problem le v moji krajevni
skupnosti, ampak širše. Zato predlagam, da se vendarle takšni odcepi cest pregledajo in sanirajo,
kot je treba. Mislim in upam si trditi, da s stroškom treh sanacij gramoza, pokrijemo eno sanacijo
kako drugače, in bomo dolgoročno prihranili tako na materialu kot na času.«

ODGOVOR:
Vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi Pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih cest, ki je bila konec leta 2021 sklenjena s Komunalo Radgona
d.o.o. za obdobje do 31. 12. 2026. V okviru tekočega vzdrževanja cest se tekom celega leta
izvajajo tekoča vzdrževalna dela na podlagi mesečnih planov, ki jih pripravi izvajalec
vzdrževalnih del v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi proračuna občine. V primeru
pojava večjih količin padavin, posebej v poletnih mesecih, se na cestah sproti izvajajo interventni
sanacijski ukrepi za odpravo posledic (navozi gramoza, izkopi jarkov za odvajanje vode iz
vozišča, čiščenje vozišč in propustov ipd.). V letošnjem letu so se istočasno z rednim
vzdrževanjem cest in odpravo posledic po neurjih na najbolj dotrajanih odsekih cest izvajala tudi
večja in manjša investicijsko vzdrževalna dela (sanacija večjih poškodb na voziščih, preplastitve
poškodovanih odsekov, ureditev odvodnjavanja ipd.), vse v okviru razpoložljivih finančnih
sredstev proračuna. Izvajanje večjih in manjših investicijsko vzdrževalnih del se bo ob rednem

mesečnem vzdrževanju cest nadaljevalo tudi v prihodnje, in sicer na podlagi predlogov
vzdrževalca cest in strokovnih služb občinske uprave v sodelovanju s predstavniki vseh krajevnih
skupnosti.
Pripravil:
Andrej SUBAŠIČ
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Srečka Žižeka
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Srečko ŽIŽEK, je na 13. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 postavil naslednje vprašanje:
»V mesecu decembru 2021 smo na Krajevni skupnosti Spodnji Ivanjci obravnavali vlogo družine
Rožman iz Stavešinskega Vrha, v kateri prosijo za priključitev na javni oziroma mestni vodovod.
22. 12. 2021 sem to vprašanje posredoval Občini Gornja Radgona, oziroma direktorju in županu. Še
isti dan je direktor občinske uprave to posredoval naprej. Nato pride še en mail s strani ge. Nine
Šenekar, dne 24. 1. 2022, kajti bila je možnost, da se priključek naredi iz Občine Radenci, pa so iz
občine Radenci, 7. 4. 2022 sporočili, da navezava na njihov vodovod ni možna. Nato je g. Danijel
Veberič zaprosil, da se pripravi predlog trase iz Stavešinskega Vrha in tu se je vse ustavilo. Možnost
priključitve na ta vod je tudi še za dve hiši. Jaz sem s temi domačini govoril (družina Grah/Švarcl in
še ena zidanica) in so pripravljeni, da bi se priključili na vodovodno omrežje, ker ti so še edini brez
javnega vodovoda. Postavljam vprašanje. Od prvega mojega vprašanja je preteklo že 6 mesecev, pa
še kljub temu ne vem nič. Zato postavljam vprašanje, kaj naj povem družini Rožman, kajti oni so,
kot pravijo, po njihovih besedah, še vedno brez pitne vode.«

ODGOVOR:
Družina Rožman iz Stavešinskega Vrha je od novega javnega vodovoda v Stavešinskem Vrhu,
zgrajenem v letu 2014, oddaljena po zračni linij 600 m. Zaradi relativno dolge razdalje je smiselno
traso predvidenega dodatnega vodovoda izpeljati tako, da bo možno priklopiti še družino
Grah/Švarcl in še eno zidanico. Po oceni je to cca. 750-800 m novega javnega vodovoda, ki bi
potekal skoraj v celoti po privat zemljiščih, za katera bo morala občina pridobiti še soglasja oziroma
služnosti. Predmetni vodovod bi bilo predvidoma možno izvesti v naslednjem proračunskem letu,
to je 2023, do takrat pa se lahko družini Rožman po potrebi zagotovi 2 m3 oziroma 3 m3 transportni
rezervoar za vodo (hidrokont).
Pripravil:
Daniel VEBERIČ
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Srečka Žižeka
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Srečko ŽIŽEK, je na 13. redni seji Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 postavil naslednje vprašanje:
»Vprašanje se nanaša na rebalans proračuna za leto 2022. Med ljudmi se govori, v kraju
Negova, da se tam gradi vežica, da je z izgradnjo vežice v Negovi že prišlo do zapletov. V
rebalansu proračuna namreč povečujemo postavko na 200.000 eur. Baje naj bi šlo za škarpo
med pokopališčem in novogradnjo mrliške vežice, katera bi naj stala dodatnih 60 do 70.000
evrov. Ljudje sprašujejo mene, vas, ker jaz nisem vedel odgovora, ali je to res. Ob tem se poraja
tudi vprašanje, kdo je pravzaprav tega kriv, projektant, investitor ali pa morda kdo tretji, ki je
hotel skriti končni znesek izgradnje in bo sedaj z dodatnimi oz. nepredvidenimi deli skušal to
prikriti. Sicer pa bo čas pokazal, v čem je resnica.«

