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MESTO SEJMOV IN PENINE

Spoštovane občanke in občani,
danes pogosto omenjen rek »hoditi po poteh, je nekaj, kar osvobaja« se odraža tudi v tem novem glasilu. Govori namreč o naših prehojenih
poteh in tudi o že ubranih – v smeri novih ciljev, v kar je bilo vloženega veliko dela, truda in energije, tako občinske uprave, občinskega sveta,
naših zavodov, zunanjih izvajalcev, partnerjev, kot tudi vas, dragih občank in občanov. Vsi skupaj, s predlogi in rešitvami, soustvarjamo
našo občino.
Te poti so namenjene vam oziroma vsem nam. Vsak od nas lahko v njih najde nekaj zase. Mnogi se boste veselili pridobitve nove večnamenske
dvorane, za nekatere šteje in edino velja nova občinska cesta, kdo drug se izjemno veseli priključka na širokopasovno omrežje. Mnogim pa
nam je najbolj pomembno, da smo v teh hudih časih, kljub številnim omejitvam, zmogli ohraniti človečnost, družabnost in voljo, da smo
našli poti za mnoge »mehke« vsebine in tudi za reševanje stisk in težav občank in občanov.
Ni vse v opekah, zidovih, betonu in asfaltu. Nevidne dobrine in občutki ob prejemanju le-teh mnogim pomenijo veliko več. Srčno verjamem,
da bomo zmogli na ta način hoditi tudi v prihodnje. Veže nas še veliko skupnih želja ter ciljev in zelo si želim, da naš korak ne zastane. Naj
se nadaljuje v tem tempu, ob sprotnem utrjevanju medsebojnih vezi in prijateljstva, da ohranimo in krepimo človečnost na vseh poteh
življenja.
V jesenskem času, 1. oktobra, praznujemo tudi občinski praznik. To je obdobje leta, ko smo ponosni na prehojeno pot in dozorele »pridelke«
oziroma na vse dosežke in pridobitve, katere predajamo namenu, obenem pa se tudi pogumno oziramo v jutrišnji dan. Vse zapisano v
glasilu to tudi odraža.
Vsem soustvarjalcem te uspešne poti se najlepše zahvaljujem za njihov doprinos, vsem skupaj, posebej pa občankam in občanom, pa
iskreno čestitam ob občinskem prazniku.

Stanislav ROJKO, župan

NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. FAZA
Projekt Nadgradnje vodovoda sistema C - 2. faza sodelujočih občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici obsega:
povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Segovci – Podgrad, gradnjo črpališča pitne vode Blaguš, gradnjo transportnega
vodovoda v dolžini 764 m ter gradnjo primarnih in sekundarnih vodovodov v sodelujočih občinah projekta v skupni dolžini
38.649 m.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Del naložbe, ki obsega povečanje
obratovalne varnosti vodnega vira Segovci – Podgrad, izgradnjo transportnega voda in primarnih vodovodov, je sofinanciran
iz Sklada za vode Ministrstva za okolje in prostor oz. Direkcije Republike Slovenije za vode, do višine 2.420.633,81 EUR.
Celotna vrednost investicije v vseh treh občinah znaša 8.955.191,35 EUR brez DDV. Po uspešni pripravi vloge za neposredno
potrditev smo Občine investitorke meseca avgusta prejele sklep o sofinanciranju operacije, na podlagi katerega je naložba
sofinancirana do višine 5.656.703,75 EUR, in sicer 4.808.198,19 EUR iz Kohezijskega sklada in 848.505,56 EUR nacionalnega
prispevka iz državnega proračuna Republike Slovenije. Na Ministrstvu za okolje in prostor že pripravljajo tudi pogodbo o
sofinanciranju operacije.
Za potrebe izvedbe projekta sta zaključeni javni naročili za izvajalca strokovnega gradbenega nadzora (ŠTRAF gradnje,
svetovanje, inženiring d.o.o.) in obveščanja javnosti o projektu (PRO MUNDUS d.o.o.). V sklepni fazi pa je javno naročilo za
gradnje. Na podlagi navedenega se bodo dela na projektu predvidoma pričela izvajati konec leta 2021.

PROJEKT IZGRADNJE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE
OB OSNOVNI ŠOLI GORNJA RADGONA
Po natanko šestnajstih mesecih od dne, ko je bil slovesno položen temeljni kamen, izgradnja večnamenske športne dvorane
ob OŠ Gornja Radgona počasi prehaja v tretjo, zaključno fazo. Vsa gradbena dela, kot doslej, potekajo nemoteno in v skladu s
terminskim planom. Mogočna zunanja podoba nove športne lepotice je že nekaj časa dodobra vidna. Zaključuje se montaža
fasade in strehe, trenutno potekajo dogovori glede izvedbe akustičnih oblog dvorane in elementov za zagotovitev požarne
varnosti. Izvajati so se pričela dela na strešni podkonstrukciji za košarkarske koše, predelne zavese in plezalna stena ter
dogovori, vezani na montažno ostale športne opreme. Vzporedno z deli na novi športni dvorani se izvajajo montažna dela
tudi na stari telovadnici, in sicer dela na klimatizaciji in prezračevanju, elektro in strojne inštalacije, vrši se gradnja predelnih
sten in izdelava estrihov. Pričela so se ureditvena dela zunanje okolice: ureditev parkirišča, izvedba del meteorne kanalizacije
ter ureditev vhodnega platoja šole.
Da bodo nova športna dvorana, prenovljena stara dvorana in njima pripadajoči ostali športni prostori v največji možni meri
zadovoljevali potrebe uporabnikov, so v pogovore in usklajevanja vključeni pedagogi osnovne šole kakor tudi domača športna
društva, ki bodo v pretežni meri uporabljala novo dvorano.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je v mesecu septembru razveselilo s potrditvijo odločitve o sofinanciranju,
o čemer smo v mesecu avgustu že poročali, in sicer smo prejeli Sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev za sofinanciranje
investicije – rekonstrukcija in dozidava Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona, v vrednosti 1,192.988,12 EUR.
Ob tem pa velja dodati, da je bila Občina Gornja Radgona do sedaj uspešna še pri črpanju sredstev Eko sklada (494.880,91
EUR za izgradnjo večnamenske športne dvorane in 90.567,73 EUR za rekonstrukcijo stare telovadnice) ter Fundacije za
šport (65.000,00 EUR za gradnjo športnih objektov), kar znaša skupaj 1.843.436,70 EUR.
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OBNOVA GASILSKEGA DOMA V GORNJI RADGONI
V gasilskem domu Gornja Radgona trenutno potekajo največja obnovitvena dela od njegove izgradnje v letu 1982. Obnova
se izvaja v okviru projekta »Co_Operation«.
V mesecu avgustu so se pričela izvajati gradbena dela na objektu z zamenjavo strešne kritine, katere vrednost okvirno
znaša 162.000,00 EUR in je v višini 75.000,00 EUR sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v
okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija, med tem, ko bo razliko zagotovila Občina Gornja Radgona iz
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021.
V okviru projekta »Co_Operation« se v gasilskem domu izvaja tudi prenova notranjih učilnic in dvorane ter nabava avdiovideo opreme in pohištva, s čimer bo nastal sodoben izobraževalni center, ki bo omogočal izobraževanja in usposabljanja
tako za člane PGD Gornja Radgona kot tudi za zunanje uporabnike. Vrednost obnove notranjih prostorov okvirno znaša
55.000,00 EUR in bo sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg
V-A Slovenija – Avstrija in Občine Gornja Radgona.
Več o projektu »Co_Operation« na: http://www.pgdradgona.eu/co-operation

