OBČINA GORNJA RADGONA

Gornja Radgona, julij 2013
NOVINARSKA KONFERENCA, 30. julij 2013
Enota Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona v Črešnjevcih, Črešnjevci 166.
Ø
Ø

Informacija o poteku investicije Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci
Predstavitev projektov v občini (projekti v gradnji, projekti pred podpisom pogodbe)

NIZKOENERGIJSKI VRTEC GORNJA RADGONA-ČREŠNJEVCI
Občina Gornja Radgona se je odločila, da zaradi dotrajanosti, energetske ter higienske
oporečnosti izgradi novi dvooddelčni vrtec v nizkoenergijski izvedbi, ki bo lahko sprejel do 44
otrok, skupne notranje neto površine 364,05 m².
V sklopu projekta se bodo izvedli naslednji posegi:
• rušenje starega enooddelčnega vrtca,
• gradnja novega vrtca z dvema oddelkoma v nizkoenergijski izvedbi, z zunanjo ureditvijo
okolice (pokrita terasa, parkirišča, ureditev zelenice), ureditvijo igrišč in notranjo opremo.
Vrednost projekta:
699.740,00 EUR
Delež EU (Evropski sklad za regionalni razvoj):
495.649,17 EUR (70,83 %)
Delež občine:
204.090,83 EUR (29,17 %)
Projekt bo predvidoma zaključen do marca 2014.
Dela tečejo po planu – izvajalec SGP Pomgrad.
ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA
Projekt obsega aktivnosti, povezane z zaključevanjem investicije v kulturni spomenik Špital.
Takoj po končanju projekta bo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje, s čimer bo občina dobila
tudi muzej.
Veliko težav s strani Zavoda za kulturno dediščino (odpadanje ometa, mačje glave, plesnoba)
V projektu se bodo izvedle naslednje ključne aktivnosti:
• restavriranje muzejskih eksponatov in postavitev stalne muzejske zbirke,
• dokončanje in ureditev podstrešja kot razstavnega prostora,
• kovinska stabilizacija ostrešja ter
• ureditev zunanje okolice starega Špitala,
kar bo zagotavljalo ohranitev kulturne dediščine.
Projekt je v zadnji tretjini izvajanja. Največja dela trenutno potekajo na ureditvi okolice in
zaključevanju podstrešja, zato se bo v kratkem začela postavitev muzejske zbirke.
Vrednost projekta:
610.431,10 EUR
Delež EU (Evropski sklad za regionalni razvoj):
432.388,70 EUR (70,83 %)
Delež občine:
178.042,40 EUR (29,17 %)
Projekt bo zaključen v septembru 2013.
GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V KS NEGOVA, KS SPODNJI
IVANJCI IN KS SPODNJA ŠČAVNICA
Projekt obsega izgradnjo cca. 107 km širokopasovnega omrežja v optični izvedbi, ki bo občanom
treh krajevnih skupnosti Negova, Spodnji Ivanjci in Spodnja Ščavnica omogočil širokopasovne
storitve. Projekt bo pokril 461 priključkov na belih lisah, ter predstavlja prvo fazo. Po prejemu
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EU sredstev bo občina nadaljevala s pokrivanjem interesa po priključitvi še ostalih občanom z
omenjenega območja.
Vrednost projekta:
1.382.354,77 EUR
Delež EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): 1.382.354,77 EUR
Zaključek projekta je predviden do 30. 9. 2013.
MLADINSKI CENTER V GORNJI RADGONI
V Gornji Radgoni nastajajo novi prostori za mlade v okviru Mladinskega centra Gornja Radgona,
ki deluje pod okriljem Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. Prostori so del
objekta Doma kulture Gornja Radgona.
V prvi fazi se obnavlja in bo v uporabi kletni del objekta, kjer se bo uredil lokal in koncertnokonferenčna dvorana. V okviru navedenega bodo obnovljeni prostori za potrebe delovanja
centra (pisarne, prireditvena dvorana). V letu 2012 so bila delno izvedena nekatera gradbena
dela, groba strojnoinštalacijska in elektroinštalacijska dela. Vsa ostala dela se bodo izvajala v
letu 2013.
Leta in leta tečejo prizadevanja za izvedbo.
Vrednost projekta:
70.000,00 EUR
Zaključek projekta je predviden do 31. 12. 2013.
NOTRANJA OBNOVA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA
Vložena tožba.
SLAČILNICE NA TŠC TRATE V GORNJI RADGONI
TŠC Trate je z 9,6 ha površine eden največjih večpanožnih športnih kompleksov v lasti lokalne
skupnosti na območju RS. S predmetno operacijo se bo izboljšala ponudba pokritih
večnamenskih spremljajočih športnih prostorov, kar bo neposredno vplivalo na hitrejši in
kvalitetnejši razvoj športa na celotnem območju občine G. Radgona, pa tudi širše v regiji ter
spodbudila občane k aktivnejšemu športnemu udejstvovanju. Objekt bo namreč namenjen
uporabnikom vseh športnih površin na TŠC Trate.