ODGOVOR:
Do povečanja postavke v rebalansu proračuna za leto 2022 je prišlo zaradi povišanja cen
gradbenih del zaradi nastanka in nastopa izrednih okoliščin »višje sile«, vojne v Ukrajini ter
zapoznelih učinkov epidemije COVID 19 in posledično zmanjšanje proizvodnje gradbenih
materialov na svetovnem trgu.
Glede zgoraj napisanega je Občina dne 20. 5. 2022 od strani izvajalca gradbenih del, Karbo
storitve – trgovina, gradbeništvo, krovstvo in kleparstvo Renata Kerec s.p., prejela obvestilo
oz. najavo spremembe pogodbene cene.
Pri pripravi idejne zasnove (IDZ) za gradnjo Mrliške vežice v Negovi ni bilo govora o gradnji
škarpe med pokopališčem in novo mrliško vežico, tako da škarpa ni bila predmet projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), niti projekta za izvedbo (IDZ).
Dejstvo, da je precejšnja višinska razlika med nulto kota objekta mrliške vežice in okoliškim
terenom proti pokopališču, je bilo znano, in je zaradi tega že v osnovi zasnovan koncept izvedbe
objekta mrliške vežice, ki se delno vrine v hribino proti pokopališču oziroma se ta del zasuje
tako, da sam objekt mrliške vežice nastopi kot podporna konstrukcija hribine. Na steni proti

pokopališču pa se izvede hidroizolacija z drenažo in po končanju izvedbe se ta del ustrezno
zasuje.
V času gradnje pa je prišlo do pobude za izvedbo manjšega podpornega zidu, ki bi potekal ob
začetku objekta pri vhodu na pokopališče. Višina podpornega zidu bi bila do 1,5 m, dolžina pa
cca 5,0 m.

Pripravila:
Vera ŠINKO
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ
Članica občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Urška MAUKO TUŠ, je na 13. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 podala naslednjo pobudo:
»Gre za pobudo, ki jo sedaj iz govornice podajam tretjič. Je skoraj identična pobudi kolega
Braneta Kluna, in sicer gre za izgradnjo pločnika na Grajski hrib. V mesecu maju na prejšnji seji,
sva s kolegom podala (takrat drugič) pobudo, da dajeva predlog, da se pripravi načrt za ureditev
pločnika na Grajsko ulico v Gornji Radgoni. Da se ne bom ponavljala, bi želela povedati še
sledeče. Ponovno dajem pobudo, da se zgradi oziroma pripravijo projekti in zagotovijo finančna
sredstva v naslednji finančni perspektivi (se pravi v naslednjem proračunu) za ureditev vsaj tistega
dela pločnika, ki poteka od Čremošnikove ulice in gre navkreber proti stopnišču. To govorim zato,
ker v tem delu poteka oziroma je aktiven projekt, ki ga pelje naša agencija PORA in se imenuje
»Vzpostavitev razglednih točk s krožno rekreacijsko potjo Strmina«. Ta projekt zajema obnovitev
stopnišča na radgonski grad, postavitev štirih razglednih točk na grajskem hribu ob stopnicah, ki
vodijo na radgonski grad in vzpostavitev krožne pohodne poti. Tukaj bi želela poudariti, da imamo
pozornost na to krožno pot (turistično pot). Torej, gre za turistični produkt, ki združuje tudi krožno
rekreacijsko pot po Grajskem hribu od vrha pod gradom do vznožja pri stopnišču, v bistvu pot
mimo Radgonskih goric in domom penine do vznožja stopnic. Dajem pobudo, da se vsaj
zagotovijo sredstva za bodoče, za izgradnjo tega dela pločnika od Čremošnikove proti stopnišču.
Namreč, samo grad je, kljub koroni lansko leto, obiskalo 7.000 obiskovalcev in letos od januarja
do konca maja čez 3.000 obiskovalcev. Te podatke sem dobila od najemnika gradu. Ker je med
temi izredno veliko pešcev in tudi domačih radgonskih sprehajalcev, je izgradnja prometne
površine za pešce nujna. Pa čeprav samo na tej krajši relaciji. Sprašujem se, ali je sploh v skladu
z zakonodajo, da delamo krožno pot za turiste in to oglašujemo kot turistični produkt brez
načrtovanega pločnika.«