INDUSTRIJSKA CONA GORNJA RADGONA
Industrijska cona Gornja Radgona, ki se razprostira na površini 80 ha, je največja
tovrstna poslovna cona v Pomurju. V njej so našli svoje mesto številni poslovni subjekti
(Elrad Electronics, Elrad International, AR CONT, Panvita, mesna industrija Radgona,
Reflex, Odelo, Omega, Transport Rojko, M.Trade, Vrtnarstvo Kurbus, Fingal, Morgana,
Avto Krka, T.P.S. Zelko), prav tako pa tudi veliki trgovci (Petrol, Hofer, Mercator – Maxen
BS) in ostali manjši podjetniki z dejavnostjo gostinstva ali drugih storitvenih dejavnosti.
Ocenjujemo, da je število zaposlenih v industrijski coni cca 2.500.
S sprejetjem OPN-ja v letu 2015 se je industrijska cona povečala za cca. 15 ha. Občina
Gornja Radgona je nato z nakupom cca. 10 ha zemljišča od države in drugih, postala
največja lastnica novonastale poslovne cone GR 53. Kot smo že pisali, je občina nato polovico teh zemljišč prodala družbam
Var in Elrad Electronics; za uresničevanje njunih razvojnih načrtov. Podjetje Elrad Electronics d.o.o. načrtuje širitev za potrebe
servisnih prostorov proizvodnje, medtem ko podjetje VAR d.o.o. načrtuje postopno selitev in širitev proizvodnje na novo
lokacijo, kot to določa tudi občinski prostorski načrt.
Za nakup preostalega, še neprodanega zemljišča, se že nekaj časa zanimajo zainteresirani poslovni subjekti kot bodoči
investitorji, vendar morajo za to biti izpolnjeni določeni predpogoji. Večje območje OPPN GR 53 namreč ni komunalno
opremljeno. Nujno potrebno je izgraditi dovozno cesto, javni vodovod in kanalizacijo, električno napeljavo in drugo javno
infrastrukturo. Občina je financirala izdelavo ustrezne projektne dokumentacije in po dolgotrajnem postopku, zaradi zahtev
MOP, Agencije RS za okolje glede pogojev gradnje, pridobila s strani Upravne enote Gornja Radgona gradbeno dovoljenje za
gradnjo javne infrastrukture. Ker občina sama nima zagotovljenih dovolj finančnih sredstev za gradnjo, je na podlagi izdelane
dokumentacije, v mesecu juliju 2021 zaprosila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projekta, v
višini vsaj 1 mio EUR. Odgovora še nismo prejeli. Ne glede na navedeno je ena izmed družb, sedaj lastnica zemljišč v območju
OPPN GR 53, pričela z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo proizvodne hale v industrijski coni.
Lokalna skupnost v tem segmentu pričakuje tudi sinergijske učinke rasti industrijske cone na celotnem območju občine
Gornja Radgona kot tudi širše. Govorimo o potrošniško poselitvenem potencialu obmurskega prostora Slovenskih goric in
Goričkega.
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OBNOVA VISOKOVODNEGA NASIPA OB REKI MURI
Projekt »Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni«, katerega naročnik je Direkcija Republike Slovenije
za vode – sektor območja Mure, je v zaključni fazi. Vsa obnovitveno vzdrževalna dela od sejmišča do že obnovljenega
protipoplavnega zidu, je izvedel izvajalec Pomgrad vodnogospodarsko podjetje d.d., na način, da se je nadvišala
(nespremenjena) trasa do ustrezne varnostne višine, odstranila vsa potrebna lesna zarast, nasip se je razširil na vodno
stran, v manjšem obsegu pa tudi na zračno stran. Po končanih zemeljskih delih je bil saniran nasip še ustrezno zatravljen.
Urejajo se še ustrezni dostopi na nasip, postavljene so že lesene stopnice in klančine, občina izvaja aktivnosti opremljanja
nasipa z urbano opremo.
Nasip ima poleg varovalne vloge tudi vlogo športno - rekreativne površine, saj občanom omogoča kolesarjenje, sprehajanje,
jógging in podobno.

PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE GORNJA RADGONA
Občina Gornja Radgona se že od začetka leta 2018 trudi pripraviti prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega
načrta Občine Gornja Radgona, ki zajema dva predloga spremembe podrobnejše namenske rabe prostora, ki sta za občino
strateškega pomena, in sicer: širitev industrijske cone Mele za 15,3 ha in širitev naselja Negova za 2,7 ha zemljišč.
Prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona so bile posredovane vsem nosilcem
urejanja prostora, med drugim tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktoratu za kmetijstvo, Sektorju
za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, ki se je do pobude za širitev IC Mele in naselja Negova opredelilo
negativno in izdalo prvo negativno mnenje (predhodno so bila z njimi izvedena večkratna pogajanja, na katerih smo bili
neuspešni). Svojo zavrnitev so utemeljili z navedbo, da ima občina dovolj nepozidanih stavbnih zemljišč.
Pričeli smo z iskanjem stavbnih zemljišč, katera bi lahko ministrstvu za kmetijstvo ponudili za zamenjavo – sprememba
namembnosti iz stavbnega v kmetijski namen, za kar smo porabili kar dve leti. S strani ministrstva smo prejeli drugo
dopolnjeno mnenje, v katerem se ministrstvo ni opredelilo pozitivno, čeprav smo izpolnili vse njihove zahteve. Ker smo v
prve spremembe in dopolnitve OPN vključi nova zemljišča, ki smo jih za zamenjavo ponudili ministrstvu za kmetijstvo, smo
ponovno zaprosili pristojne nosilce urejanja prostora za dodatna mnenja. Vse mnenja, ki so prispela, so bila negativna in iz
tega razloga sklicujemo z njimi usklajevalne sestanke.
Uspešni smo bili z Ministrstvom za kulturo, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Maribor in
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota. Na dodatno mnenje s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS
za vode še zmeraj čakamo. Občina je ponovno, že tretjič poslala vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo za dopolnitev tega mnenja
in čakamo z veliko željo, da se ministrstvo do teh dveh pobud opredeli pozitivno, da bomo lahko nadaljevali s postopkom.
Pri pripravi prvih sprememb in dopolnitev OPN se občina srečuje z veliki težavami, saj določeni nosilci urejanja prostora v
svojih mnenjih zahtevajo dodatne strokovne podlage, ali pa se do pobud občine opredelijo negativno. Še vedno smo v fazi
usklajevanja z nosilci urejanja prostora.

4

Glasilo Občine Gornja Radgona | Oktober 2021

ODLOK O OPPN ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA GR 27 (STANOVANJSKA SOSESKA)
Občina Gornja Radgona od julija 2019 pripravlja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR
27 (stanovanjska soseska); v nadaljnjem besedilu: OPPN.
Občina je izvedla vse postopke za sprejem OPPN, vendar se je med postopkom pojavil potencialni investitor za del območja,
kateri je izrazil željo po drugačni razmestitvi območja, in sicer po gradnji dvostanovanjskih stavb in vrstnih hiš. Na celotnem
območju GR 27 je bilo prvotno predvidena gradnja 24 enostanovanjskih stavb. Občina je željo potencialnega investitorja
upoštevala in pripravila spremembo OPPN in ga ponovno javno razgrnila ter izvedla javno obravnavo. Na razgrnjen OPPN
so bile podane pripombe, do katerih mora občina zavzeti stališča in jih javno objaviti. V tem trenutku se pripravljajo stališča
do pripomb.
Potekajo pa tudi dogovori in proučevanje možnosti za gradnjo večstanovanjskih objektov na tem območju. V kolikor se bo
ugotovilo, da je to izvedljivo tako s prostorskega kot infrastrukturnega vidika, se bodo morale spet pripraviti spremembe
občinskega podrobnega prostorskega načrta in ga ponovno javno razgrniti, saj gre za večje spremembe, o katerih mora
občina seznaniti širšo javnost.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE TRAT V GORNJI RADGONI
LEGENDA

Družba Dom starejših občanov Gornja Radgona ima potrebo in željo dograditi prostorske
kapacitete oddelka za stanovalce z demenco v Domu starejših občanov Gornja Radgona.
Želijo se prijaviti na Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega
varstva v domovih za starejše v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enkratne možnosti, kjer se zahteva pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt.
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Ugotovljeno je bilo, da je potrebno predhodno izvesti postopek spremembe in dopolnitve
obstoječega prostorskega akta, saj veljavni prostorski akt ne omogoča tovrstnih posegov
v prostor, na podlagi katerega bo možno pozneje pridobiti gradbeno dovoljenje.
Odgovorni prostorski načrtovalec:

Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

k.o. Gornja Radgona

Leon Cigüt, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS 1661

Sodelavec:

Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

Alenka Šumak, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Barbara Babič, univ. dipl. geog.
Polona Majcan, mag. inž. arh. urb.

Naziv:

Grafični načrt:

Pripravljavec:

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji
Radgoni

Zazidalna oziroma ureditvena situacija

Številka:

Merilo:

OPPN-13/21

Identifikacijska številka:

/

Datum:

julij 2021

Datum geodet. načrta:

1 : 1000

Številka lista:

/
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Območje širitve Doma za starejše občane posega na zemljišča s parc. št. 173/15 – del, 172/2, 173/11, 173/12, vse k. o.
Gornja Radgona, skupne površine 4.368 m2, oziroma 0,44 ha.
V mesecu juniju 2021 se je pristopilo k izdelavi Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgona
(v nadaljevanju SD ZN), s katerim se bo na novo določilo prostorsko izvedbene pogoje tako, da se dopusti prizidava Doma
starejših občanov, etažnosti P + 2. V postopku se je izvedel geodetski načrt, nato so se pripravila izhodišča za pripravo SD ZN,
ki so bila javno razgrnjena v mesecu juliju 2021, s katerimi smo obvestili zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju
izhodišč za pripravo SD ZN. Po končani javni razgrnitvi in po pridobitvi identifikacijske številke je župan sprejel sklep o pripravi
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgona. Občina je v začetku septembra 2021 skupaj
s sklepom in z izhodišči za pripravo SD ZN pozvala nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših
vplivov SD ZN na okolje. Po prejemu vseh mnenj bomo nadaljevali s postopkom in si prizadevali za hiter sprejem SD ZN.
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MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST
Modernizacija občinskih cest, ki se je pričela v lanskem letu, se je
v nekaterih segmentih nadaljevala tudi v letu 2021. Tako so bile
modernizirane naslednje občinske ceste:
•
		
•
•
•
•
		
•
•
		
•
		
•

Lokalna cesta v naselju Ivanjševski Vrh in Orehovski Vrh, v skupni
dolžini 1.700 m,
Javna pot - Ulica ob potoku v Gor. Radgoni, v dolžini 280 m,
Javna pot v naselju Črešnjevci do domačije Zemljič, v dolžini 600 m,
Javna pot v naselju Police do domačije Klemenčič, v dolžini 430 m,
Javna pot v naselju Radvenci do domačije Kramberger in domačije
Vurcer, v skupni dolžini 850 m,
Javna pot v naselju Zagajski Vrh, v dolžini 430 m,
Lokalna cesta v naselju Zagajski Vrh do meje z Občino Benedikt, v
dolžini 280 m,
Javna pot v naselju Spodnja Ščavnica od Kmetijske zadruge do 		
domačije Senekovič, v dolžini 680 m,
Javna pot v naselju Stavešinski Vrh do domačije Kežman, v dolžini 360 m.

