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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

JAVNO DOSTOPEN
AVTOMATSKI
DEFIBRILATOR (AED)

LUTKOVNI
ABONMA ZA
NAJMLAJŠE POJOČI
SMETKONJAMI

OBVESTIL A
PREDLOG ODLOKA O NAČINU
IZVAJANJA OGJS ZBIRANJA
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE
RADENCI – v javni obravnavi

- za oddajo parkirnih mest v kleti poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9g v najem. Izhodiščna cena najema
parkirnega mesta znaša 73,38 EUR/mesec (+ DDV).

Na 24. seji Občinskega sveta Občine Radenci, ki bo dne 24.
4. 2018, bo Občinski svet Občine Radenci obravnaval predlog Odloka o načinu izvajanja Občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju Občine Radenci - druga obravnava (vključno
s programom in elaboratom).
Predlog odloka najdete na spletni strani občine Radenci:
www.radenci.si.
V skladu s četrtim odstavkom 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radenci pozivamo javnost, da k predlogu odloka poda morebitne pripombe oz. dopolnitve,
najkasneje do 22. 4. 2018, na e-naslov: obcina@radenci.si.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA ODDAJO PROSTOROV V
POSLOVNI STAVBI V NAJEM
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja
na spletni strani www.radenci.si javno zbiranje ponudb:
- za oddajo prostorov v 1. nadstropju poslovne stavbe na
naslovu Radgonska cesta 9g, Radenci v najem. Izhodiščna cena najema za pisarno znaša 9,08 EUR/m2/mesec
(+DDV).

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM
IN ŠPORT RADENCI IMA
NOVO VODSTVO
Na podlagi javnega razpisa in v skladu s postopkom o imenovanju direktorja je bil za obdobje največ do enega leta za
vršilca dolžnosti direktorja javnega Zavoda za turizem in
šport Radenci imenovan Branko Žnidarič. Sedež zavoda se
nahaja v novi poslovni stavbi občine Radenci.
Kontakt: Branko Žnidarič, v. d. direktorja JZ TIŠ Radenci
Radgonska cesta 9 g, 9252 Radenci
Tel.: 02 565 18 48, mobitel: 031758 688
e-naslov: zavod@ztsradenci.si

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

JAVNO DOSTOPEN AVTOMATSKI
DEFIBRILATOR (AED)
Obveščamo vas, da je desno od glavnega vhoda v poslovno stavbo Občine Radenci montiran avtomatski defibrilator (AED), ki je javno dostopen 24 ur/dan.
Navodila za uporabo in rokovanje z njim so priložena v omarici defibrilatorja.

okvarjati že po nekaj minutah. Večina zastojev srca in posledične smrti se pripeti izven bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. Vzroki za tako stanje se lahko večinoma pozdravijo le s
sunkom električnega toka. Z AED damo možnost vsakemu
očividcu, da prične z postopki oživljanja že veliko preden
prispe reševalna ekipa (povprečno potrebujejo 10-15 minut).
Hitreje kot začnemo oživljati, več možnosti za preživetje
ostane. Strokovnjaki si želijo, da bi človeka prvič stresli z
električnim sunkom v 3-5 minutah od tega ko se je zgrudil,
kar seveda reševalna ekipa z rešilcem ne zmore. Očividec,
ki je ob dogodku prisoten, pa to zmore.
Kaj lahko naredi očividec?
Toliko, kot zdravnik brez opreme - z AED pa skoraj toliko,
kot reševalna ekipa z vso opremo!

ZAKAJ AED? Štejejo sekunde!
Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v
približno 10 minutah (možnost preživetja je vsako minuto manjša za 10%), možgani pa se nepopravljivo pričnejo

POMNI!
Če se človeku ustavi srce in mu ne pomagamo, umre
po 10 minutah. Možgani se okvarijo že veliko prej!
Hiter električni sunek zelo poveča možnosti za preživetje!
Hitreje ukrepaš, več možnosti za preživetje bo žrtev
imela!

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA Z NADSTREŠKI V NAŠI OBČINI
V letu 2017 je občina postavila dva nastreška na avtobusnih
postajališčih - v Rihtarovcih ob državni cesti in na avtobusnem
postajališču za šolske prevoze v Žrnovi, ob lokalni cesti.
Pred tem sta bila postavljena nadstreška v Šratovcih ob državni
cesti in v Hrastju Moti pri kapelici.
V letu 2018 bomo nadaljevali z izgradnjo dveh avtobusnih postajališč z nadstreški. Predvideni sta lokaciji v naselju Okoslavci
(na hribu), na obeh straneh državne ceste. Gradnja se bo zaradi

nemotenega opravljanja šolskih prevozov skozi šolsko leto, predvsem pa zaradi varnosti otrok, prestavila v čas poletnih počitnic.
Starejše občane, ki nimate možnosti lastnega prevoza od domačega kraja do trgovine … oziroma po drugih opravkih ponovno
obveščamo o možnosti koriščenja prevoza s šolskim avtobusom – ta prevoz lahko koristite skozi šolsko leto, ob dnevih pouka in šolskih aktivnosti - po šolskem voznem redu in iz urejenih
postajališč za šolski avtobus, kot je razvidno iz tabel:

Jutranja vožnja iz naselij proti šoli:
Začetek vožnje
6.48
Radenci
7.00
Hrastje Mota GD

