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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

ŽUPAN SPREJEL
DVA DOKTORJA
ZNANOSTI TER
SVETOVNEGA
PLESNEGA
PODPRVAKA

LOČENO ZBIRANJE
KOMUNALNIH
ODPADKOV
NA OBMOČJU
OBČINE
RADENCI

OBVESTIL A
ODPRTA JAVNA RAZPRAVA
PREDLOGA ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE
RADENCI ZA LETO 2017
Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Radenci na
14. redni seji, dne 29.12.2016 sprejel SKLEP štev.: 41010007/2016-2, z dne 30. 12. 2016 v naslednji vsebini:
»Občinski svet Občine Radenci sprejme Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2017 (v nadaljevanju besedila:
Odlok) v prvi obravnavi z vsemi prilogami in ga daje v
30 dnevno javno razpravo, ki začne teči s 30. 12. 2016
in traja do vključno 28. 1. 2017.«
Vpogled v predlog Odloka je možen v prostorih Občine
Radenci, vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
V času javne razprave lahko vsi zainteresirani v predlog
proračuna vpogledate in svoje pripombe posredujete
občinski upravi. Pripombe morajo biti podane v pisni
obliki in najkasneje do navedenega roka.
			

Janez RIHTARIČ, župan

ZBORA OBČANOV KS
RADENCI IN KS KAPELA
Župan Občine Radenci sklicuje ZBORA OBČANOV KS
RADENCI in KS KAPELA, na katerih bo predstavljen
predlog CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČI-

NE RADENCI. Namen sklica občnih zborov je pridobitev dodatnih predlogov/pobud/pripomb na pripravljen
predlog predmetne strategije.
Celostna prometna strategija je strateški dokument,
s katerim bo planirano učinkovito zaporedje ukrepov
na področju prometa, z namenom zagotavljanja višje
kakovosti bivanja. Središče načrtovanja prometa so ljudje, ki težijo k prometni varnosti, čistemu in prijaznemu bivalnemu okolju ter uspešnemu gospodarskemu
razvoju.
Predlog Celostne prometne strategije Občine Radenci bo
objavljen na spletni strani Občine Radenci www.radenci.
si, najkasneje 23. 1. 2017.
Zbor občanov za Krajevno skupnost Radenci
bo v ponedeljek, dne 30. 1. 2017,
ob 17. uri v prostorih Osnovne šole
Kajetana Koviča Radenci.
Zbor občanov za Krajevno skupnost Kapela
bo v torek, dne 31.1.2017,
ob 17. uri v prostorih Osnovne šole
Kapela.
Vabljeni k udeležbi in sooblikovanju prometne varnosti
na območju naše občine v čim večjem številu!
Janez RIHTARIČ, župan
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US P E Š N I K R A JA N I , O B Č A N I
ŽUPAN SPREJEL DVA DOKTORJA ZNANOSTI TER
SVETOVNEGA PLESNEGA PODPRVAKA
17. novembra 2016 je župan Janez Rihtarič v prostorih
Občine Radenci sprejel trojico uspešnih občanov:
- dr. Srečka Šteinerja, ki je doktoriral na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju. Naslov
njegove doktorske disertacije je »Odvzem prostosti in
omejitev gibanja v policijskih postopkih«,
- dr. Bojana Kovačiča, ki je doktoriral na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Naslov njegove doktorske disertacije
»Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni
stopnji osnovne šole«.

truda ter premagovanja izzivov. Temu bodo sledile vedno
nove zmage, uspehi in trenutki, v katerih boste lahko čutili
svoje zmagoslavje ter sledili svojim željam in ciljem. Z željo,
da bi s pridobljenim znanjem, izkušnjami in dosežki pomagali tudi pri sooblikovanju kvalitete življenja v našem kraju
in da bi bili deležni čem večjemu številu trenutkov odličnosti
v svojem življenju, vsem podarjam v dar skromno pozornost
in Vam še enkrat iskreno čestitam.«
Filip Matko Ficko

- ekipnega svetovnega prvaka in svetovnega podprvaka v solo plesu, Filipa Kovačiča, ki dosega laskave
naslove v okviru Plesne šole Zeko Murska Sobota. Osvojil jih je na IDO svetovnem prvenstvu v Gradcu - hip hop
ples, breakedance in electricboogi.
Vsem trem je župan čestital za dosežene rezultate, jim
zaželel nadaljnjih uspehov, se jim zahvalil tudi za promocijo občine in jim izročil priložnostna darila. Svoje misli je
strnil nekako tako: »Vem, da Vas tudi v prihodnje čaka še
veliko nabiranja izkušenj, dokazovanja na svojih področjih,

