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OBVESTIL A
ZAHVALA ZA SRČNO
POMOČ DRUŽINI
Na občinski upravi smo združili moči in s ciljem, da bi
družini Križanič vsaj malo finančno pomagali, smo na
Prazniku traminca in dvigu klopotca, 15. avgusta 2018
na Kapeli, izvedli srečelov. V prodajo smo ponudili 470
srečk, jih tudi uspešno in zelo hitro prodali, za kar se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se odzvali našemu klicu
na pomoč.
Srčno zahvalo namenjamo tudi vsem tistim, ki ste prispevali
dobitke ali z direktnim nakazilom na tekoči račun družine,
pripomogli k uspešnejši izvedbi srečelova in s tem pripomogli, da bo morda uresničena katera skrita želja družine
Križanič.
Zbrana sredstva smo 20. avgusta 2018, v pisarni župana, predali mami Cvetki. Iskreno in od srca se je zahvalila županu,
občinski upravi in vsem, ki smo jim v teh težkih trenutkih
stali ob strani, razumeli njihovo stisko in jim pomagali.
Nam znani seznam darovalcev prispevkov za družino Križanič:
Radenska d.o.o., Sava Turizem d.d. (Terme 3000, Zdravilišče
Radenci, Terme Ptuj, Terme Lendava), GMW d.o.o. GRADBENŠTVO Turjanci, Joško Tivadar, Turjanski Vrh, NK Slatina
Radenci, CEROP d. o. o. Puconci, Mateja Filipčič, s. p., Frizerski
salon Mateja, Slaščičarna in kavarna »Tropicano«, Đemalidin
Hamiti s.p., Mercator d.d., Skupina Droga-Kolinska d.d., Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Pošta Slovenije, Pomgrad
– Cestno podjetje d.d., Gradbeništvo Boštjan Kocmut, Spar
Ljutomer, DOSOR Radenci d. o. o., KZ Gornja Radgona, Bo-

rut in Brigitta Kralj, Fingal d.o.o. Fredi Senekovič, Avto Krka,
Gostilna pri Slavi, Gančani, Liljana Maučec s. p., Pomurski
sejem d. d., VAU Magazin, TV AS, Pomurske mlekarne d. d.,
Pozdrav TV, Erinox d. o. o. Radenci, SIM d.o.o. Radenci, Casino
AS Radenci, Codex d. o. o. Murska Sobota, ASD d.o.o. Boračeva, Dejan Misja s.p., GEOAR s.p., Geodetske in pisarniške storitve Romana Kocet, Elrad International d.o.o., Trgovina Jager
Radenci, Vinotoč Belak, Barbara in Gregor Belak, Kletinoks
d.o.o. Ljutomer, Skupina Panvita, Horizont Clair d.o.o. trgovina
Maribor, Lenča bar, Alenka Činč s.p., Doživljajski park Vulkanija, Zavarovalnica Sava d. d., Čebelarska družina Radenci,
Kavarna in slaščičarna Harmoni Kapelski Vrh, Cvetličarna
Mirjana, Marija Kaučič s. p., Gornja Radgona, GVO, gradnje
in vzdrževanje d.o.o., Aurora caffe – prodajni avtomati, s. p.,
Okrepčevalnica Golf caffe Radenci ...
Ponovno smo skupaj dokazali, da nam skrb za sočloveka ni tuja in da skupno zmoremo več. Vsem in vsakemu
posebej iskrena hvala.

