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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI 

POZIV ZA ZBIRANJE VLOG 
ZA OCENJEVANJE ŠKODE NA 
KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI 
POSLEDIC POZEBE 21.04.2017
Obveščamo vse občane Občine Radenci, da bomo na pod-
lagi Sklepa Odbora za kmetijstvo Občine Radenci, z dne 
03.05.2017 o ocenjevanju škode na tekoči kmetijski pro-
izvodnji pričeli z zbiranjem vlog za ocenjevanje škode 
na tekoči kmetijski proizvodnji (kmetijski pridelki), 
nastali zaradi posledic pozebe, katera je prizadela 
predvsem vinsko trto in  sadno drevje.

Vloge oddate na predpisanih obrazcih (OBRAZEC 2 – 
kmetijski pridelki), ki so dosegljivi:
- v tajništvu občinske uprave  Občine Radenci
- v pisarni Krajevnih skupnosti (v prostorih Občine Radenci), 
- v svetovalni službi KGZS Gornja Radgona, 
- in na spletni strani Občine Radenci www.radenci.si 

Vloge bomo sprejemali na sedežu Občine Radenci, Rad-
gonska cesta 9, 9252 Radenci po naslednjem razporedu:
• v ponedeljek, dne 15. 05. 2017, med 08.00 in 14.00 uro 
• v sredo, 17. 05. 2017, med 08.00 in 16.00 uro 
• v ponedeljek, 22. 05. 2017, med 08.00 in 14.00 uro ter 
• v sredo, 24. 05. 2017, med 08.00 in 16.00 uro.  

Dodatne informacije: tel. št. 02/566 96 10, mobilni tel. 
041 747 471. 

S seboj prinesite: 
- morebitne cenitve zavarovalnice, davčno številko, 
naslov lastnika oziroma nosilca, KMG-MID, številko 
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transakcijskega računa, številko GERK-a, zavarovalne 
police, izpis iz registra vinogradnikov.

Prosimo, da vlogo za ocenitev škode podajo le tisti oško-
dovanci, ki so imeli na tekoči kmetijski proizvodnji de-
jansko škodo!

 Komisija za pripravo ocene nastale škode  
zaradi spomladanske škode Občine Radenci

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO 
NEPREMIČNIN
Javna dražba je V CELOTI objavljena na uradni spletni stra-
ni Občine Radenci http://www.radenci.si

I. Predmet javne dražbe in izklicna cena – stanovanj-
ska hiša Kapelski Vrh 78 z gospodarskim objektom in 
zemljišči
Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine:

Katastrska občina  
in naslov stavbe 

Parcelna  
številka

Površina  
zemljišča v m2

k. o. Kapelski Vrh (202),  
Kapelski Vrh 78

9/3 482 

k. o. Kapelski Vrh (202) 9/5 360

k. o. Kapelski Vrh (202) 8/1 150

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se proda-
jajo kot celota oz. skupaj je 52.235,00 EUR. 
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Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Rad-
gonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 
8. 6. 2017, s pričetkom ob 09.00 uri.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporo-
čeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski 
ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh – NE ODPI-
RAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 
Radenci, najkasneje do 6. 6. 2017, do 12.00 ure.
Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Ra-
denci, telefon 02-566-96-10.

Janez RIHTARIČ, 
župan Občine Radenci

OBVESTILO LASTNIKOM 
ŠTIRINOŽCEV
Z namenom, da bi se izognili postopkom, ki jih v okviru svojih 
pristojnosti v Občini Radenci vodi Medobčinski inšpektorat 
Ljutomer, ponovno pozivamo lastnike štirinožcev, da spo-
štujete določila Zakona o zaščiti živali in Odloka o urejanju  
javnih in drugih površin v Občini Radenci ter upoštevate v 
njiju navedene dolžnosti.

Vse lastnike in skrbnike  psov  obveščamo, da občinski re-
darji opravljajo nadzor nad določbo 3. odst. 11. člena Zakona 
o zaščiti živali, ki določa, da mora skrbnik psa na javnem 
mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na 
povodcu. Globa za kršitev navedene določbe znaša 200 
eur. 

Odlok o urejanju  javnih in drugih površin v Občini Radenci 
v 12. členu med drugim določa, da morajo lastniki v prime-
rih onesnaženja  javnih površin s pasjimi iztrebki le-te 
takoj počistiti z ustreznim čistilnim priborom za iztreb-
ke, ki ga morajo imeti s seboj in ga ob pozivu pokazati 
pristojnemu organu. Globa za kršitev navedene določbe 
znaša 200 eur. Nadzor vrši Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo.

V izogib kaznovanju apeliramo na vašo zavest in vas prosim, 
da navedeno upoštevate ter ne ravnate v nasprotju s prepo-
vedmi, da imate psa na povodcu ter poskrbite za odstranitev 
iztrebkov z javnih površinah.  

