PISNA INFORMACIJA O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH ŽUPANA
MED DVEMA SEJAMA
(obdobje december 2019 – april 2020)
Na neobičajni način se to pot obračam na Vas s tem poročilom o delu v preteklem obdobju.
Običajna praksa je bila, da na seji občinskega sveta v živo povem svoje poglede na obdobje
med dvema sejama. To pot so ukrepi za zajezitev virusa narekovali drugačen pristop. Poročilo
se tako ne nanaša zgolj na delo župana, pač pa vsebuje širši pogled na delo lokalne skupnosti
v zadnjem obdobju.
Možnost okužbe in z njo posledično zapiranje javnega življenja, nas je prizadela tudi v času
občnih zborov naših društev. Vseeno naj na tem mestu izrečem vse pohvale društveni sferi naj
bo to na področju športa, kulture, prostovoljstva … VELIKO ZAHVALO.
Na občnih zborih, ki sva jih s podžupanom uspela obiskati, je iz poročil bilo razbrati ogromno
aktivnosti, odrekanj, zastonj izvedenih delovnih ur, polno uspehov na vseh področjih
delovanja naše društvene sfere. Občina je v teh poročilih pogosto omenjena kot ključni
podpornik v finančnem smislu, seveda ob programih s prošnjo po več. Ta segment življenja
naše lokalne skupnosti je in bo ostal naša ODLIKA, zato verjamem, da ne gre odtegniti
podpore tistim, ki res leta za letom neutrudno bogatijo našo lokalno skupnost in javno
življenje.
Gornja Radgona, 21. 4. 2020
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

POROČILO O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH
AKTIVNOSTI ŽUPANA IN OBČINSKE UPRAVE V ČASU POJAVA EPIDEMIJE
COVID-19: – aktiviran je bil štab Civilne zaščite in na operativnih sestankih dorečene vse
podrobnosti delovanja štaba v povezavi z ostalimi inštitucijami kot so RK G. Radgona, ZD
G. Radgona, gasilci, Mladinski svet, Klinka, Skavti, Dom starejših … Po razglasitvi
epidemije so bile s strani župana podane in na spletni in facebook strani občine objavljene
naslednje informacije in obvestila, ter izvedeni prvi ukrepi, vse s ciljem preprečitve širjenja
virusa (to je nekaj ključnih):
- 15. 3. 2020 – obvestilo župana glede izvajanja aktivnosti proti širjenju korona virusa;
- 15. 3. 2020 – obvestilo o zaprtju vseh otroških in športnih igrišč v Občini Gornja
Radgona zaradi izvajanja ukrepov zajezitve širjenja korona virusa;
- 16. 3. 2020 – obvestilo o zaprtju javnih objektov v Občini Gornja Radgona;
- 17. 3. 2020 – sklep o začasni omejitvi nadzora modrih con in časovnih omejitev
parkiranja na območju mesta Gornja Radgona.
- 30. 3. 2020 – dodatno zaprtje javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona
- 17. 4. 2020 – dovoljena uporaba tekaške steze in teniških igrišč na TŠC Trate od 18. 4.
