
9  /  2 0 1 8

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI 

KROŽIŠČE V 
RADENCIH

 

CENTER 
ZA KREPITEV 
ZDRAVJA

SPOŠTOVANI OBČANI, CENJENE OBČANKE!
člani svetov krajevnih skupnosti za neprecenljivo izkušnjo, 
ki jo je spremljala obilica odličnih rezultatov,  pa če nam to 
kdo prizna ali pa ne. Vem, da smo delali pošteno, v dobro 
ljudi in zato vsem iskrena hvala.
Moji sodelavci s katerimi sem dnevno delil dela in naloge, 
občinska uprava, ki jo sestavljajo posamezniki, ki so zgolj 
ljudje, pridni in delovni in ki jim nihče nikoli ne prizna 
pomena in vloge, ki jim pritiče. »Celemu razredu« hvala!

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Poiščimo srečo v sebi, da bomo znali  
in zmogli osrečevati druge.
Želim vam miren božič in vse dobro v letu 2019!

Vaš dosedanji župan Janez Rihtarič

OBVESTILO ZA OBČANE –  
NADOMESTILO ZA STAVBNO 
ZEMLJIŠČE
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci obja-
vlja na podlagi 218.c člena in 218.č člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04–ZVO-1, 45/04 
-ZVZP-A, 47/04, 62/04–odl. US, 92/05–ZJC-B, 93/05–ZVMS, 
111/05–odl. US, 126/07, 108/09, 61/10–ZRud-1, 20/11–odl. US, 
57/12, 101/13–ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter na podlagi 12. 
in 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slo-
venskih občin št. 66/2016) 

J A V N O  N A Z N A N I L O 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča in 
poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z od-
mero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Radenci za leto 2018

I. 
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Raden-
ci za leto 2018.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo za-
zidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča ter podatki 
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IZVAJANJE POSVETOVALNIC V LOKALNIH SKUPNOSTIH S STRANI 
DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH SESTER V PATRONAŽNEM VARSTVU  V SKLOPU 
PROJEKTA « Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti« 
»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada« 
 
Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in 
socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Izvaja se na pacientovem domu, v 
zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta 
patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje spozna družbene 
spremembe in se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove.   
 
Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti ob vnaprej določenih 
terminih diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu dodatno prispevajo k 
vključevanju ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo ter krepitvi zdravja v lokalni 
skupnosti.  
 
Diplomirana medicinska sestra posvetovalnice izvaja na geografsko opredeljenem območju (izven 
mestnih središč) kjer sicer izvaja patronažno varstvo. Izvaja jih enkrat mesečno. V primeru, da 
njeno geografsko območje pokriva več mestnih četrti, vasi, posvetovalnice izvaja izmenično na 
posamezni lokaciji. Lokacije posvetovalnic so lahko: prostori mestnih četrti, vaški domovi, idr., 
po predhodnem dogovoru s predstavniki v lokalni skupnosti.  
V okviru posvetovalnic izvaja individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, 
ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja, idr.), pomaga pri ureditvi obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, predstavlja in usmerja v delavnice v centrih za krepitev zdravja, izvaja 
meritve, krajša predavanja ter krajše delavnice (v sodelovanju z izvajalci iz standardnega tima CKZ).  
S takim načinom delovanja omogoči ranljivim osebam lažje vključevanje v preventivne 
obravnave ter krepi zdravje v lokalni skupnosti. 
 
Urnik prisotnosti v lokalnem okolju se predhodno objavi na oglasni deski in  spletni strani 
Občine in Zdravstvenega doma, v občinskem glasilu posamezne občine in v lokalnem okolju 
izvajanja( trgovina, gasilski dom, krajevna skupnost…) 
 
                AKTIVNOSTI SE BODO PRIČELE IZVAJATI V JANUARJU 2019! 
 