Na večini navedenih cest je izvajalec del (GMW d.o.o.) v letošnjem letu izvedel še nekatera zaključna dela, uredil bankine in
brežine, izvedel odvodnjavanje in očistil obcestne jarke. Izvedli smo kvalitetne preglede vseh cest, izvajalec je ugotovljene
pomanjkljivosti, v večji meri, že odpravil. Na podlagi že izvedenih geodetskih odmer in nato še izdaje odločb pristojne
geodetske službe, se bo uredilo tudi lastništvo na navedenih cestah.
Sočasno izvajamo aktivnosti za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za predvideno modernizacijo občinskih cest v
letošnjem letu.

KOLESARSKA POT GORNJA RADGONA IN OBNOVA VOZIŠČ
MLADINSKE ULICE IN CESTE NA STADION
Projekt »Kolesarske poti Gornja Radgona« je na podlagi uspešne kandidature na razpisu Dogovor za razvoj regije (DRR)
v letu 2020, pridobil sofinancerska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 120.268,04 EUR – za
namen spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti. Vrednost projekta v celoti znaša 280.623,10 EUR.
Način izvedbe projekta je zato v pretežni meri podvržen pogojem sofinanciranja Evropskega sklada, obenem pa je bilo
potrebno v načrtovanje in samo izvedbo projekta vključiti še vse ostale naloge, potrebne za izvedbo projekta v celoti.
Tako smo v letošnjem letu, meseca maja, izvedli javno naročilo, na podlagi katerega je bil izbran izvajalec, ki je v mesecu
juliju pričel z deli obnove vozišča Mladinske ulice, in izvedel naslednja dela: sečnja in spravilo dreves, ureditev kolesarskega
pasu na obeh straneh vozišča, rezkanje in preplastitev obstoječega vozišča, rekonstrukcija obstoječih pločnikov ter izvedba
vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.
Z izvedenimi posegi se je znatno povečala prometna varnost za vse udeležence v prometu zlasti za kolesarje. Ta bo še večja,
ko bo dokončno obnovljena celotna trasa v okviru projekta, ki se tudi že izvaja. Gre za celovito rekonstrukcijo ceste na ulici
Cesta na stadion in izvedbo kolesarskega pasu na vozišču, sočasno pa se bo ob navedeni cesti zamenjala tudi dotrajana
kanalizacija in vodovod.
Po dokončanih postopkih nabave mladih dreves (treh vrst, primernejših za urbano okolje), ki so v teku, bomo drevesa še
letos zasadili ob celotni trasi Mladinske ulice, kjer je bil izveden posek.
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KROŽIŠČE V CENTRU MESTA GORNJA RADGONA
Semaforizirano križišče v centru mesta Gornja Radgona bo v letošnjem letu končno deležno prenove in preureditve v
krožišče.
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije, v prvi polovici letošnjega leta, je tako naročnik izgradnje Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo (DRSI), v mesecu septembru, že izvedla postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del, kjer je
bila, kot najugodnejši izvajalec, izbrana gradbena družba GMW d.o.o..
V sklopu izvedbe novega krožišča bo na novo izgrajena vsa komunalna infrastruktura (vodovod in kanalizacija ter postavitev
novih svetilk javne razsvetljave), izveden pa bo tudi novi dovozni priključek do stavbe Panonska 2 – iz smeri spodnje
avtobusne postaje, saj se bo obstoječi priključek zaradi izgradnje novega krožišča moral ukiniti. V središču novega krožišča je
predvidena tudi postavitev dekorativne skulpture, v skladu z izdelano idejno zasnovo. V zaključni fazi je tudi urejevanje vseh
potrebnih pogodb o odstopu zemljišč in služnostnih pogodb med Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in vsemi
fizičnimi in pravnimi osebami ter Občino Gornja Radgona, s katero je bil medtem že tudi sklenjen sporazum o sofinanciranju.
Na podlagi zadnjega obvestila s strani DRSI, se bodo gradbena dela izvedbe krožišča pričela že v letošnjem letu, in sicer v
mesecu oktobru. V sklopu predmetne investicije bomo s finančnimi sredstvi proračuna občine, restavrirali in postavili na
novo lokacijo tudi kužno znamenje. Postavljeno bo na zelenici med cesto in parkiriščem.

REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE GORNJA RADGONA – SPODNJI IVANJCI – GRABONOŠ
Povzemamo informacijo s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki izvaja aktivnosti v zvezi z
rekonstrukcijo državne ceste Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci – Grabonoš. Trenutno je v izdelavi novelacija in dopolnitev
projektne dokumentacije (projekt za izvedbo PZI) za I. etapo ceste, ki poteka od krožišča pri gostišču Kolbl v Gornji Radgoni
do gostišča Kostanj na Ptujski Cesti. Novelacija bo predvidoma dokončana še v letošnjem letu, vključno z recenzijo samega
projekta.
Nadalje bodo aktivnosti tekle v smeri parcelacije zemljišč in urejevanje lastništva, v drugi polovici leta 2022 pa sledi postopek
izbire izvajalca del. Vse aktivnosti za II. etapo ceste, ki poteka od gostišča Kostanj na Ptujski Cesti do meje z Občino Sveti
Jurij ob Ščavnici – v naselju Grabonoš, se bodo pričele takoj po dokončanju vseh aktivnosti za I. etapo. Za obe etapi bo DRSI
pripravila sporazum o sofinanciranju, iz katerega bodo razvidne vse finančne obveznosti, ki jih bo v naslednjih letih morala
pokriti Občina Gornja Radgona.