2020
Kljub izbruhu epidemije in navodilom države, da se zaprejo vse inštitucije in se izvajajo le
nujna opravila smo delo občinske uprave organizirali tako, da so bili na ključnih mestih ves
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čas prisotni dežurni uslužbenci občinske uprave: vložišče in tajništvo, finančno poslovanje,
sodelavca pristojna za izvajanje nalog civilne zaščite, ki ves čas nudita podporo in oporo
poveljniku Civilne zaščite, ki ima svoje delovne prostore začasno v stavbi občinske uprave,
prav tako je ves čas aktivna z enim redarjem tudi služba Medobčinskega inšpektorata in
redarstva. Glede na dejstvo, da pa tudi velika večina ostalih aktivnosti vezanih na delo
občinske uprave teče naprej, smo delo organizirali na način, da so sodelavci občinske uprave
sicer napoteni na čakanje, a je z njimi dogovorjeno, da lahko 2 x tedensko pridejo na svoje
delovno mesto opravit nujne naloge iz svojih delovnih področij s ciljem, da se tudi v teh
kriznih časih zagotovi ustrezen servis naših občanov. Delo je organizirano tako, da so
upoštevani vsi preventivni ukrepi, torej so zaposleni v pisarnah sami, druženje med njimi
prepovedano, zagotovljena pa so jim tudi vsa zaščitna sredstva. Strankam je vhod v občinsko
stavbo začasno prepovedan, a lahko svoje vloge oddajo pri varnostnici v pritličju, s sodelavci
pa komunicirajo preko vseh drugih komunikacijskih kanalov, ki so na voljo. Ves čas izrednih
razmer so bili občani obveščani tudi o načinu delovanja vseh drugih zanje pomembnih služb
(Komunala Radgona, zdravstveni dom, lekarne, veterinarska postaja, center za socialno delo
…), ter zagotovljeno nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb (vodovod, kanalizacija,
javna snaga, vzdrževanje občinskih cest in javnih poti…).
Prav tako je Občina Gornja Radgona sama preko svojih kanalov nabavila cca. 12.000
zaščitnih mask in kosov druge zaščitne opreme, ki je bila razdeljena in se že razdeljuje
prioritetno po usmeritvah štaba civilne zaščite najprej v sfere in inštitucije, kjer je to najbolj
potrebno za zagotovitev preprečitve nadaljnjega širjenja virusa, nato pa preko prostovoljcev in
ob podpori občine, ki je zagotavljala materialna in finančna sredstva za to, tudi vsem
prebivalcem starejšim od 65 let.
Nadalje je ob izbruhu epidemije virusa COVID-19 župan Občine Gornja Radgona g. Stanislav
Rojko, z namenom blažitve posledic epidemije za podjetja in druge poslovne subjekte v
občini, na podlagi 31. in 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/15) izdal naslednje sklepe z začasnimi ukrepi:
1. Občina ne bo zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti
občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti (SKLEP št. 38/2020
z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (U105))
2. Občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom,
ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti (SKLEP št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020, št.
846-1/2006-U10 (105))
3. Občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za
uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode (SKLEP št. 40/2020 z dne 30. 3.
2020, št. 846-1/2006-U10 (105))
4. Občina bo krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
(SKLEP št. 42/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105))
Občina Gornja Radgona pa pripravlja še druge ukrepe v smeri zajezitve posledic epidemije, s
katerimi bodo občani seznanjeni preko spletne in facebook strani občine.
Sočasno je na spletni strani občine in facebook strani občine bilo objavljenih tudi nekaj
krajših govornih nastopov župana za namenom pojasnitve ukrepov Občine Gornja Radgona v
boju proti koronavirusu, kot tudi z namenom vzpodbujanja občanov k doslednem spoštovanju
ukrepov predpisanih s strani države.
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Izgradnja VŠD ob OŠ Gornja Radgona – v času med dvema sejama sta bila zaključena
razpisa in izbrana izvajalca gradnje VŠD in nadzora nad gradbenimi deli na VŠD. Prav v tem
času bodo zaključene tudi vse strokovne podlage za izvedbo javnega naročila za dobavo in
vgradnjo športne in pohištvene opreme. Prav tako se je občina prijavila na razpis SID banke
za pridobitev namenskih sredstev za izgradnjo VŠD ob OŠ G. Radgona
IC Mele – vložena je bila vloga za gradbeno dovoljenje, ki se ustrezno dopolnjuje, izvedeni
so bili nakupi zemljišč od fizičnih in pravnih oseb za potrebe izgradnje gospodarske javne
infrastrukture (GJI), izveden brezplačen prenos zemljišč za potrebe gradnje GJI ter izvedena
pogajanja in razgovori za še preostali manjši del zemljišč namenjenih za izgradnjo GJI za
potrebe celotne razširjene cone. V naslednjih dneh pa pričakujemo še podpisano pogodbo za
nakup zemljišč s strani države.