Sprejem pri županu (foto: M. Ficko)

DOBRO JE VEDETI …
LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH
ODPADKOV NA OBMOČJU
OBČINE RADENCI
Obvezno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
Obveščamo Vas, da je na podlagi Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
27/2011) na območju občine Radenci obvezno ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov in sicer tako, da povzročitelji iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki nastajajo pri njih izločajo
ločene in nevarne frakcije, odpadno embalažo ter druge vrste
odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali ponovno uporabiti.
Pogoji ločenega zbiranja komunalnih odpadkov
Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov zagotavljajo oz.
izvajajo njihovi povzročitelji z ločevanjem odpadkov ob
njihovem nastajanju (na izvoru nastajanja) in odlaganjem
v namenske zabojnike, vrečke oz. kontejnerje za zbiranje

posameznih vrst komunalnih odpadkov. Ločeno zbiranje je obvezno za vsa gospodinjstva, ki imajo na območju
Občine Radenci stalno ali začasno bivališče ter vse pravne osebe. V ločeno zbiranje morajo biti vključeni tudi vsi
lastniki, uporabniki ali upravljavci vsake stavbe, ki je na
območju Občine Radenci in v kateri le-ti nimajo stalnega ali začasnega prebivališča. V tem primeru morajo biti
vključeni z najmanj 6 kom tipiziranih vrečk za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov.
V primeru, da povzročitelji zbirajo odpadke v tipiziranih
zabojnikih ali vrečkah, morajo le-te na dan odvoza najkasneje do 6.00 ure zjutraj prestaviti z zbirnega na prevzemno mesto, po izpraznitvi pa zabojnik vrniti nazaj na
zbirno mesto.
Lokacije za prepuščanje komunalnih odpadkov. Povzročitelji lahko svoje odpadke prepustijo:

Lokacija

Vrsta odpadkov

na zbirnih mestih (pri
mešane komunalne odpadke, mešano embalažo, papir in karton ter papirno in
gospodinjstvu ali pravni osebi) kartonsko embalažo, biološko razgradljive odpadke in kosovne odpadke
v zbiralnicah ločenih frakcij
(ekološki otok)

steklo in stekleno embalažo

v zbirnem centru v Boračevi

odpadno komunalno embalažo, nenevarne ločene frakcije, nevarne ločene frakcije iz
gospodinjstev, zeleni rez, kosovne odpadke in mešane komunalne odpadke (samo
plenice)

v premični zbiralnici
nevarnih frakcij

nevarne frakcije odpadkov iz gospodinjstev

Hranjenje odpadkov pred prepuščanjem izvajalcu
zbiranja
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo svoje odpadke po njihovem nastanku in do njihove prepustitve
izvajalcu javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci, t.j. družba
Saubermacher Slovenija d.o.o., iz Murske Sobote, hraniti
tako, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi in
okolje. To pomeni, da morajo vse nenevarne odpadke takoj po njihovem nastanku odložiti v namenski zabojnik
ali vrečko, prepustiti na ekološkem otoku ali v zbirnem
centru v Boračevi. Vse nastale nevarne odpadke pa morajo povzročitelji hraniti v zaprtih škatlah, na mestu, ki je
nedostopno za otroke (najboljše na policah v kletnih oz.
garažnih prostorih.
Zbiranje kosovnih odpadkov
Gospodinjstva pri katerih nastajajo kosovni odpadki, lahko le-te brezplačno prepustijo v zbirnem centru v Boračevi, prav tako pa največ trikrat letno v koledarskem letu
lahko naročijo brezplačni odvoz, največ do 2 m3 za vsak
prevzem.
Povzročitelji lahko odvoz kosovnih odpadkov naročijo:
- po telefonu na številki: 02 620 23 00 in 02 620 23 01,
- po elektronski pošti na naslov: pisarna@saubermacher.si
- ter spletu: www.saubermacher.si/uporabno/kontakt.
Odvoz kosovnih odpadkov bomo izvedli najkasneje v 30
dneh od dneva naročila.