NAMESTITEV URBANE OPREME
V okviru proračunskih sredstev namenjenih za postavitev nove urbane opreme po občini, smo letos izvedli že kar nekaj
aktivnosti. Tako smo ob reki Muri (od mostu prijateljstva v Gornji Radgoni proti Lutvercem) namestili več klopi in košev,
na več lokacijah v mestu smo namestili nove koše za pasje iztrebke, ulice Ljutomerska ulica in Mariborska cesta pa smo
opremili z dodatnimi koši. Prav tako smo dogovorili in potrdili ustreznejšo dinamiko izvajanja košenj na poteh ob reki Muri.
Tekom leta načrtujemo z urbano opremo opremiti še obnovljeni visokovodni nasip ob reki Muri, v začetku naslednjega leta
pa novozgrajeno Mladinsko ulico v mestu Gornja Radgona.
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PRENOVA IN RAZŠIRITEV ZBIRNEGA CENTRA KOMUNALNIH ODPADKOV
Zbirni center Gornja Radgona, ki se nahaja v Industrijski coni Gornja Radgona, je pričel obratovati v oktobru 2013 leta. V
zbirnem centru vsi izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov iz naše občine, ki so plačniki odvoza odpadkov, brezplačno
prepuščajo odpadke izvajalcu javne službe Komunali Radgona d.o.o..
Zaradi vedno večjih količin komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji pripeljejo v zbirni center in spremenjene uredbe, ki
nalaga nekoliko bolj stroge zahteve, se je Občina Gornja Radgona odločila, da v letošnjem letu prične s prvo fazo prenove in
razširitve zbirnega centra. V ta namen je bila z izvajalcem javne službe, Komunalo Radgona sklenjena pogodba za izvedbo
gradbenih, montažnih in drugih del za ureditev zbirnega centra, v višini 40.000,00 EUR.
Površina zbirnega centra se je iz prej 700 m2 povečala na 2.200 m2. V celoti je ograjen z ograjo višine 2 m in utrjen. Za
potrebe postavitve zabojnikov za odpadke, prostornine 9 in 30 m3 je bila izdelana betonska plošča površine 165 m2. Sledi
še postavitev kontejnerja za delavce centra.
V naslednjem letu načrtujemo še izvedbo odvodnjavanja padavinskih voda čez oljne lovilce v javno kanalizacijo, asfaltiranje
vseh površin zbirnega centra in namestitev tehtnice za tehtanje odpadkov. Vrednost del v naslednjem letu ocenjujemo na
80.000,00 EUR.
V prenovljenem zbirnem centru želimo občanom in izvajalcu javne službe omogočiti racionalnejše ravnanje s komunalnimi
odpadki, kot tudi hitrejše in bolj varno odlaganje le-teh.

POT MED RADGONSKIMI VRELCI ŽIVLJENJA
V letošnjem letu poteka oživitev in ureditev tistih vrelcev v občini, ki so bili zapuščeni in skorajda že pozabljeni. Tako smo
že obnovili Radvensko slatino, Lokavsko slatino in Poličko slatino. Slednji dve ležita na zemljišču, ki je privatna last, zato
smo si od lastnikov zemljišč predhodno pridobili soglasja za ureditvena dela. Vsak od teh vrelcev je dobil lep, iz lesa izdelan
nadstrešek, pri vrelcu se je postavila klopca in preprosto, iz hloda izdelano, stojalo za kolesa.
V prihodnje želimo postaviti še usmerjevalne table, ki bodo označevale pot med radgonskimi vrelci ter informativne table ob
vrelcih, na katerih bodo vsebine povezane z vrelci, prav tako pa tudi sproti vzdrževati območja vrelcev. Pot med radgonskimi
vrelci življenja bo dolga cca 30 km, povezovala bo vse vrelce po občini, pa tudi dve pomembni mofeti – v Stavešincih in
na Stavešinskem Vrhu. Nenazadnje in najpomembneje pa nam je, da skrbno uredimo vse vrelce, da bodo v očeh vsakega
obiskovalca, videti vzgledni.
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OBNOVA STOPNIC NA GRAJSKI HRIB IN KROŽNA REKREACIJSKA POT »STRMINA«
Že v prejšnjem občinskem glasilu smo omenili, da sta Radgonski grad in grajski hrib zelo privlačni točki za turiste in dnevne
obiskovalce občine in mesta Gornja Radgona.
Glede na to, si je Občina zastavila projekt Vzpostavitve krožne rekreacijske poti. Ta je dolga približno en kilometer in poteka
od Jurkovičeve ulice z vstopom na stopnišče proti gradu, nato po griču navzdol po Čremošnikovi ulici do Simoničeve rojstne
hiše, mimo Aleje velikih, muzeja Špital, mimo vinskih kleti podjetja Radgonske gorice in Cvetličarne Mirjana. Pot se sklene
na Kerenčičevi ulici pri Tic-u.
Projekt smo prijavili na 5. javni poziv LAS Prlekija in pri sofinanciranju bili uspešni, vendar smo nato pridobili le sredstva v
višini 20.000,00 EUR, ker se je žal zalomilo pri pregledu razpisne dokumentacije na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
V okviru projekta se bodo na trasi rekreacijske poti postavile štiri kamnite skulpture akademskega kiparja Marka Pogačnika
in delno obnovile stopnice na grad. V načrtu je tudi izgradnja dveh manjših razglednih ploščadi. Obnovljene stopnice na
grajski hrib so v času letošnjega praznovanja občinskega praznika, že slovesno predane namenu.