 

                                                               

V minulih osmih letih svojega županovanja so se moje 
službene in osebne poti srečale z marsikom od vas, ki 
berete mojo zahvalo. Vsem in vsakemu posebej za stisk 
roke, lepo besedo, konstruktivno sodelovanje, opravičeno 
kritiko, iskrena hvala.
21. decembra bom predal županovanje novoizvoljenemu 
županu gospodu Romanu Leljaku. S tem dnem se bo moje 
aktivno delo v lokalni politiki končalo, kar pa ne pomeni, 
da ne bom, če me boste potrebovali, pripravljen še vedno 
pomagati po svojih močeh, vam dragi občani in občanke, 
sodelavci in prijatelji.
Posebej pa bi se želel zahvaliti tudi vsem, ki so v man-
datnih obdobjih 2010-2014 in 2014-2018 skupaj z mano 
bili odgovorni  za razvoj in vodenje naše čudovite Občine 
Radenci kot svetniki, člani različnih odborov in komisij in 



O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 

o zavezancih bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v 
prostorih Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Ra-
denci.  
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča lahko pregledujejo podatke in nanje podajo pri-
pombe v času od 13.12.2018 do vključno 12.01.2019, in 
sicer vsak ponedeljek od 08.00 do 11.00 ure in vsako sredo 
od 13.00 do 17.00 ure (ostale dneve po dogovoru). Pripom-
be je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na naslov: 
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.  

II. 
Zavezanci so Občini Radenci dolžni do vključno 
12.01.2019 sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca 
in spremembo ostalih podatkov, pomembnih za odme-
ro nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2018. 

Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero 
nadomestila so: *sprememba zavezanca, *sprememba 
vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali 
zemljišča, *sprememba poslovne ali stanovanjske povr-
šine, *sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova 
zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in *podobno. 

Zavezanci so tudi med letom dolžni na navedeni naslov 
sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine 
nadomestila in spremembo statusa zavezanca, najpozneje 
v 30 dneh od nastanka spremembe.

Če zavezanec nastalih sprememb ne sporoči, se za odmero 
uporabijo podatki, s katerimi občina razpolaga, ali se lahko 
pridobijo brez sodelovanja zavezanca. 

III. 
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Radenci s pisno 
in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila, 
ki so navedena v vlogi. 
Vloga se lahko vloži na način: 
-  s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Radenci, 

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci  ali
-  osebno, z vložitvijo v vložišču. 

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo 
v vložišču in na internetnih straneh občine: https://radenci.
si/za-obcane/vloge-in-obrazci/.

Številka: 4224-0001/2018-24
Datum:  12.12.2018                                         

 Občina Radenci

KROŽIŠČE V RADENCIH
Likovno celotna skulptura daje vtis okamnelih mehurč-
kov mineralne vode, ki pozimi brez elementa vode in poleti, 
ko skupaj z vodometi draži naša čustva in domišljijo in jo po-
vezuje z znamenitostjo vrelcev  teh krajev. Abstraktni prikaz 
mehurčkov je oblikovan enodimenzialno in ob pogledih iz 
različnih strani ponuja večplastno doživljanje spreminjajoče 
silhuete okrasne fontane na krožnem križišču.

Skulptura je kombinirana s tremi samostojno stoječimi be-
limi zaokroženimi zidovi, z zaobljenimi robovi in je obliko-
vana v kombinaciji z vodometi, ki pršijo vodo v isti silhueti 
kot grajeni deli. Elementi so različne velikosti in iz različnih 
strani predstavljajo zaokroženo kompozicijo. Vse skupaj je 
umeščeno v enotno korito. V podzemnem delu je za potrebe 
vodometa zasnovan zalogovnik vode in strojnica.

Arhitekturne značilnosti 
Z ureditvijo osrednjega prostora krožišča postaja le-ta del 
urejenega javnega prostora. Dobi orientacijski in arhitek-
turni pomen v prostoru. 