Nadgradnja vodovodnega sistema C – 2. faza – projekt je v fazi dopolnjevanje vloge na
MOP, prav tako pa ima podporo sklada za vode. Pripravljena je tudi že razpisna
dokumentacija za gradnjo in nadzor, ki je trenutno v usklajevanju.
Vodovod prečrpališče Črešnjevci 1 (pri Mencingar) – črpališče je bilo urejeno in že služi
svojemu namenu.
Vodovod prečrpališče in vodohran Police (pri Strah) – črpališče je bilo urejeno in že služi
svojemu namenu
Kolesarske poti Gornja Radgona – projekt je bil pregledan s strani odgovorne osebe na
pristojnem ministrstvu, ki je podala svoje zahteve za dopolnitev, občina je dopolnitve že
posredovala trenutno čakamo na odgovor ministrstva.
Izgradnja centra za krepitev zdravja – izgradnja je v polnem teku, trenutno se izvajajo
montažna dela v objektu ter fasada. Investicija je finančno znotraj finančnega okvirja.
Wifi4EU – projekt je zaključen in že predan svojemu namenu.
Rušitev in preureditev starih slačilnic – obnova starih slačilnic je končana, postavljen je
tudi objekt za hrambo mehanizacije za vzdrževanje mestnega parka in TŠC Trate ter pasjega
parka.
Zamenjava ograje na teniških igriščih – ograja na teniških igriščih je zamenjana in igrišča
služijo sovjemu namenu.
Projekt goMURra – projekt je zaključen, opravljen je bil tudi že kvalitetni pregled, izvajalec
pa bo do 20. 4. odpravil vse pomanjkljivosti. Izvajajo se aktivnosti za nadaljevanje gradnje
visokovodnega nasipa vse do zaključka nasipa pri Pomurskem sejmu.
Medgeneracijski center za aktivno sprostitev (igrala na javnem otroškem igrišču na
Tratah) – zadeva je realizirana in že predana svojemu namenu.
Projekt RUNE – gradnja širokopasovnega omrežja v Krajevni skupnosti Gornja
Radgona in Krajevni skupnosti Črešnjevci – Zbigovci – projekt se je na nekaterih delih
Slovenije že začel izvajati, v Občini Gornja Radgona pričetek del pričakujemo sredi tega leta.
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MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019 – izgrajene so bile naslednje ceste v skupni
dolžini cca. 4210:
Ø Modernizacija JP606402 Orehovski Vrh – domačija Mueller (odsek od asfaltirane
javne poti JP605521 do kmetije Kocbek)
Ø Modernizacija JP 605641 – Lastomerci-Geratič –
Ø Modernizacija LK 105321 G. Radgona – Ulica Marije Rožman in krajevne ceste
LK105331 G. Radgona – Kajuhova ul.
Ø Modernizacija JP 605471 Police – Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP 605491
Lastomerci – Zbigovci (od Škrobar do Vajs)
Ø Modernizacija JP 605831 Ločjak – Negovski Vrh in JP 605881 Ločki Vrh (Rajšpova
kapela) do domačije Klobasa
Ø Modernizacija JP 606502 Lomanoše – domačija Šuman
Ø Modernizacija JP 606551 Zagajski Vrh – domačija Tomažič
Ø Modernizacija JP 606601 Stavešinski Vrh – domačija Šiman
Ø Modernizacija JP 605071 Spodnja Ščavnica – domačija Cetl
Krožišče v centru Gornje Radgone – država je že oddala javno naročilo za projektiranje,
začele pa so se že tudi aktivnosti za odkupe zemljišč, potrebne za umestitev krožišča. V
aktivnosti je aktivno vključena tudi Občina Gornja Radgona.