OBNOVITVENA DELA NA POKOPALIŠČU V GORNJI RADGONI
S sredstvi proračuna Krajevne skupnosti Gornja Radgona so se v letu 2020 na pokopališču v Gornji Radgoni izvedla različna
vzdrževalna dela in investicije. Zaprl in zagradil se je glavni vhod v mrliško vežo, ki je s tem pridobila dodatni prostor za svojce
in ostale žalujoče ob pogrebni maši. Uredila se je kurjava na plin, ki predstavlja cenejši strošek ogrevanja.
Izvršila se je sanacija spodnjega dela zidu okrog pokopališča, kjer poteka šolska pot. Zaradi vandalizma in vloma v prostore
mrliške veže, se je vzpostavil videonadzor celotnega pokopališča, nadalje pa se je sanirala tudi streha mrliške veže in izvedla
montaža hladilne komore; ta v izrednih situacijah omogoča sprejem večjega števila pokojnih naenkrat. V fazi izvedbe je
sanacija preostalega dela zidu, ki bo z urejeno podobo prispevalo k celotnemu videzu pokopališča.
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NOVA MRLIŠKA VEŽICA V NEGOVI
Občinski svet je v letu 2021 sprejel odločitev o izgradnji mrliške vežice v Negovi in umestil investicijo tudi v proračun za leto
2021. Postopki izvedbe projekta se trenutno nahajajo v smeri izvedbe javnega naročila (odprtega do 5. oktobra) za izbiro
izvajalca gradbenih del, nakar se bo pričelo z gradnjo, ki bo potekala v letu 2022.
Ob gradnji mrliške vežice, ki je locirana na zemljišču severno od sedanjega pokopališča, ki je tudi zelo zaraščeno z gozdom,
se bo uredil tudi teren in novo parkirišče oz. parkirna mesta.

PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA
Za namen reševanja prostorske stiske enote vrtca in njihovo delovanje smo, po številnih aktivnostih v lanskem letu, nadaljevali
z aktivnostmi v začetku letošnjega leta, ko je bil izdelan idejni projekt za gradnjo prizidka za potrebe vrtca v Negovi. Ta je bil
podlaga za prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju od leta 2021 do 2024. Kljub temu, da na navedenem razpisu nismo
bili uspešni, nadaljujemo z aktivnostmi v smeri priprave projekta za izdajo gradbenega dovoljenja (DGD) ter nato še pripravo
projekta za izvedbo (PZI), ki bo podlaga za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca del.
Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 1.871.616,40 EUR, izvedena bo po fazah, in sicer: prva faza predvideva, že
omenjeno, pripravo projekta DGD in PZI ter ureditev pritličja novega prizidka. V drugi fazi se predvideva ureditev nadstropja
in strehe prizidka ter preureditev obstoječih prostorov vrtca. Tretja faza zajema zunanjo ureditev okolice vrtca, četrta faza pa
preureditev vetrolova z odstranitvijo svetlobnega jaška. Zadnja – peta faza predvideva izvedbo novega prehoda med starim
in novim delom šole, vključno s preureditvijo posameznih prostorov obstoječega objekta šole.
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OPTIČNO ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V NEGOVI
Po uspešno zaključeni izgradnji hišnih priključkov na odprto širokopasovno omrežje (OŠO) v naselju Negova konec leta 2020,
je občina tudi v tem letu pristopila k nadaljnji izvedbi priključevanja končnih uporabnikov na optično omrežje.
Gradnja novih hišnih priključkov se je dejansko že pričela v naselju Kunova in Negova (2. faza), po izvedbi v omenjenih
naseljih, pa se bo le-ta nadaljevala v naselju Spodnja Ščavnica.
Vsa dela izvaja podjetje Telemach UG d.o.o., Ljubljana. Investicijo financira občina, v višini 62.499,41 EUR za naselji Kunova
in Negova (2. faza) in v višini 19.763,33 EUR za naselje Spodnja Ščavnica, delež sofinanciranja vsakega posameznega
uporabnika pa znaša 244,00 EUR.
Občina bo v letu 2022 nadaljevala z izvedbo hišnih priključkov na optično širokopasovno omrežje v skladu z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi proračuna za ta namen, občani pa imajo potem možnost izbire ponudnika storitve za priklop storitev na
optično širokopasovno omrežje, in sicer med Telemachom UG d.o.o. in Telekomom Slovenije d.d..

AKTIVNOSTI ZA ŠIRITEV ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA PROJEKT RUNE
V želji, da se vsem občanom omogoči dostop do svetovnega spleta in prenos podatkov, v hitrostih primerljivih ali višjih z
omrežjem izgrajenim v letu 2013, je občina Gornja Radgona v letu 2016 pristopila k izdelavi načrta razvoja širokopasovnih
omrežij naslednje generacije.
V ta načrt spada tudi sodelovanje v projektu RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o.. Projekt je načrtovan s
ciljem zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji.
Zagotavljal bo povezovanje v novo dostopno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s in sicer za vse
potencialne uporabnike na redko poseljenih območjih v Sloveniji, na katerih že obstoječi operaterji telekomunikacij, nimajo
tržnega interesa graditi lastnega omrežja.
Projekt RuNe bo v občini Gornja Radgona pokrivalo vozlišče, ki bo predvidoma stalo v Zgornji Senarski. V sklopu projektiranja
vozlišča, ki sedaj poteka, bodo lokacije natančneje določene in trasa optimizirana. Začetek aktivnosti za izgradnjo vozlišča
je predviden v drugi polovici leta 2022. Gradnja omrežja v občini Gornja Radgona se bo lahko pričela po izdelanem
mikroterminskem načrtu, katerega izvajalec bo izbran po dokončanem projektiranju.
Končni uporabniki bodo imeli možnost proste izbire ponudnika storitev.