Osvetlitev fontane projektno temelji na osvetlitvi vo-
dnih curkov, ki bodo delovali pretežni del leta. Osvetlitev 
je barvna. Izmenjavajo se bela, modra in zelena barva. 
Izbrane barve poudarjajo pokrajinske značilnosti Občine 
Radenci (reka Mura, gričevnat del z vinogradi, mineralna 
voda…). V zimskem času, ko vodni curki ne delujejo se z 
istimi reflektorji osvetljuje dno korita (delno spodnji del 
zaokroženih sten). Osvetlitev bi naj pripomogla še večjemu 
vtisu brezčasno oblikovane skulpture, ne bi pa bistveno 
povečala svetlobne onesnaženosti in prometne varnosti.

Zorislava Fras, univ.dipl.inž.arh.
doc. Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.



»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti« 
»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada« 

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega var-
stva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje 
posameznika, družine in skupnosti. Izvaja se na pacien-
tovem domu, v zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti 
in na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta pa-
tronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega 
varstva, ki najhitreje spozna družbene spremembe in se 
nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove. 

Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokal-
ni skupnosti ob vnaprej določenih terminih diplomira-
ne medicinske sestre v patronažnem varstvu, dodatno 
prispevajo k vključevanju ranljivih skupin v preventiv-
no zdravstveno varstvo ter krepitvi zdravja v lokalni 
skupnosti. 

Diplomirana medicinska sestra posvetovalnice izvaja delo 
na geografsko opredeljenem območju (izven mestnih sre-
dišč), kjer sicer izvaja patronažno varstvo. Izvaja jih en-
krat mesečno. V primeru, da njeno geografsko območje 
pokriva več mestnih četrti, vasi, posvetovalnice izvaja 
izmenično na posamezni lokaciji. Lokacije posveto-
valnic so lahko: prostori mestnih četrti, vaški domovi, 
idr., po predhodnem dogovoru s predstavniki v lokalni 
skupnosti.

IZVAJANJE POSVETOVALNIC V LOKALNIH SKUPNOSTIH 
S STRANI DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH SESTER V 
PATRONAŽNEM VARSTVU V SKLOPU PROJEKTA  

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA  
Zdravstveni dom Gornja Radgona 
Partizanska cesta 40 
9250 Gornja Radgona 
t:  051 300 450 
e: ckz@zd-gr.si 
w: www.zd-gr.si 

 
 
 
 

 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenĳa in Evropska unĳa iz Evropskega socialnega sklada. 

 

 

 

 

IZVAJANJE POSVETOVALNIC V LOKALNIH SKUPNOSTIH S STRANI 
DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH SESTER V PATRONAŽNEM VARSTVU  V SKLOPU 
PROJEKTA « Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti« 
»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada« 
 
Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in 
socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Izvaja se na pacientovem domu, v 
zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta 
patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje spozna družbene 
spremembe in se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove.   
 
Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti ob vnaprej določenih 
terminih diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu dodatno prispevajo k 
vključevanju ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo ter krepitvi zdravja v lokalni 
skupnosti.  
 
Diplomirana medicinska sestra posvetovalnice izvaja na geografsko opredeljenem območju (izven 
mestnih središč) kjer sicer izvaja patronažno varstvo. Izvaja jih enkrat mesečno. V primeru, da 
njeno geografsko območje pokriva več mestnih četrti, vasi, posvetovalnice izvaja izmenično na 
posamezni lokaciji. Lokacije posvetovalnic so lahko: prostori mestnih četrti, vaški domovi, idr., 
po predhodnem dogovoru s predstavniki v lokalni skupnosti.  
V okviru posvetovalnic izvaja individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, 
ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja, idr.), pomaga pri ureditvi obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, predstavlja in usmerja v delavnice v centrih za krepitev zdravja, izvaja 
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Občine in Zdravstvenega doma, v občinskem glasilu posamezne občine in v lokalnem okolju 
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                AKTIVNOSTI SE BODO PRIČELE IZVAJATI V JANUARJU 2019! 
 