Mojca Marovič, direktorica OU

JAVNI RAZPIS ZA
DODELITEV NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM
Občina Radenci objavlja Javni razpis za dodelitev občinsko stanovanje na naslovu Paričjak 24, Radenci (št. stan.:
1/pritličje), v izmeri 46,036 m2 v najem.
Stanovanje bo oddano v najem na podlagi prednostne liste
A - tistemu prosilcu, ki glede na socialne razmere, v skladu s
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Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
ni zavezanec za plačilo varščine.
Natančnejše podatke o razpisnih pogojih, postopku razpisa, opremi in oddaji prijave ter plačilu upravne takes (oz.
oprostitvi plačila) najdete na spletni strani občine: www.
radenci.si.
Rok za oddajo prijave: najkasneje do 30. 9. 2018, do 11.00
ure.
Prijavitelji vložite prijavo osebno v tajništvo Občine Radenci
ali po priporočeni pošti do zgoraj navedenega roka - v zaprti kuverti in naslovljena na: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci in s pripisom »NE ODPIRAJ – JR
stanovanje«.
Vse dodatne informacije dobite osebno na sedežu Občine
Radenci, med uradnimi urami, na telefonski številki 02/566
96 10 ali na naslovu obcina@radenci.si.
Štev.: 3523-0005/2018-2
Datum:
5. 9. 2018
					
Janez Rihtarič,

			

župan Občine Radenci

LOKALNE VOLITVE 2018
Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka
104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
so bile 13. julija 2018 razpisane redne volitve v občinske
svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
(spletna stran: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2442/razpis-rednih-volitev-v-obcinske-svete-in-rednih-volitev-zupanov).
Redne volitve v občinske svete, svete krajevnih skupnosti in redne volitve županov bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Roki za volilna opravila začno
teči s ponedeljkom, 3. septembra 2018.
Obvestila in sklepi Občinske volilne komisije Občine Radenci (OVK – na spletni strani: https://www.mojaobcina.
si/radenci/novice/obcinske/volitve/obvestila-in-sklepi-ovk-obcine-radenci.html?RSS0bb0a96f7d344246c6c6c
925b2206388).

VABILO K SODELOVANJU PRI
PROGRAMU »DOJENČKI V VRTCU«–

ki ga izvaja Vrtca Radenci - Radenski
mehurčki

Kolektiv Vrtec Radenci – Radenski mehurčki bo od oktobra
2018 do konca maja 2019, dvakrat mesečno izvajal program Dojenčki v vrtcu, ki je namenjen otrokom od šestega
do petnajstega meseca starosti. Srečanja bodo potekala v
prostorih vrtca, v enoti Mehurčki v Radencih.
Prvo srečanje v šolskem letu 2018/19, bo v torek, 9. oktobra
2018 od 9.30 do 10.30, datumi naslednjih srečanj pa bodo objavljeni na spletni strani vrtca http://www.vrtec-radenci.si.

Starše in otroke vabijo, da se jim pridružite na srečanjih,
kjer bodo izvajali dejavnosti za najmlajše, starši pa boste
imeli možnost izmenjati svoje izkušnje s strokovnimi delavkami vrtca in z drugimi starši. Izkušnje preteklih let kažejo, da imajo otroci, ki so obiskovali program »Dojenčki
v vrtcu«, manj prilagoditvenih težav ob redni vključitvi v
vrtec, saj se že prej seznanijo z utripom življenja v vrtcu,
spoznajo strokovni kader in novo okolje.
»Veselimo se druženja z vami in vas prijazno pozdravljamo.«
Kolektiv Vrtca Radenci – Radenski mehurčki