PROJEKT »NEGOVSKE ZGODBE«
Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – Kultprotur je pričel z izvajanjem projekta »Negovske zgodbe«
z izdelavo stalne razstave o mofetah in naravnih znamenitostih okoliškega območja, stekle pa so tudi prve aktivnosti
vzpostavitve spominske sobe Ivana Krambergerja s hologramom. Projekt predvideva tudi vzpostavitev igre pobega. Igra
bo temeljila na bogatem naravnem in kulturnem izročilu gradu in kraja Negova in bo interpretirana na sodoben način skozi
zgodbarstvo. Za »pobeg« bo torej potrebno dobro poznavanje zgodovine gradu, obdobja samega in legend. Izbran je že
izvajalec, ki bo kreiral ta zanimiv in, v današnjem času, zelo privlačen produkt za turiste vseh starosti.
Projekt, ki je bil v lanskem letu uspešen na razpisu Lokalne akcijske skupine Prlekija (LAS Prlekija), je sofinanciran s strani
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 49.640,57 EUR.
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OBNOVA STAREGA DELA GRADU NEGOVA
O začetku projekta obnove starega dela gradu Negova s strani Ministrstva za kulturo prihajajo spodbudne informacije.
Projektni dokumentaciji, ki je bila izdelana, je ministrstvo pritrdilo in tako prižgalo zeleno luč za začetek predpriprav na
obnovo. Trenutno v starem delu gradu potekajo arheološka izkopavanja notranjega dvorišča, sondiranje in razne arheološke
raziskave.
Ministrstvo za kulturo bo za projekt obnove starega dela gradu Negova kandidiralo za evropska sredstva. V kolikor bodo vse
aktivnosti potekale v skladu z načrtom, se bo obnova pričela junija 2022 in končala v letu 2026, so sporočili z Ministrstva
za kulturo.

POMEN VRTIČKARSKE DEJAVNOSTI
V mestu Gornja Radgona, ki po številu prebivalcev spada med manjša mesta, je bilo zaradi prostorske problematike in
urejenosti mesta, potrebno nujno pristopiti k ureditvi tega področja.
Občinska uprava je pristopila k popisu uporabnikov vrtov na grajskem hribu, vrtov ob stolpnici, ob železnici, ob garažah pri
trgovini Mercator ter ob bloku na Partizanski cesta 30 v Gornji Radgoni. Vsem uporabnikom vrtov so se poslale vloge za
prijavo. S prijavnim obrazcem se je posameznik izkazal kot uradni najemnik vrtička na določeni lokaciji.
Zaradi trajnostnega urbanega razvoja in varovanja okolja ter istočasno občutku soodgovornosti za prostor se želi, da je
urejenost vrtičkarstva v dobro in v zadovoljstvo vseh. Zato vljudno prosimo, da tisti, ki vrtove v mestu koristite in jih želite
tudi v prihodnje, pa vloge še niste oddali, da to čim prej storite. Na podlagi vloge se bo pripravila pogodba o najemu zemljišča.
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IZVAJANJE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Pomoč družini na domu je dejavnost in ožja oblika socialne oskrbe, namenjena različnim uporabnikom, katerim z
usmerjenostjo v vsakdanja opravila, pomaga vzdrževati določeno stopnjo kvalitete bivanja v domačem okolju. Na območju
Občine Gornja Radgona, ki za izvajanje te storitve vsako leto namenja v proračunih znatna sredstva (leta 2020 cca. 78.500
EUR), to dejavnost izvaja Center za socialno delo Pomurje, Enota Gornja Radgona.
Upravičenci storitve so:
• osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo staranje nesposobne za popolnoma samostojno 		
življenje,
• osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo 		
samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
• kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni 		
pristojnega centra brez občasne pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje,
• hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v 		
organizirane oblike varstva.
Neposredno izvajanje storitve zajema različne oblike praktične pomoči in uslug uporabniku na njegovem domu in izven
njega in sicer:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 		
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov),
• gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil in priprava enega obroka hrane, 		
pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora),
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, 		
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, ter 		
priprava upravičenca na institucionalno varstvo).
Za vključitev v program izvajanja pomoči na domu je odločilna potreba oz. želja uporabnika ali svojca ter sorodnika, po
storitvah.
Cena neposredne storitve pomoč družini na domu za uporabnika trenutno znaša 4,57 EUR/efektivno uro, za delo v nedeljo
ali v nočnem času 6,40 EUR/efektivno uro in za delo na dan praznika in dela prost dan 6,85 EUR/efektivno uro, razliko do
polne cene subvencionira občina.
Storitev pomoč družini na domu se je uveljavila kot pomembna oblika pomoči, ki omogoča posameznikom, da s strokovno
organizirano podporo najdejo želeno obliko bivanja v skupnosti in soustvarjajo svojo vizijo bivanja v njej.

Več informacij:
Center za socialno delo Pomurje
Enota Gornja Radgona
Partizanska cesta 21, 9252 Gornja Radgona
T: 02 564 93 22, 02 564 93 10
e-naslov: gpcsd.gornj@gov.si
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ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA LETO 2021 IN OPROSTITEV PLAČILA
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVNEGA ZEMLJIŠČA ZA DOBO PET LET
Navajamo nekaj informacij o možnih ugodnostih in oprostitvah, ki jih občina nudi občanom na področju odmere komunalnega
prispevka in odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Vsak investitor, ki želi graditi manj zahteven objekt ali zahteven objekt, mora pred izdajo gradbenega dovoljenja poravnati
stroške odmere komunalnega prispevka.
Tako je bil komunalni prispevek za leto 2021, odmerjen za priklop obstoječih objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, za gradnjo novih stanovanjskih objektov, za rekonstrukcijo in prizidavo stanovanjskih objektov in za gradnjo
industrijskih in kmetijskih objektov. V letošnjem letu je bilo do sedaj odmerjenih 20 vlog komunalnega prispevka za
novogradnjo stanovanjskih objektov in za rekonstrukcijo in prizidave, 6 vlog za industrijske in kmetijske objekte ter 13 vlog
za priklop na javno vodovodno omrežje. Trend naraščanja, napram odmeram v letu 2020, je najbolj opazen pri novogradnjah
stanovanjskih objektov in sicer za 25%.
K temu trendu je, verjamemo, delno pripomogel tudi novi Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in
mlade družine v Občini Gornja Radgona, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Gonja Radgona na svoji 9. redni seji dne 6. 5.
2021 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 2/2021).
Občina Gornja Radgona prav tako omogoča, da se občana, na podlagi ustrezne vloge, oprosti plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za dobo pet let v primerih, ko je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, zgradil, dozidal ali
nadzidal družinsko stanovanjsko hišo in je neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča stanovanja oziroma
družinske stanovanjske hiše.
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje
ali v stanovanjsko hišo. Dejanska oprostitev se prične s koledarskim letom vložitve vloge za oprostitev plačila nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča.
Več informacij ter vloga za subvencioniranje komunalnega prispevka in vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča sta dosegljivi v glavni pisarni občinske uprave in na spletni strani www.gor-radgona.si, zavihek Za
stranke in občane.

