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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI 

OBVESTILO O OBJAVI 
JAVNEGA RAZPISA 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Radenci obvešča občanke in občane Občine Ra-
denci, da je od 26. 4. 2017 do 12. 5. 2017, do 11. ure. 
odprt 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV  
ZA DODELITEV PRIZNANJ OBČINE 
RADENCI TER NAGRAD ZASLUŽNIM IN 
USPEŠNIM OBČANOM OBČINE RADENCI  
ZA PRETEKLO LETO

Pravna podlaga:  Pravilnik o priznanjih Občine Ra-
denci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih obča-
nov Občine Radenci (UGSO, št. 67/15, v nadaljevanju                           
besedila: Pravilnik), Sklep župana o objavi javnega raz-
pisa za dodelitev Priznanj Občine Radenci in Nagrad 
zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Radenci za                          
preteklo leto (št. 431-0007/2017-1, z dne 12. 4. 2017) 

Predmet razpisa: Zbiranje predlogov za dodelitev Pri-
znanj in Nagrad Občine Radenci za leto 2016 – v skladu 
z določili Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o 
nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine 
Radenci (UGSO, št.67/15) ter javnega razpisa: www.ra-
denci.si

JAVNI RAZPIS  
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PRIZNANJ 
OBČINE
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Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado 
za leto 2016: od 26. 4. 2017 do 12. 5. 2017, do 11. ure.

Predlog za Priznanje ali Nagrado mora biti dosta-
vljen na naslov: 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA OBČINE RADENCI, RADGONSKA CESTA 
9, 9252 RADENCI (osebno ali po pošti, do dneva in ure, 
določene kot skrajni rok za oddajo prijave). 
 
Oprema predloga: Predlog za Priznanje ali Nagrado 
oddate predložite v zaprti kuverti, na katero obvezno 
prilepite oz. jo opremite z izpolnjenim obrazcem »Opre-
ma prijave«. 

Objava in dostop do razpisne dokumentacije: na 
spletni strani občine: www.radenci.si in v tajništvu 
Občine Radenci (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro, 
od dneva objave do roka za oddajo predlogov).

Pravočasno prispele predloge za Priznanja in Nagrade 
pregleda Komisija, prepozno prispeli predlogi ostanejo 
v zaprti ovojnici in bodo shranjeni v arhivu občine. Ko-
misija pripravi predlog sklepa za dodelitev Priznanj in 
Nagrad za leto 2016, ki ga potrdi Občinski svet Občine 
Radenci. Odločitev Občinskega sveta je dokončna.
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 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občine Radenci

OBVESTILO O ZAKLJUČKU 
AKCIJE STERILIZACIJ/
KASTRACIJ
S strani Društva za zaščito živali Pomurja smo prejeli 
zahvalo ter podatke glede rezultatov akcije sterilizacije 
mačk, ki jo prilagamo v prejeti vsebini: 
Kot veste se je 31. marca zaključila spomladanska akcija 
sterilizacij/kastracij, ki je trajala dva meseca, na vseh po-
murskih veterinarskih ambulantah. Z veseljem sporoča-
mo, da je akcija bila zelo uspešna, saj je bilo pripeljanih 
kar 123 živali več na poseg, kot v enakem obdobju lani. To 
pomeni več odgovornih skrbnikov živali, posledično pa 
tudi manj zavrženih živali. 
Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način obveščali občane, 
saj je v tistih občinah vedno večji odziv. Vsi vemo nasle-
dnje - če dobimo obvestilo domov, ga vzamemo v roke in 

preberemo, to pa pomeni več možnosti, da lahko nekaj 
naredimo tudi sami. Vsekakor boljše, kot če o stvari sploh 
ne bi bili obveščeni.
Tudi v društvu smo poskrbeli za različne načine »oglaše-
vanja« akcije, tudi tiste plačljive! Pomembno je namreč de-
lati na preventivi in poskušati preprečiti kar se da. Ob na-
šem delu na terenu namreč vidimo še in še zanemarjenih 
živali, ki so prepuščene same sebi in svojemu preživetju. 
Ljubiteljem štirinožnih prijateljev svetujemo, da naj jih 
ima vsak samo toliko, kolikor je sposoben oskrbeti!

Lepo vas pozdravljamo, ter upamo na spet uspešno 
akcijo v jesenskem času, DZŽ Pomurja
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