ODRABLJENE STVARI
LAHKO TUDI OŽIVIJO
Gledate na rabljene in odvečne
predmete kot na odpadke, ali jih
vidite kot priložnost, ki jo lahko v enaki obliki uporabi nekdo
drug oz. se jim s prenovo omogoči
novo življenje?
Zbornica komunalnega gospodarstva navaja, da v Sloveniji vsako leto zavržemo več kot 4
milijone ton odpadkov. Vsak od nas zavrže na leto več kot
400 kg odpadkov, od tega je kar petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne. Podjetje Saubermacher - Komunala
Murska Sobota d.o.o. v svojem letnem poročilu o Gospodarnem ravnanju z odpadki v letu 2017 navaja, da je bilo
1.291,4 ton kosovnih odpadkov.
Preprečevanje nastajanja odpadkov je zato v Sloveniji (in
tudi v Evropski uniji) že dolgo prioriteta. Vsako leto nastajajo pobude za nove načine promocije zmanjševanja
odpadkov, ponovne uporabe izdelkov in recikliranja materialov.
Namesto, da bi stvari kupili, uporabili in zavrgli, lahko posamezniki uberemo nov, učinkovitejši pristop, ki omogoča
bolj trajnostno rabo izdelkov. Izdelke, ki za nas predstavljajo odvečno blago, čeprav so še funkcionalno uporabni
lahko podarimo, recikliramo ali jih obnovimo in ponovno
uporabimo.
Če nimate časa, volje ali idej kaj narediti s pohištvom, ki
vam ni več všeč, če imate doma odvečne kose pohištva
in drugo opremo za dom, ki je še funkcionalno uporabna,
pa ne veste kam z njimi hkrati pa se vam zdi nesmiselno
kupovati novega, lahko poiščete nekoga, ki ponuja storitev
obnove starejšega pohištva. Za vdihovanje novega življenja
v stole, sedežne garniture, kotne klopi, omare, kredence
ipd., se lahko obrnete tudi na Društvo za varovanje okolja – REC (socialno podjetje v Murski Soboti, Slovenska
ulica 34 - pritlični prostori Hotela Zvezda ali pokličite na
040-800-694).
Ponovna uporaba ima ekonomske, socialne in okoljske
učinke. S tem, ko spoznavamo alternativne možnosti
reševanja problematike odpadkov in onesnaževanja življenjskega okolja, se lahko odločamo za pozitiven odnos
do reciklaže ter ekološko odgovorno in angažirano vedenje.

Prej

po kmetijskih zemljiščih ne smejo polivati neomejenih količin
gnojnice in gnojevke. Prav tako morajo kmetje gnojila uporabljati v skladu s potrebami rastlin po hranilih. Iz potreb
rastlin po hranilih izhajajo določbe, ki se v nitratni uredbi
nanašajo na časovne omejitve uporabe gnojil, torej na čas,
ko rastline za svojo rast in razvoj hranil v obliki gnojil ne
potrebujejo oziroma jih rabijo v zelo omejenih količinah, kar
velja za pozno jesen in zimo. V nitratni uredbi so določene še
nekatere druge prepovedi in omejitve, ki jih morajo kmetje
upoštevati pri izvajanju gnojenja. Prepovedano je namreč
gnojenje z gnojevko in gnojnico na tleh, ki so nasičena z vodo,
ali na poplavljenih zemljiščih, ali na zemljiščih, ki so prekrita
s snežno odejo, ali na strminah, kjer gnojevka ali gnojnica
odteka po površini, ki je nagnjena k vodotokom, ali na zamrznjenih tleh ali ob vodotokih. Gnojila morajo biti po površini,
ki se jo gnoji, enakomerno raztrošena.
Predlogi, ki smo jih prejeli preko spletnega orodja predlagam.
vladi.si št. 6655-114 z dne 26.3.2015, so z vidika varovanja
voda sporni, kar utemeljujemo z naslednjim:
V kolikor bi predpisali naj se kmetijska zemljišča gnojijo z gnojevko in gnojnico le takrat, ko dežuje, bi s tem lahko povzročili
večje spiranje gnojevke in gnojnice v površinske vode oziroma
s precejanjem v podzemne vode, kar bi privedlo do onesnaženja površinskih oziroma podzemnih voda. Prav tako je treba
dodajati gnojila rastlinam takrat, ko jih rastline potrebujejo,
torej je treba izbrati optimalni čas gnojenja glede na potrebe
rastlin in ne na čas, ko dežuje.