RELACIJA
– Kobilščak – Janžev Vrh GD – Melanjski Vrh (hiš.št. 5 B) – Očeslavci K – Očeslavci
(mlekarna) - Okoslavci – Okoslavci (breg) Kapela – Kocjan
– Hrastje Mota – Murski Vrh (hiš. št. 90 - Zamuda) – Murščak GD – Murščak (križ Sv.
Marije) - Murščak K (za Stanetince) – Stanetinci (Jurkovič) – Stanetinci (za Slavič) –
Rožički Vrh GD – Rožički Vrh K – Rožički Vrh (hiš. št. 6) – Turjanski vrh K (za Murščak)

Postaja
OŠ Kapela
7.20
Kapela (šola)
7.20

Popoldanska vožnja od šole proti posameznim naseljem:

Vstopna postaja RELACIJA
13.55
1 avtobus na relaciji: – Kobilščak - Janžev Vrh (GD) – Melanjski Vrh (hiš. št. 5B)-Očeslavci K - Očeslavci
(mlekarna) - Okoslavci – Okoslavci (breg) – Kapela Kocjan – Kapela (pokopališče) – Radenci.
Kapela (šola)
1 avtobus na relaciji: – Hrastje Mota – Murščak – Stanetinci - Rožički Vrh – Turjanski Vrh – Murska
13.57
Sobota
Kapela (šola)
14.45
KROŽNA VOŽNJA – 1 avtobus na relaciji: – Janžev Vrh – Melanjski Vrh – Očeslavci – Okoslavci – Kapela - Hrastje Mota – Murščak – Stanetinci - Rožički Vrh – Kapela – Radenci
Kapela (šola)
V času šolskih počitnic in pouka prostih dnevih šolski avtobus ne bo vozil.

DOGODKI V MESECU APRILU 2018
LUTKOVNI ABONMA ZA NAJMLAJŠE
Kdaj?
Kje?
Kaj?
Kdo?

24. april 2018, ob 17.00 uri
V Kongresni dvorani hotela Radin
POJOČI SMETKONJAMI
Miškino gledališče

7. IZBOR ZA RADENSKI ŠPRICAR
Terasa hotela Radin
29. april 2018 ob 10.00 uri

KOLED
PRIREDI
Prosimo organizatorje prireditev, da nam do 25. v mesecu
javijo svoje prireditve za naslednji mesec na
V
info@ztsradenci.si
OBČIN
RADEN

7. IZBOR ZA RADENSKI ŠPRICAR
Terasa hotela Radin
29. april 2018 ob 10.00 uri

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine
dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do
odpovedi posameznega dogodka.

Prosimo organizatorje prireditev, da nam do 25. v mesecu
javijo svoje prireditve za naslednji mesec na
info@ztsradenci.si

ni)

15. OBLETNICA – NATALIJA VERBOTEN
Casino AS Radenci
20. april 2018 ob 21.00 uriSVEČANA

29. april 2018 ob 10.00 uri

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI

ZAVOD ZA
TURIZEM IN ŠPORT RADENCI
Radgonska cesta 10
Radgonska
9252
Radenci cesta 10
Tel: 00 386 2 565 18 48,
zavod.radenci@siol.net,
9252
Radenci
Tel: 00 386 2 TIC
565Radenci
18 48, zavod.radenci@siol.net,
Znak tri srca predstavlja licencirano znamko družbe Radenska Miral d.o.o.

19. april 2018 ob 16.00 uri

SVEČANA POSTAVITEV MLAJA
Plato pred zdravstveno postajo Radenci
POSTAVITEV
30. april 2018,MLAJA
ob 19.00 uri

Plato pred zdravstveno postajo Radenci
30. april 2018, ob 19.00 uri

Tel: ++386 2 565 18 89
info@ztsradenci.si
TIC Radenci

Tel: ++386 2 565 18 89
info@ztsradenci.si

Več informacij o prireditvah najdete na spodnji povezavi:

www.ztsradenci.si
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Občine Radenci
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20,00 €

Posebna cena za občane

Znak tri srca predstavlja licencirano znamko družbe Radenska Miral d.o.o.

KRESOVANJE
Za hotelom Radin
30. april 2018, ob 20.00 uri

2018
Znak tri srca predstavlja licencirano znamko družbe Radenska Miral d.o.o.

Več informacij o prireditvah najdete na spodnji povezavi:

NK SLATINA – NK HOTIZA (člani)
ŠRC Slatina Radenci
25. april 2018 ob 17.00 uri
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7. TEKMOVANJE V KUHANJU
DIVJAČINSKEGA
GOLAŽA
7. TEKMOVANJE
V KUHANJU
NK SLATINA – NK APAČE ( U13)
DIVJAČINSKEGA
GOLAŽA
Terasa hotela
Radin
ŠRC Slatina Radenci
Terasa hotela Radin
29. april 2018 ob
10.00 uri

A

K
PR

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine
dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do
odpovedi posameznega dogodka.

Znak tri srca predstavlja licencirano znamko družbe Radenska Miral d.o.o.

3. MEDNARODNI SEJEM SODOBNEGA
ZDRAVSTVA
Pomurski sejem Gornja Radgona
od 17. – 19. aprila 2018

a
Radenci

G

Znak tri srca predstavlja licencirano znamko družbe Radenska Miral d.o.o.

ŠPORT, KULTURA, TURIZEM
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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

NAP OVED DOGODKOV
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