Cesta Grabonoš – Sp. Ivanjci – G. Radgona – izbran je bil izvajalec za izvedbo revizije in
dopolnitve projekta, projekt vodi DRSI, v aktivnosti pa je vključena tudi Občina Gornja
Radgona.
Nadgradnja Čistilne naprave Gornja Radgona – v tem trenutku smo v fazi pridobivanja
soglasja s strani DRSV, na projektu se aktivno dela s ciljem da se postavijo grobe grablje pred
ČN in se s tem zagotovijo optimalni pretoki.
Nadgradnja MKČN Negova – trenutno se pridobiva soglasje s strani DRSV.
Pot med vrelci življenja – projekt je prijavljen na razpis LAS, čakamo na rezultate.
Parcelacija zemljišč nad cvetličarno Velcl – parcelacija je v zaključni fazi, takoj po
zaključku bomo pristopili k iskanju rešitev za opremljanje predmetnega zemljišča z GJI in
skušali čim prej najti tudi investitorja.
Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR 27 v Gornji Radgoni –
OPPN je v fazi dopolnjevanja, saj je Občina Gornja Radgona podala nekaj pripomb v smeri
čim lažjega dostopa do predmetnih zemljišč.
Vzpostavitev postajališč za avtodome – projekt je fazi pridobitve gradbenega dovoljenja,
čakamo na njegovo izdajo.
Sofinanciranje nabave gasilske avtolestve – Občina Gornja Radgona je bila skupaj s PGD
Gornja Radgona uspešna na razpisu, kjer je bilo za predmetni namen odobrenih cca.
218.000,00 EUR nepovratnih sredstev.
Projekt Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT) – projekt je v teku, v času med dvema
sejama je bila izvedena tiskovna konferenca na kateri je bil projekt podrobno predstavljen.
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Obnova stopnišča na grad v Gornji Radgoni – obnovo dela stopnišča bo Občina Gornja
Radgona prijavila na razpis LAS, izvedba se v primeru uspeha predvideva v letu 2021.
SPAR – s strani SPAR Slovenije je bila izražena želja po izvedbi sestanka na temo gradnje
prodajalne v Gornji Radgoni, ki pa je žal zaradi izbruha epidemije korona virusa odpadel.
Prodaja OŠO – pojavil se je interes za nakup OŠO G. Radgona, na podlagi česar je bila
narejena ustrezna cenitev, v pripravi pa je tudi poziv zainteresiranim ponudnikom s katerim se
bo preveril dejanski interes za nakup, kjer pa je osnovni pogoj občine, da omrežje tudi vnaprej
ostane odprto.
Zunanje drsališče v Gornji Radgoni – v decembru je v središču mesta ob že tradicionalno
dobro izvedenem pravljičnem mestu letos pred mladinskim centrom stalo tudi umetno
drsališče, ki je bilo zlasti med mladimi izjemno dobro sprejeto.
Video almanah stanja občinskih vest – v januarju je bil v gasilskem domu Gornja Radgona
predstavljen tudi video almanah stanja občinski cest, kot dobra osnova za pripravo programov
za vlaganj v cestno infrastrukturo v naslednjih letih.
V vmesnem času med obema sejama je g. Župan preko pogodbenih medijskih partnerjev
opravil obveščanje občanov glede dogajanj v občini, se udeleževal sej sveta ustanoviteljic
JPP, skupščine CEROP, v februarju sodeloval na koordinacij županov v Apačah, izvedel kar
nekaj aktivnosti na temo kolesarske dirke po Sloveniji, kjer so se organizatorji v zadnjem
trenutku odločili, da bi imeli etapni cilj v Gornji Radgoni, a je bila dirka zaradi epidemije
odpovedana. Prav tako je bil v mesecu januarju ob koncu meseca zaključen nakup zemljišča
ob projektu Go-Mura, v bližini vodne postaje, kjer želi občina urediti površino, ki bi jo
vkomponirali v projekt Go-Mura.

Gornja Radgona, april 2020
Pripravila:
OBČINSKA UPRAVA
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