Potem

AKTUALNO
Na občinsko upravo smo prejeli dopis občana, ki opozarja na nekontrolirano gnojenje kmetijskih zemljišč,
izlivanje gnojnice in smrad, ki se širi po okolici.
Glede na to, da …. Nimamo občinskega akta, ki bi urejal to
področje, smo za verodostojen odgovor zaprosili Ministrstvo za okolje in prostor RS. Njihov odgovor objavljamo
v celoti:
Omejitve in prepovedi, ki se sicer nanašajo na gnojenje kmetijskih zemljišč z gnojnico in gnojevko, so določene z Uredbo o
varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13 in 22/15; v nadaljnjem
besedilu: nitratna uredba), vendar gre pri tem zgolj za omejitve in prepovedi, ki se nanašajo na varstvo voda. Z nitratno
uredbo je namreč v slovenski pravni red v celoti prenesena
Direktiva Sveta z dne 12. december 1991 o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (91/676/EGS), ti.
nitratna direktiva. Nitratna uredba določa mejne vrednosti
vnosa dušika iz kmetijskih virov v tla ali na tla ter ukrepe
za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja voda, ki ga
povzročajo nitrati iz kmetijskih virov.
V skladu z določbami citirane uredbe lahko kmetijska gospodarstva gnojijo kmetijska zemljišča z živinskimi gnojili
le v količinah, ki ne presegajo mejnih vrednosti (170 kg N/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva), določenih s citirano uredbo. To pomeni, da kmetje

Predlog, naj se kmetijska zemljišča gnojijo samo ob določenih
dneh oziroma naj strokovnjaki povejo kdaj je najbolj primeren
čas za gnojenje in določijo točne dneve, npr. enkrat spomladi in
enkrat pozno poleti, je strokovno nesprejemljiv. Ponovno poudarjamo, da je treba rastlinam dodajati hranila v obliki gnojil,
ko rastline hranila rabijo za svojo rast in razvoj, kar se dogaja
od začetka pomladi do sredine jeseni. Prav tako imajo različne
rastline v različnih fazah rasti specifične potrebe po hranilih,
zato se v sezoni rasti posamezne rastline gnoji večkrat (začetno
gnojenje, dognojevanje), kar pomeni, da je nemogoče določiti
točno določene datume gnojenja.
Predlogu, da se kmetje določene vasi dogovorijo kdaj bodo
gnojili in da vsi gnojijo naenkrat in da o tem obvestijo vse
vaščane, sicer ne nasprotujemo in je to stvar dogovora kmetov in njihovih sovaščanov. Vendar pri tem spet poudarjamo,
da lahko kmetje gnojijo samo v skladu s potrebami rastlin.
Torej, če gre za iste vrste rastlin v istih fazah rasti se kmetje
lahko dogovorijo, da ta kmetijska zemljišča gnojijo istočasno.
Ne glede na navedeno se na Ministrstvu za okolje in prostor,
v Direktoratu za okolje vodijo tudi aktivnosti v zvezi z rešitvami za zmanjšanje izpustov dušikovih spojin v zrak iz kmetijstva, v sklopu katerih se bodo poiskale ustrezne rešitve za
zmanjšanje izpustov amonijaka prek ustreznih postopkov
krmljenja rejnih živali, ustreznega skladiščenja živinskih gnojil in gnojenja z majhnimi izpusti v zrak, s čimer bo posredno
zmanjšan tudi moteči smrad.
Posebnih predpisov, ki bi urejali izključno problematiko
smradu v Sloveniji nimamo, prav tako priprava tovrstnih
predpisov trenutno ni načrtovana.
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PRIREDITVE
DATUM