Stari začasni del je še iz »spidvejskih« časov (ko so bili še boksi)
Projekt obsega:
• gradnjo slačilnic s tribuno v dveh etažah: pritličje in 1. nadstropje, skupne bruto tlorisne
površine 899,92 m2 in skupne neto tlorisne površine 664,21 m2,
• dobavo in montažo notranje opreme,
• izvedbo tribun,
• izvedba zaščitnih ograj okoli nogometnega igrišča ter
• rušenje starega objekta.
Vrednost projekta:
840.000 EUR z DDV
Dolgoročni kreditni aranžma po najnižji obrestni meri.
Zaključek projekta je predviden do 31. 4. 2014.
PROJEKT SKUPAJ
Izvedbeni projekt na območju občine Gornja Radgona obsega ureditev območje vhoda v mesto
Gornja Radgona – plato nad reko Muro, preoblikovanje nekdanjega mejno-policijskega
območja kot vstopnega mestnega portala, sestop do Mure in prostor za zadrževanje ob Muri,
poletni oder s privezom za čolne, oblikovanje prostora in zasaditev rastlin, kot dopolnilo k že
obstoječim elementom, s sedalnimi elementi, promenada ob Muri z obnovljenim obrežnim
zidom v posameznih odsekih in točkovnimi dostopi do brežine.
Celotna vrednost projekta po vseh partnerjih znaša 2.061.700,00 EUR z DDV.
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Vrednost projektnih aktivnosti s strani Občine Gornja Radgona znaša 967.500,00
EUR z DDV od česar:
• zagotovi Občina Gornja Radgona iz proračuna 48.375,00 EUR,
• preostala sredstva pa je občina uspešno pridobila
§ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR (822.375,00 EUR) in
§ iz proračuna Republike Slovenije (96.750,00 EUR).
Projekt bo zaključen do avgusta 2014.
Z njim smo imeli kar velike probleme s prenosi zemljišč iz države na lokalno skupnost.
IZGRADNJA PLATOJA ZA ČISTILNO NAPRAVO, KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI
3064 GORNJA RADGONA IN IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE Z DOSTOPOM IN
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO – PROJEKT »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE
VODE V POREČJU MURE (2. SKLOP) - OBČINA GORNJA RADGONA«
Za gradnjo platoja za čistilno napravo in kanalizacijo je že bila pridobljena projektna
dokumentacija in tudi gradbeno dovoljenje, kar pomeni da čakamo le še na izdajo odločbe o
dodelitvi sredstev s strani pristojnega ministrstva, nato se lahko podpišejo pogodbe in prične z
izvedbo. Izvajalci izgradnje platoja za čistilno napravo, izgradnjo kanalizacije, izgradnjo čistilne
naprave kakor tudi za nadzor in stike z javnostjo so bili izbrani, postopki so pravnomočno
zaključeni.
Za projekt izgradnje čistilne naprave je bila izdelana idejna zasnova, dne 19.7.2013, samo
projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje pa bo pridobival izvajalec ki je tudi že izbran,
saj je šlo pri javnem naročilu za izbiro izvajalca po rumeni knjigi.
Vloga za kohezijska sredstva je potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje in predana
na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po zagotovilu gospoda Gabriela Mezang
Nkodo na navedenem ministrstvu bo vloga obdelana v tem mesecu.
Pričakujemo da se bo z gradnjo platoja za čistilno napravo pričelo jeseni 2013, sama
investicija pa bo zaključena do 31.12.2015, vrednost celotne investicije znaša
11,678.641,02 eur, od tega je 54,5 % kohezijskih sredstev, 9,6 % sredstva EUlastna udeležba (proračun RS) in 19,4 % proračun Občine Gornja Radgona, razliko
16,5 % pa predstavlja delež ddv-ja.
IZGRADNJA VODOVODA – PROJEKT »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM
C«
Dne 23.7.2013 smo bili s strani Občine Ljutomer obveščeni da je bila dne 19.7.2013 s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj izdana odločba št. KS OP ROPI/5/2 Pomurje-sistem C/0 o
dodelitvi sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem c, kar pomeni, da bomo lahko
po podpisu pogodb z že izbranimi izvajalci tudi lahko pričeli z samo izgradnjo vodovodov. V
občini Gornja Radgona so v skupni pomurski projekt vključene izvedbe naslednjih vodovodov:
vodovod Mele, vodovod Simoničev breg 1 in Simoničev breg 2, vodovod Gornji Ivanjci,
prečrpališče Hercegovščak, vodovod kot sekundarni vodovodi in primarni vodovod Gornja
Radgona.