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, predlog, prijavo 
glede te tematike, se lahko kadarkoli obrnete na Medob-
činski inšpektorat in redarstvo Ljutomer, na št. 02 584 
90 62 ali 02 584 90 69.
                                                                                                           
Številka: 032/2017
Datum:  8. 5. 2017

Medobčinski inšpektorat  
Ljutomer

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI 
POMURJA PREJELO PRIZNANJE 
RS ZA PROSTOVOLJSTVO
 S strani Društva za zaščito 
živali Pomurja smo prejeli 
informacijo, da so v sredo, 
3. 5.2017 v Ljubljani, s strani 
Odbora RS za podelitev dr-
žavnih priznanj za prosto-
voljstvo prejeli priznanje 
za izjemno uspešno pro-
stovoljsko delo na področju 
varstva živali.

»Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas pri tem podprli, jim na ka-
kršen koli način pomagali, ter tako pokazali, da cenite naše 
delo. Želimo si tudi nadaljnjega sodelovanja z vsemi občina-
mi, saj se zavedamo, da le s skupnim sodelovanjem lahko 
naredimo še več koristnega, tako za živali kot ljudi in celotno 
Pomurje. Čeprav vsega tega kar počnemo, ne delamo zaradi 
nagrad ali priznanj, smo pa vseeno veseli, da so naše delo 
opazili tudi drugi in nas za to nagradili.«

Iskrene čestitke vsem aktivnim članom društva tudi z 
naše strani!
   Občinska uprava Občine Radenci



DOSOR IN UMETNOST - 9. DOSOR-JEVA MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA

Med 12. in 14. majem 2017 bo v DOSOR-ju potekala že 9. mednarodna likovna kolonija, ki vsako leto  
pritegne ogromno ljubiteljev umetnosti ter priznanih umetnikov. 

Na odprtje razstave ustvarjenih del vas lepo vabimo v nedeljo, 
14. 5. 2017, ob 17:00 v avli DOSOR-ja. 

Tokratni gost bo Feri Lainšček, ki je umetnikom tokrat omogočil zanimivo temo letošnje kolonije.
Vstop je prost, lepo vabljeni.  

 

37. MEDNARODNI MARATON TREH SRC V RADENCIH

Kraj in datum: Radenci, pred Zdraviliščem Radenci, 
20. 5. 2017, od 8:00 naprej 

Najstarejši maraton v vsej južni in jugovzhodni Evropi, s številnimi obrobnimi dogajanji

Organizator: Športno društvo Radenci  
Kontakt: 02 520 37 07, 041 811 708, info@maraton-radenci.si, www.maraton-radenci.si,  

www.facebook.com/MaratonTrehSrc

SPREJEM POHODNIKOV 37. MARATONA TREH SRC NA TURISTIČNI TOČKI „PRI PREŠI“

Kraj in datum: turistična točka „Pri preši“ v Paričjaku,   
20. 5. 2017, dopoldan

Organizator: TD Klopotec Kapela  

Kontakt: 031 532 795,  td.klopotec.kapela@gmail.com 

18. POHOD RADENSKE KONJENICE

Kraj in datum: Start: Kobilščak pri Radencih, Breznik - Irgoličeva kmetija, 
27. 5. 2017, ob 9.00 uri 

Konjeniška prireditev, na kateri prehodijo konjeniki cca.  
40 km proge po pomurskih cestah in brezpotjih prelepih gozdov

Organizator: Radenska konjenica  
Kontakt: 041 805 894, radenska.konjenica@gmail.com, https://www.facebook.com/Radenska.konjenica

OBČINSKO TEKMOVANJE V GASILSKO ŠPORTNIH TEKMOVALNIH 
DISCIPLINAH ZA VSE KATEGORIJE GASILCEV

Kraj in datum: Športna igrišča pri Športni dvorani Radenci,
28. 5. 2017, ob 10.00 uri  

Organizator: Gasilska zveza Radenci  
Kontakt: Branko Trstenjak 041 880 239, branko.trstenjak11@gmail.com
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Stanovanjski krediti 
nove generacije

www.stanovanjskikredit.si

• Odplačilna doba kredita do 30 let. 
• Vodenje kredita 0 €.
• Do 100% neodplačanega kredita krije življenjsko zavarovanje kreditojemalca NLB Vita*.

Oglasite se pri strokovnjakih za kredite v NLB Poslovalnici Radenci ali nas pokličite na številko 02 565 10 48.

01 477 20 00

*V primeru smrti kreditojemalca, ki ima sklenjeno življenjsko zavarovanje pri NLB Vita d.d.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 
EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Življenjsko zavarovanje 
kreditojemalca NLB Vita ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.