PRIREDITEV
VSESLOVENSKA AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO 2018
Kraj in datum: zbirna mesta po občini Radenci, 15. 9. 2018 oz. se lahko aktivnosti izvedejo tudi dan prej ali
15. 9. 2018 pa vsaj v tednu pred 15. 9.
Organizator: ZTIŠ Radenci v sodelovanju z Ekologi brez meja
Kontakt: 02/565 18 89, info@ztsradenci.si
SENIORSKI VEČER Z GLASBENIMI GOSTI
20. 9. 2018 Kraj in datum: DOSOR Radenci, 20. 9. 2018 ob 18:00 uri
Organizator: DOSOR Radenci | Kontakt: Marija Erveš 041 758 639, marija.erves@siol.net
Nogometna tekma (člani) Radenska Slatina - ŠD Bogojina
Kraj in datum dogodka: ŠRC Slatina, 22. 9. ob 16. uri
Organizator: NK Radenska Slatina | Kontakt: Samo Loncner 041 557 431, slatina97@gmail.com
Evropski teden športa - Beactive
Kraj in datum: različne lokacije v Radencih, 23. 9. - 30. 9. 2018
- dan odprtih vrat Športne dvorane Radenci
- medgeneracijski pohod „Med vrelci življenja“
23. 9. 2018 - dan odprtih vrat ŠRC Slatina
- 10 minutni aktivni odmor med delom...
- orientacijski pohod
Organizator: ZTIŠ Radenci, Olimpijski komite Slovenije
Kontakt: ZTIŠ 02/565 18 48, zavod@ztsradenci.si, OKS 01/230 60 06, sportzavse@olympic.si
RADINOV ORIENTACIJSKI POHOD ZA NAJMLAJŠE V RADENCIH
Kraj in datum dogodka: pri vrtcu Radenci, 24. 9. ob 9:30-12:00
24. 9. 2018
Organizator: ZTIŠ Radenci, Vrtec Radenski Mehurčki Radenci
Kontakt: info@ztsradenci.si, 02/ 565 18 89
DAN ODPRTIH VRAT - ŠPORTNA DVORANA RADENCI
25. 9. 2018 Kraj in datum dogodka: športna dvorana Radenci, 25. 9. ob 16:00-20:00
Organizator: ZTIŠ Radenci | Kontakt: info@ztsradenci.si, 02/ 565 18 89
RADINOV ORIENTACIJSKI POHOD ZA NAJMLAJŠE NA KAPELI
26. 9. 2018 Kraj in datum dogodka: pri vrtcu na Kapeli, 26. 9. ob 9:30
Organizator: ZTIŠ Radenci, Vrtec Grozdek Kapela | Kontakt: info@ztsradenci.si, 02/ 565 18 89
DAN ODPRTIH VRAT - ŠRC SLATINA
27. 9. 2018 Kraj in datum dogodka: ŠRC Slatina v Radencih, 27. 9. ob 16:00-19:00
Organizator: ZTIŠ Radenci | Kontakt: info@ztsradenci.si, 02/ 565 18 89
ATLETSKI TROBOJ 4. IN 5. RAZREDOV OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI
27. 9. 2018 Kraj in datum dogodka: pri OŠ Radenci, 27. 9. ob 10:00-12:00
Organizator: ZTIŠ Radenci, OŠ Kajetana Koviča Radenci | Kontakt: info@ztsradenci.si, 02/ 565 18 89
JESENSKI KROS OŠ KAPELA
Kraj in datum dogodka: pri OŠ Kapela, 29. 9.
Organizator: OŠ Kapela | Kontakt: tajnistvo@os-kapela.si, 02/ 566 90 60
GASILSKA TRGATEV - JESENSKO DRUŽENJE OB TRGATVI IN „PREŠANJU“
Kraj in datum: Prostor ob gasilskem domu, 29.9. 2018
Organizator: PGD Janžev Vrh | Kontakt: anton.belna@gmail.com
SVETOVNI DAN SRCA - meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, ...
Kraj in datum dogodka: Zdravilišče Radenci, 29. 9. 2018
Organizator: Zdravilišče Radenci Sava Hotels & Resorts
29. 9. 2018 Kontakt: 051 312 154, animacija@zdravilisce-radenci.si
SVETOVNI DAN TURIZMA – PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ
MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA
Kraj in datum: Zdravilišče Radenci, 29. 9. 2018
Organizator: Občina Radenci | Kontakt: 02 566 96 10, obcina@radenci.si
MEDGENERACIJSKI POHOD PO POTI MED VRELCI ŽIVLJENJA
s postankom in degustacijo pri Medičarstvu Zemljič ter darilom (vsak udeleženec prejme 1 karto za kopanje
v Termah Radenci)
Kraj in datum dogodka: start pri Zdravilišču Radenci, 29. 9. ob 14:00
Organizator: ZTIŠ Radenci, Društvo upokojencev Radenci, Zdravilišče
Kontakt: info@ztsradenci.si, 02/ 565 18 89
22. 9. 2018
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