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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __. dopisni seji, dne __.__.______
sprejel naslednji

SKLEP
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje, da se v Spominskem parku v Gornji
Radgoni umesti nova Aleja Svetega Petra, in sicer na parcelni številki 397 katastrska občina
184 Gornja Radgona, ki je v celoti v lasti Župnije Gornja Radgona, Jurkovičeva ulica 2,
9250 Gornja Radgona. Nova aleja se na tej lokaciji umesti ob pogoju, da lastnik poda Občini
Gornja Radgona pisno nepreklicno soglasje in brezpogojno služnost za brezplačno trajno
postavitev doprsnih kipov in zagotovi javni dostop.
2. V novi Aleji Svetega Petra se postavi prvi doprsni kip Martinu Gabercu, ki je bil izdelan na
podlagi sredstev zagotovljenih v proračunu občine za leto 2021 na proračunski postavki št.
180210, konto 420401 – Postavitev doprsnega kipa Martina Gaberca.
3. Za novo Alejo Svetega Petra se izdela obrazložen koncept z obsegom in grafičnim prikazom
te aleje, časovno dinamiko in predvidenim načinom financiranja. Koncept se po predhodni
strokovni uskladitvi z občinskim urbanistom predloži v potrditev Občinskemu svetu Občine
Gornja Radgona.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
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OBRAZLOŽITEV:
Projektna skupina za izvedbo projekta »Izgradnja doprsnega kipa Martina Gaberca«, ki jo je
imenoval župan s sklepom dne 8. 7. 2020, je pod vodstvom predsednika Dušana Zagorca vodila
določene aktivnosti, ki so pa na koncu pripeljale do predloga, da se doprsni kip Martina Gaberca
ne bi postavil v obstoječi Aleji velikih (tako kot je bilo prvotno predvideno in obrazloženo v
predlogu proračuna) ampak bi se naj ustanovila nova Aleja Svetega Petra, in sicer v bližini
na parcelni številki 397 katastrska občina 184 Gornja Radgona, ki pa je v celoti (1/1) v lasti
Župnije Gornja Radgona, Jurkovičeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona.
Ker gre za odstopanje od potrjenega predvidenega namena v veljavnem proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2021, se občinskemu svetu predlaga naveden nov predlog v potrditev. V
želji, da projektu nove aleje, podelimo legitimiteto najvišjega organa odločanja v občini in ob
vedenju, da se s prvo postavitvijo doprsnega kipa mudi, je edina možnost, da se to potrdi na
dopisni seji občinskega sveta, ki mora biti pred občinskim praznikom. Zavedati se moramo, da
takšni sklepi pomenijo neko novo večletno aktivnost lokalne skupnosti na tem področju in da to
pomeni tudi izdatke. Neposredno seveda občinski svet odloča o vsakokratnem proračunu,
vendar je ob prvi postavitvi doprsnega kipa v novi aleji potrebna neka generalna odločitev
občinskega sveta, kakor se sedaj predlaga z navedenim predlogom.
Ker gre za umestitev lokacije nove aleje na zemljišču, ki pa ni v lasti občine ampak v lasti
Župnije Gornja Radgona, se s sklepom izrecno predlaga, da se nova aleja se na tej lokaciji
umesti ob pogoju, da lastnik poda Občini Gornja Radgona pisno nepreklicno soglasje in
brezpogojno služnost za brezplačno trajno postavitev doprsnih kipov in zagotovi javni dostop.
Žal ne razpolagamo z obrazloženim predlogom koncepta nove aleje, ki bi zajemal časovno
dinamiko in obseg ter podrobnejši grafični prikaz te aleje in tudi način financiranja, prav tako pa
glede navedenega predloga nimamo mnenja stroke. Razpolagamo le z delovnim gradivom
projektne skupine, ki je priloga tega predloga sklepa (predlog pripravil Dušan Zagorc,
september 2021).
Ne glede na vse to, bi ob pozitivni odločitvi občinskega sveta za to novo alejo potrebovali
izdelan obrazložen koncept z obsegom in grafičnim prikazom te aleje, časovno dinamiko in
predvidenim načinom financiranja. Zato se s sklepom predlaga, da se za novo Alejo Svetega
Petra izdela obrazložen koncept, ki se po predhodni strokovni uskladitvi z občinskim urbanistom
predloži v potrditev Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona.
V kolikor Občinski svet Občine Gornja Radgona predloga sklepa ne potrdi, se bo doprsni kip
Martina Gaberca postavil v okviru letošnjega občinskega praznika v zdaj edini legitimni
obstoječi Aleji velikih, ki se nahaja na zemljišču pri Špitalu v lasti Občine Gornja Radgona, ali
pa se ga v letošnjem letu izjemoma ne postavi.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in se
opredeli.
V Gornji Radgoni, september 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava

Priloga:
- predlog umestitve Aleje Svetega Petra, september 2021
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