ODGOVOR:
Izgradnja pločnika na Grajski cesti v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda – Sistem C (2. faza)«
v fazi izdelave izvedbenih projektov za gradnjo vodovoda ni bila predvidena. Samo vozišče
Grajske ceste je vzdolž celotne trase od priključka na državno cesto Gornja Radgona – Maribor
mimo priključka na Čremošnikovo ulico in naprej do radgonskega gradu, zelo ozko in po naši
oceni glede na prostorske možnosti (lokacije stanovanjskih hiš, postavljene žive meje in ograje)

v trenutni fazi izgradnje vodovoda ne dopuščajo izvedbe predlaganega pločnika. Za izgradnjo
pločnika je potrebno najprej pripraviti izvedbeno projektno dokumentacijo s preverbo prostorskih
možnosti, umestitvijo pločnika ob vozišču in stanovanjskih hišah ter oceno investicijskih
stroškov, kar bi bilo možno predvideti v naslednji fazi v pripravi proračuna občine za leto 2023.
Pripravil:
Andrej SUBAŠIČ
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta Konrada Niderla
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Konrad NIDERL, je na 13. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 podal naslednjo pobudo:
»V Načrt razvojnih programov proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 2022 – 2025
predlagam, da se uvrsti ureditev avtobusne postaje v Gornji Radgoni, ki je bila preseljena na
spodnjo postajo. Pobudo podajam, ker menim, da je nujno potrebno v naslednjem letu pristopiti
k izgradnji avtobusne postaje, ki jo v glavnem uporabljajo starejši ljudje in otroci.«

ODGOVOR:
Na občini se seveda zavedamo, da je gradnja nove avtobusne postaje na novi lokaciji nujna,
tako da je občina že v marcu 2022 pričela z urejanjem potrebnega zemljišča za gradnjo
avtobusne postaje. Namreč del zemljišča, na katerem bo izgrajena nova avtobusna postaja,
parcelna št. 1217/16 in 1217/17, obe v k.o. 184 Gornja Radgona, je v lasti Republike Slovenije,
upravljavec pa so Slovenske železnice-infrastruktura d.o.o., tako da je za gradnjo nove
avtobusne postaje potrebno odkupiti manjkajoči del zemljišča površine cca 188,00 m2.
V nadaljevanju pa bo občina pristopila k pripravi projektne dokumentacije za gradnjo, tako da
bo v proračunu za leto 2023 predvidela sredstva za pripravo projektne dokumentacije za
gradbeno dovoljenje ter projekta za izvedbo.
Pripravila:
Vera ŠINKO
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo članice občinskega sveta Ingeborg Ivanek
Članica občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Ingeborg Ivanek, je na 13. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 podala naslednjo pobudo:
»Dva sta že govorila o Grajski pot. Na grad imamo lepo, tako imenovano polževo pot. Ampak
ta pot bi bila potrebna čiščenja. Pred mesecem dni sem šla prvič na grad po tej poti in so ob
njen bili kupi smeti, dejansko smetnjaki, ki verjetno niso od tistih, ki so se sprehajali na grad,
ampak morda tisti, ki imajo vrtove na gradu, ali pa ne vem kdo. Po mesecu dni sem šla drugič
na grad in te smeti so še vedno tam, le več še jih je. Mislim, da bi bilo potrebno to urediti, ker
če že hodimo na grad, potem hočemo tudi ob tem uživati.«

ODGOVOR:
Za čiščenje javnih površin v občini skrbi Komunala Radgona d.o.o., in sicer na podlagi katastra
javnih površin in Pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v občini Gornja Radgona. Izvajalca bomo pisno opozorili, da navedeno pot na grad bolj
redno čistijo.
Uporabnike vrtov na Grajskem griču bomo ponovno pozvali, da smeti ne odlagajo na omenjenih
mestih.
Pripravila:
Nuša HOZJAN
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