namene uporabe oz. predelave (npr. v vrečko za mešano
embalažo ni dovoljeno odlaganje stekla, papirja, bioloških,
nevarnih ali mešanih komunalnih odpadkov). Povzročitelji prav tako ne smejo mešati nevarnih frakcij z drugimi
vrstami odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih
frakcij med seboj.
Povzročitelji prav tako v embalažo za zbiranje odpadkov
ne smejo odložiti, zliti ali postaviti nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje,
bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in
odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na
vrsto odpadka.
Lokacija zbirnega centra ločenih frakcij ter vrste
odpadkov, ki se zbirajo v zbirnem centru
Zbirni center ločenih frakcij se nahaja v naselju Boračeva,
na lokaciji pri stari žagi. V zbirnem centru lahko povzročitelji brezplačno prepustijo odpadno embalažo, nenevarne in nevarne ločene frakcije, kosovne odpadke, plenice
ter proti plačilu zeleni rez, mešane gradbene odpadke ter
svinjske kože.
Zbiralnice ločenih frakcij
V zbiralnicah ločenih frakcij, ki so razporejene na območju Občine Radenci se zbira steklo in steklena embalaža.
Dodatne informacije :

Zbiranje nevarnih frakcij
Gospodinjstva, pri katerih nastajajo nevarni odpadki, lahko le-te brezplačno prepustijo v zbirnem centru v Boračevi, prav tako pa enkrat letno organiziramo zbiralno akcijo
na določenih lokacijah v občini. O terminih in lokacijah
zbiranja ter vrstah nevarnih odpadkov bodo gospodinjstva
obveščena vsaj 14 dni pred njihovim zbiranjem.
Na kaj morajo paziti povzročitelji pri zbiranju komunalnih odpadkov?
Povzročitelji ne smejo pri zbiranju odpadkov le-teh medsebojno mešati tako, da jih več ni možno izločevati za

Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2
9000 Murska Sobota
telefon: 02 /620 23 00 ali 02/620 23 02
e-pošta: pisarna@saubermacher.si.
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N A P OV E D D O G O D KOV
V torek, 7. februarja 2017, ob 18. uri
vas vabimo v Kongresno dvorano hotela Radin,
kjer bo občinska slovesnost ob

SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Informacije: 02 566 96 14; veras@radenci.si

V sredo, 15. februarja 2017, ob 17. uri
vabimo abonente lutkovnega abonmaja v Kongresno dvorano hotela Radin,
kjer si bomo ogledali priredbo gledališke predstave

GRDI RAČEK
Informacije: 02 566 96 14; veras@radenci.si

Termin

Dogodek

14. januar 2017
ob 8.00 uri

2. Ftičov turnir v malem nogometu
Kraj in datum: Športna dvorana Radenci
Organizator: ŠD Nočni Ftiči,
Kontakt: 031 587 882 Gregor Kaučič, 031 634 535 Damijan Kaučič

15. januar 2017
ob 13.30 uri

ŽRK Millennium - ŽRK Celje
Kraj in datum: Športna dvorana Radenci, Kontakt: zrkmillennium@gmail.com

19. januar 2017
ob 18.00 uri

Seniorski večer z glasbenimi gosti
Kraj in datum: Kavarna Traminček, DOSOR Radenci
Organizator: DOSOR Radenci, Kontakt: Marija Erveš 041 758 639, marija.erves@siol.net

21. januar 2017
ob 11.00 uri

RK Arcont - RK Velika Nedelja (MDA)
Kraj in datum: Športna dvorana Radenci
Kontakt: Sašo Rauter 051 325 416, Niko Kljun 041 346 729, info@rk-arcontradgona.si

26. januar 2017
ob 19.00 uri

OK Radenci - OK Slovenska Bistrica
Kraj in datum: Športna dvorana Radenci
Kontakt: Bogdan Marič 041 756 060, ok.radenci@gmail.com

28. januar 2017
ob 11.00 uri

RK Arcont - RK Maribor Branik (MDB)
Kraj in datum: Športna dvorana Radenci
Kontakt: Sašo Rauter 051 325 416, Niko Kljun 041 346 729, info@rk-arcontradgona.si

28. januar 2017
ob 12.00 uri

RK Arcont - RK Maribor Branik (MDA)
Kraj in datum: Športna dvorana Radenci
Kontakt: Sašo Rauter 051 325 416, Niko Kljun 041 346 729, info@rk-arcontradgona.si

29. januar 2017
ob 13.30 uri

ŽRK Millennium - ŽRK Krka
Kraj in datum: Športna dvorana Radenci, Kontakt: zrkmillennium@gmail.com

16. februar 2017
ob 18.00 uri

Seniorski večer z glasbenimi gosti
Kraj in datum: DOSOR Radenci
Organizator: DOSOR Radenci, Kontakt: Marija Erveš 041 758 639, marija.erves@siol.net

Dodatne informacije: 02 566 18 98; zavod.radenci@siol.net
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija
T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20
E: obcina@radenci.si, www.radenci.si
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