V mesecu marcu 2013 so bili na portalu javnih naročil RS in EU objavljeni vsi 4 razpisi za javna
naročila v projektu »Vodooskrba Pomurja-sistem C« in sicer:
- gradnja primarnih in sekundarnih cevovodov;
- gradnja transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vo0de,
- Svetovanje in nadzor nad izvedbo del za izgradnjo primarnih, sekundarnih in transportnih
vodovodov s pripadajočimi objekti ter varovanje vodnih virov;
- priprava in izvedba strategije komuniciranja.
Celotna investicijska vrednost projekta znaša 49,375.566 eur, od tega kohezijski
sklad 64 %, proračun RS 26 % in proračun Občine Gornja Radgona 10 %., projekt
pa se bo pričel izvajati v letu 2013 in zaključil do konca leta 2015.
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MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST:
1. V jeseni leta 2012 smo pričeli z modernizacijo občinske ceste JP 704721 Trotkova – Negovski
Vrh – Štajngrova skupaj z Občino Benedikt. V prvi polovici leta 2013 je bila cesta dokončana.
Vsaka občina je financirala modernizacijo s 50 %., Dolžina modernizirane ceste znaša 900 m.
Izvajalec je bilo podjetje ASFALTI Ptuj d.o.o. Vrednost izvedenih del je bila
109.012,18 €.
2. V letu 2013 se je pričelo z modernizacijo občinske ceste LC 104051 Gornja Radgona – Norički
Vrh – Police. Sama modernizacija ceste je razdeljena na dve fazi. Tako je predvideno, da se v
I. fazi zgradijo pločniki, potrebna meteorna kanalizacija, oporni zidovi, javna razsvetljava in
razširi cesta. Dolžina je cca 500 m. Vrednost del znaša za I. fazo 180.000,00 €. Rok
za dokončanje del je 3 mesece.
V letu 2014 je predvidena II. faza z razširitvijo ceste, opornimi zidovi in ureditvijo
odvodnjavanja. Dolžina je cca 500 m. Vrednost del za II. fazo znaša 177.028,69 €. Skupna
vrednost del znaša tako 357.028,69 €. Izvajalec je KOMUNALA Slovenske gorice
d.o.o. Rok za dokončanje del je 3 mesece.
3. V letu 2013 je predvidena modernizacija naslednjih občinskih cest:
a) JP 605601 Orehovci – Kurbus – Škrlec. Izvajalec del SGP POMGRAD d.d. bo z deli pričel
konec meseca julija. Dolžina ceste znaša 535 m, pogodbena vrednost je
55.011,97 €. Rok za dokončanje del je 50 dni.
b) LC 104031 Sp. Ščavnica – Lešane (Hari, Šinko). Izvajalec del SGP POMGRAD d.d. bo z deli
pričel konec meseca julija. Dolžina ceste znaša 500 m. Istočasno se bo obnovil tudi
propust čez cesto. Pogodbena vrednost je 108.016,93 €. Rok za dokončanje del je
50 dni.
c) JP 605791 Lokavci – Negova (Pucko). Izvajalec del LEGARTIS d.o.o. bo z deli pričel konec
meseca julija. Dolžina ceste znaša 700 m, pogodbena vrednost je 87.505,48 €.
Rok za dokončanje del je 50 dni.
d) JP 606051 Ivanjski Vrh – Kukovec. Izvajalec del ASFALTI Ptuj d.o.o. je z deli pričel meseca
julija. Dolžina ceste znaša 370 m, pogodbena vrednost je 40.966,94 €. Rok za
dokončanje del je 30 dni.
e) JP 605504 Črešnjevci - Drobec. Izvajalec del ASFALTI Ptuj d.o.o. bo z deli pričel meseca
avgusta. Dolžina ceste znaša 100 m, pogodbena vrednost je 15.735,53 €. Rok za
dokončanje del je 30 dni.
f) JP 604951 Lackova ulica v Gornji Radgoni. Izvajalec del ASFALTI Ptuj d.o.o. bo z deli
pričel meseca avgusta. Dolžina ceste znaša 74 m, pogodbena vrednost je
16.088,54 €. Rok za dokončanje del je 30 dni.