 

                                                               

V okviru posvetovalnic izvaja individualna svetovanja 
(izbira osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zoboz-
dravnika, pomoč žrtvam nasilja, idr.), pomaga pri uredi-
tvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, predstavlja in 
usmerja v delavnice v centrih za krepitev zdravja, izvaja 
meritve, krajša predavanja ter krajše delavnice (v sodelo-
vanju z izvajalci iz standardnega tima CKZ). 

S takim načinom delovanja omogoči ranljivim osebam 
lažje vključevanje v preventivne obravnave ter krepi 
zdravje v lokalni skupnosti. 

Urnik prisotnosti v lokalnem okolju se predhodno obja-
vi na oglasni deski in spletni strani Občine in Zdravstve-
nega doma, v občinskem glasilu posamezne občine in 
v lokalnem okolju izvajanja( trgovina, gasilski dom, 
krajevna skupnost…) 

AKTIVNOSTI SE BODO PRIČELE IZVAJATI  
V JANUARJU 2019!

Slavica Mencingar, dipl.med.sestra
Vodja CKZ ZD Gornja Radgona
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LOKACIJE AED NA OBMOČJU NAŠE OBČINE:
Upajmo, da defibrilatorja ne bomo potrebovali, dobro pa je, če vemo KJE V NAŠI OKOLICI SE NAHAJAJO!

V naši občini imamo defibrilator na naslednjih lokacijah:

1. Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, Radenci – na fasadi objekta

2. Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, Radenci – hotel Radin

3. ERINOX d. o. o., Titova cesta 6, Radenci

4. DOSOR d. o. o., Prisojna 4 a, Radenci – 1. nadstropje

5. Vaško - gasilski dom Kapela, Kapelski Vrh 90, Radenci – zunaj/na fasadi

6. Gasilski dom Janžev Vrh, Janžev Vrh 68, Radenci – zunaj/na fasadi

7. Ambulanta družinske medicine Vita Mar, Panonska cesta 17, Radenci

8. SIM, trgovsko in turistično podjetje Radenci d. o. o., Panonska cesta 29, Radenci

Mrežo defibrilatorjev najdemo na spletni strani: http://www.ihelp.si/podstran.php?kat=stran&stran=AED_defibrilator .
V iHELP bazo je vpisanih 8.814 defibrilatorjev, od tega v Sloveniji prijavljenih 1.923. 
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socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Izvaja se na pacientovem domu, v 
zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta 
patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje spozna družbene 
spremembe in se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove.   
 
Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti ob vnaprej določenih 
terminih diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu dodatno prispevajo k 
vključevanju ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo ter krepitvi zdravja v lokalni 
skupnosti.  
 
Diplomirana medicinska sestra posvetovalnice izvaja na geografsko opredeljenem območju (izven 
mestnih središč) kjer sicer izvaja patronažno varstvo. Izvaja jih enkrat mesečno. V primeru, da 
njeno geografsko območje pokriva več mestnih četrti, vasi, posvetovalnice izvaja izmenično na 
posamezni lokaciji. Lokacije posvetovalnic so lahko: prostori mestnih četrti, vaški domovi, idr., 
po predhodnem dogovoru s predstavniki v lokalni skupnosti.  
V okviru posvetovalnic izvaja individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, 
ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja, idr.), pomaga pri ureditvi obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, predstavlja in usmerja v delavnice v centrih za krepitev zdravja, izvaja 
meritve, krajša predavanja ter krajše delavnice (v sodelovanju z izvajalci iz standardnega tima CKZ).  
S takim načinom delovanja omogoči ranljivim osebam lažje vključevanje v preventivne 
obravnave ter krepi zdravje v lokalni skupnosti. 
 
Urnik prisotnosti v lokalnem okolju se predhodno objavi na oglasni deski in  spletni strani 
Občine in Zdravstvenega doma, v občinskem glasilu posamezne občine in v lokalnem okolju 
izvajanja( trgovina, gasilski dom, krajevna skupnost…) 
 
                AKTIVNOSTI SE BODO PRIČELE IZVAJATI V JANUARJU 2019! 
 