EPIDEMIJA COVID-19
V času razglašene prve in druge epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in vse do preklica epidemije je Občina Gornja Radgona
poslovnim uporabnikom, ki so delovali na območju Občine Gornja Radgona, in niso smeli opravljati svoje poslovne dejavnosti
v svojih poslovnih prostorih, krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
in stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov, prav tako ni zaračunavala najemnin za najem poslovnih prostorov in
zemljišč v lasti občine najemnikom ter ne nadomestil za služnost in stavbno pravico lastnikom ali najemnikom poslovnih
prostorov, ki v času epidemije niso opravljali svoje dejavnosti.
Za prispevek v času epidemije se Občina Gornja Radgona zahvaljuje članom prostovoljnih gasilskih društev, posameznikom
in prostovoljcem, ki so v občini Gornja Radgona s svojim prostovoljnim prispevkom prispevali k uspešni izvedbi cepljenja
proti zajezitvi nalezljive bolezni COVID-19, ki je v okviru Zdravstvenega doma Gornja Radgona potekalo na sejmišču v Gornji
Radgoni.
Najbolj zaslužnim je Vlada Republike Slovenije, na predlog občine, podelila tudi Spominski znak za požrtvovalnost pri
izvajanju ukrepov za preprečevanja širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
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OBČINI GORNJA RADGONA PODALJŠAN IN PODELJEN CERTIFIKAT
»MLADIM PRIJAZNA OBČINA 2020-2024«
Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja
je Občini Gornja Radgona na podlagi javnega razpisa podaljšal Certifikat
Mladim prijazna občina za obdobje 2020-2024. Slavnostna podelitev
Certifikata Mladim prijazna občina je bila 7. oktobra 2021, v Predsedniški
palači predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Občina Gornja Radgona je Certifikat Mladim prijazna občina za obdobje
2015-2019 že prejela ter ga v letu 2020 uspešno podaljšala. Občina Gornja
Radgona se je kot dobitnica certifikata Mladim prijazna občina 2020-2024
zavezala, da bo ohranjala nivo ukrepov s področja načrtno obravnavanje
področja mladine, participacije mladih, organiziranje, informiranje,
zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika, mobilnost mladih ter
izvedba skupnih mladinskih projektov in Občine na ravni politik za mlade.
Več na spletni strani občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali spletni
povezavi do Certifikata Mladim prijazna občina za leto 2020-2024 http://
www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/.

Mladim prijazna občina včeraj, danes in jutri.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Občina Gornja Radgona je ena izmed sedmih občin, ki je
letos že dvajsetič sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti,
pod sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno«. Letos smo
za to prejeli tudi priznanje, na kar smo zelo ponosni. Med
vsemi prejemniki priznanja izstopamo kot edina občina v
Sloveniji, ki ni mestna občina in v lokalnem okolju spodbuja
aktivno mobilnost že dvajset let. Poleg dolgoletnih
uspešnih aktivnosti in akcij na tem področju, je priznanje
lepa spodbuda tudi za nadaljnje aktivno delo v naprej.
Teden mobilnosti poteka vsako leto od 16. do 22.
septembra, določene aktivnosti v letošnjem letu v naši
občini pa tudi nekoliko prej in malo pozneje.
Občina Gornja Radgona je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna
mobilnosti v letu 2021 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007 in od Ministrstva za infrastrukturo
že prejela tudi sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 3.000,00 EUR.
V okviru projekta se bile izvedene naslednje prijavljene aktivnosti:
• Aktivno v vrtec ali šolo: izvajanje različnih aktivnosti več kot 1.000 otrok v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona –
skupaj z enoto Črešnjevci, na Osnovni šoli Gornja Radgona – skupaj s Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja ter na Osnovni
šoli dr. Antona Trstenjaka Negova – skupaj z enoto vrtca Negova.
• Vključevanje lokalnega gospodarstva z namenom privabiti čim večje število zaposlenih na območju občine Gornja
Radgona, da prihajajo v službo s kolesom namesto z osebnim avtomobilom. Za ta namen smo organizirali tudi nagradno
aktivnost, kjer so posamezniki lahko bili izžrebani za darilni bon za najem e-kolesa ali darilni bon za delno terapijo telesa.
• Vzpodbujanje individualnega rekreacijskega kolesarjenja med radgonskimi goricami po različno dolgih kolesarskih
trasah.
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Za aktualne informacije obiščite uradno spletno stran Občine
Gornja Radgona www.gor-radgona.si. Vabimo vas, da se
naročite na prejemanje novic o objavljenih sporočilih na spletni
strani občine, in sicer za sporočilne rubrike po želji. Prejemanje
novic po e-pošti je za naročnike popolnoma brezplačno. Na
ta način ste lahko sproti obveščeni o aktualnih sporočilih
za javnost, o aktualnih razpisih Občine ter sklicanih sejah
Občinskega sveta. Odjava je možna kadarkoli.
Vljudno vabljeni tudi k spremljanju Facebook strani občine
@obcina.gor.radgona ali www.facebook.com/obcina.gor.
radgona/
Za več področnih informacij o aktualnih razpisih in obvestilih
priporočamo tudi spremljanje spletne strani občinske razvojne
agencije PORA Gornja Radgona www.pora-gr.si in prijavo na
prejemanje njihovih e-novic.
Za aktualne informacije o dogodkih in prireditvah spremljajte
spletno stran občinskega Zavoda za kulturo, turizem in
promocijo Gornja Radgona www.kultprotur.si, kjer je prav
tako možno naročilo na novice.
Priporočamo pa tudi neposredno obiskovanje spletnih strani
ostalih javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je Občina Gornja Radgona.

Izdajatelj: Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 / 564 38 38
Faks: 02 / 564 38 14
E-pošta: obcina@gor-radgona.si
Spletna stran: www.gor-radgona.si
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