4. V letu 2013 je predvidena tudi preplastitev dveh občinskih cest:
a) LZ 105091 Kocljeva ulica v Gornji Radgoni. Zardi dotrajanosti vozišča, posedkov vozišča in
poškodovanih jaškov kanalizacije, je prišlo do preplastitve. Izvajalec del KOMUNAL
Slovenske gorice d.o.o. je z deli pričel v mesecu juliju. Dolžina ceste znaša 247 m,
pogodbena vrednost je 39.884,10 €. Rok za dokončanje del je 30 dni.
b) LC 203021 Ihova – Negova (Lokavci). Zardi dotrajanosti vozišča in posedkov vozišča bo
prišlo do delne preplastitve. Izvajalec del KOMUNAL Slovenske gorice d.o.o. bo z deli pričel
v mesecu avgustu. Dolžina ceste znaša 400 m, pogodbena vrednost je 22.817,28
€. Rok za dokončanje del je 30 dni.
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ZAMENJAVA JAVNE RAZSVETLJAVE:
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št.
81/07, 109/07 in 62/10); je potrebno zamenjati vso javno razsvetljavo, ki ne ustreza. Zato je
Občina Gornja Radgona pristopila k celoviti prenovi javne razsvetljave.
V lanske letu je bil sprejet Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona. Na
podlagi odloka je Občina Gornja Radgona v Uradnem listu RS, dne 10.5.2013, pod št. objave
40/2013, objavila javni razpis po postopku konkurenčnega dialoga, za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne
razsvetljave v Občini Gornja Radgona. V mesecu avgustu bo potekala izbira najugodnejšega
ponudnika. Po izbiri le tega, se bo pristopilo k celoviti obnovi javne razsvetljave.
Ocenjena vrednost del znaša cca 800.00,00 €.
OBNOVA NOGOMETNIH IGRIŠČ NA TŠC TRATE
Izvedba namakalnega sistema na dveh igriščih za veliki nogomet in dveh igriščih za mali
nogomet, obnova travne ruše na glavnem nogometnem igrišču (50 % sofinancirano s strani
Fundacije za šport, 50 % Občina Gornja Radgona, vrednost projekta 74.810 EUR),
predviden zaključek vseh del konec avgusta 2013.
OSTALO:
Ø Zbirni center za odpadke (v Industrijski coni, Mele) – imamo svoje zemljišče v IC, zraven
podjetja Munde
Ø Železnica v Gornji Radgoni
Ø Interes za razvoj turizma v mestu Gornja Radgona
Ø Lisjakova struga
Ø Stari mlin
Ø plato za namen termalne vode, kampa, hotela ter vsega ostalega kar spada v
turistično ponudbo)
Ø Revitalizacija Negovskega jezera – projekt se delno zaključuje konec leta 2013 izvedba se
nadaljuje v naslednji finančni perspektivi 2014-2020
Ø Projekt ZNAMKA – v letu 2013 je pričela delovati projektna skupina, sestavljena iz
gospodarstvenikov in predstavnikov javnega sektorja. Prizadeva si uvesti enotno občinsko
blagovno znamko Gornja Radgona – mesto sejmov in penine. Občina Gornja
Radgona je v širšem prostoru prepoznavna po odličnih vinarjih in tradiciji sejmarstva,
enotna blagovna znamka pa naj bi povezala tako turistični, kulturni kot tudi industrijski
segment. Uradno je skupino imenoval župan, delovala pa naj bi največ dve leti. Pobudo za
ustanovitev projektne skupine je dala direktorica zavoda Kultprotur mag. Norma Bale, ki jo
vodi skupaj z direktorico Pore, dr. Tatjano Fulder, v njej poleg obeh navedenih sodelujejo
še: Jože Caf (Elti), Borut Cvetkovič (Radgonske gorice), Janez Erjavec (Pomurski sejem),
Marko Filipič (Klinka), Valerija Frangež (Penine Frangež), Sonja Golar (Golar Teleconsult),
Branko Kurbus (Arcont), Vladimir Mauko (Občina Gornja Radgona), Anton Mlakar (Var),
Stanko Rojko (Gozdarstvo Gornja Radgona), Boris Sovič (Arcont I.P.). Skupina se je doslej
sestala trikrat in sprejela med drugimi tudi naslednje sklepe, vezane na uvajanje blagovne
znamke:
• Izveden bo natečaj za CGP (celostno grafično podobo).
• Preko javnih razpisov se bodo iskala finančna sredstva za izvedbo natečaja.
• Pri rebalansu naslednjega občinskega proračuna je potrebno v proračun uvesti postavko
»Blagovna znamka Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«.
• Da bi dosegli soglasje in podporo širše lokalne skupnosti pri uvajanju blagovne znamke,
je potrebno oblikovati predlog vzpodbud, ki bodo motivirale poslovne subjekte in
prebivalstvo k uporabi in promociji blagovne znamke.«
Ocenjena vrednost projekta z DDV: 25.138,00 EUR: - EU sredstva: 16.043,75 EUR
- Lastna sredstva: 9.094,25 EUR.
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