 

                                                               

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA  
Zdravstveni dom Gornja Radgona 
Partizanska cesta 40 
9250 Gornja Radgona 
t:  051 300 450 
e: ckz@zd-gr.si 
w: www.zd-gr.si 
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TERMIN 
PRIREDITVE NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIREDITVE TEL. ŠT./

E-NASLOV

21. 12. 2018
17.00

OKROGLA MIZA: DOGODKI IZ 
OSAMOSVOJITVENE VOJNE 1991

VELIKA DVORANA OBČINA  
RADENCI (pritličje)

 040 646 645
nikobrus50@gmail.com

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
16.00–20.00

LUČKOLANDIJA IN BOŽIČNE JASLICE 
V SIKALU ZOO BORAČEVA 041 225 429,  

sikaluzoo@gmail.com

22. 12. 2018 
21.00 DOBRODELNI ROCK KONCERT 2018 ŠPORTNA DVORANA RADENCI mdv.radenci@gmail.com

24.12.2018 PETJE BOŽIČNIH PESMI AVLA HOTELA RADIN animacija@zdravilisce-
radenci.si

24. 12. 2018 
18.00 in 20.30

SVETI VEČER IN BOŽIČNA SVETA 
MAŠA ZA OTROKE

CERKEV SV. CIRILA IN METODA V 
RADENCIH

02/566 16 40 zupnija.
radenci@rkc.si

25. 12. 2018 
00:00

SVETI VEČER IN BOŽIČNA SVETA 
MAŠA

CERKEV SV. CIRILA IN METODA V 
RADENCIH

02/566 16 40 zupnija.
radenci@rkc.si

25. 12. 2018 
10.00

BOŽIČ – PRAZNIK JEZUSOVEGA 
ROJSTVA

CERKEV SV. CIRILA IN METODA V 
RADENCIH

02/566 16 40 zupnija.
radenci@rkc.si

26. 12. 2018
po 10.00 maši BLAGOSLOV KONJ PRI CERKVI SV. MARIJE MAGDALENE NA 

KAPELI, PO POZNI MAŠI NA ŠTEFANOVO 
031 805 894
andreja24@gmail.com

26. 12. 2018
18.00

OBČINSKA SLOVESNOST OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

KONGRESNA DVORANA HOTELA 
RADIN

02/ 566 96 14
veras@radenci.si

28. 12. 2018
17.30 PRAZNIČNI DRUŽINSKI KONCERT CERKEV SV. MARIJE MAGDALENE  

NA KAPELI
02/ 565 18 89
info@ztsradenci.si

28. 12. 2018
21.00 ALFI NIPIČ CASINO AS RADENCI 00 386 51 320 088

info@casino-radenci.com

29. 12. 2018 
17.00 PREPEVAMO ZA PRAZNIČNE DNI KONGRESNA DVORANA HOTELA  RADIN 041 380 339, 031 843 744

sonja.kuhar61@gmail.com

31. 12. 2018
23.30 SKOK V NOVO LETO NA KAPELI PRI CERKVI SV. MARIJE MAGDALENE NA 

KAPELSKEM VRHU
02/ 565 18 89
info@ztsradenci.si

31. 12. 2018 SILVESTROVANJE RESTAVRACIJA RADIN, KAVARNA SWING 
IN NA TERMAH 

branko.slavinec@
zdravilisce-radenci.si

1. 1. 2019 
8.00 in 10.00 SVETA MAŠA CERKEV SV. CIRILA IN METODA V 

RADENCIH
02/566 16 40 zupnija.
radenci@rkc.si

6. 1. 2019 
10.00

PETJE PEVCEV VRELCA IN 
KLOPOTCA

CERKEV SV. MARIJE MAGDALENE 
NA KAPELI ivica.stolnik@siol.net

KOLEDAR DOGODKOV V DECEMBRU


