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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

UREDITEV SOSESKE
RADENCI-VAS
KOT OBMOČJE
PRIJAZNEGA
PROMETA – 2 FAZA

ZBIRANJE ODPADNEGA
JEDILNEGA OLJA IZ
GOSPODINJSTEV

OBVESTILA
JAVNI RAZPIS
Obveščamo vas, da je bil dne 30.10.2019, na
spletni strani Občine Radenci, objavljen JAVNI
RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Radenci v letu 2019.
Sofinancirani bodo naslednji ukrepi:
UKREP 4 – POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
UKREP 7 - POMOČ ČEBELARSTVU – (pomoč za
ohranjanje in spodbujanje razvoja čebelarstva)
Vse potrebne informacije in vloge dobite v tajništvu Občine Radenci ali na tel. št. 02 566 96 19.
Rok za oddajo vlog je : 15.11.2019, do 10. ure.

POLOŽNICE NUSZ
Obveščamo vas, da bodo položnice za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ) izdane 7.11.2019, z rokom plačila:
1. obrok 23. 12. 2019 in
2. obrok 22. 1. 2020
V kolikor je v odmeri prišlo do napak, vas prosimo, da se takoj zglasite na Občini Radenci, oz.
pokličete na tel. št. 02 566 96 17.

OBRATOVALNI ČAS
GOSTINSKIH LOKALOV
Na podlagi 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) mora
gostinec razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti
za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:
- začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
- začetkom obratovanja,
- spremembo obratovalnega časa.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za gostinca ali kmeta, ki
opravlja dejavnost v gostinskem obratu ali na kmetiji iz prve alinee,
ali gostinca, ki opravlja dejavnost v obratu iz četrte ali pete alinee 3.
člena tega pravilnika šteje, da ima prijavljen obratovalni čas, ko ga
objavi skladno s prvim odstavkom 16. člena tega pravilnika.
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega člena gostincu,
ki prijavi obratovalni čas v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega
pravilnika oziroma ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po
prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati
razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do
sprememb, ki se nanašajo na podatke iz 1. točke 12. člena tega pravilnika (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2067#).
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UREDITEV SOSESKE RADENCI-VAS KOT OBMOČJE
PRIJAZNEGA PROMETA – 2 FAZA
V mesecu septembru je občina pričela izvajati 2 fazo projekta Ureditev soseske Radenci- vas kot območje prijaznega
prometa. Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za
vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih.
Osnovni namen predvidene prometne ureditve je znižanje hitrosti motornega prometa na tem območju, zagotoviti
prednost in varnost peš in kolesarskega prometa ter spodbujanje nizkoogljične strategije.

ZBIRANJE PRIJAV ZAINTERESIRANIH ZA PRIKLOP NA OPTIČNO OMREŽJE
V OBČINI RADENCI
Vsa zainteresirana gospodinjstva v Občini Radenci vabimo, da izkažejo svoj interes za priključitev na optično omrežje
in sicer v krajih: Radenci, Šratovci, Turjanci, Rihtarovci, Hrastje Mota. Izkazani interes bo podlaga Občini Radenci, za
pogajanja pri širitvi omrežja. Priključek bo brezplačen.
Vsi zainteresirani lahko svoj interes izkažete po telefonu na št. 02 820 06 22 ali po elektronski pošti na naslov sasa.kercmar@
radenci.si
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IZGRADNJA ZAČASNEGA
MONTAŽNEGA KROŽIŠČA
Izgradnja začasnega montažnega krožišča na regionalni cesti R1230/366 Radgona-Radenci (pri zadrugi v Radencih) je zaključena in pomeni hkrati začetek investicije ˝Sanacija državne ceste
Rondo mostovi˝.

POTRDITEV CEN IZVAJANJA OBVEZNIH
OBČINSKIH GOSP ODARSKIH JAVNIH
SLUŽB RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI
RADENCI
Občinski svet Občine Radenci je na svoji 9. seji, dne 25.10.2019, potrdil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju občine
Radenci za leto 2019 in 2020, ki ga je izdelal izvajalec javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov v občini Radenci, podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o.. V občini Radenci se bo na podlagi sprejetega
elaborata s 1.11.2019 in nato še s 1.1.2020 spremenila cena izvajanja
storitev, s 1.1.2020 pa se bo nekoliko spremenil tudi sam standard
zbiranja komunalnih odpadkov, ki bo še bolj prijazen uporabnikom.
a.
predračunska cena Zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov znaša 0,15314 EUR/kg, od tega:
i. cena javne infrastrukture: 0,00196 EUR/kg
ii. cena storitve: 0,15119 EUR/kg
b.
predračunska cena Zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada znaša 0,11231 EUR/kg, od
tega:
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg
ii. cena storitve: 0,11231 EUR/kg

Predračunske cene ne vsebujejo DDV.
Cene pričnejo veljati in se uporabljati dne 1.11.2019.

Glavne novosti pri zbiranju odpadkov od
1.1.2020 naprej bodo:
podaljšanje delovnega čas zbirnega centra za
zbiranje komunalnih odpadkov v Radencih (Boračeva – pri bivši žagi) za 4 dodatne ure na teden.
Poleg 4 ur v soboto bo zbirni center odprt še en delovni dan čez teden od 14h-18h,
postavljene 4 nove zbiralnice na različnih lokacijah za, zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev,
v naselju Radenci bo izvedena ena dodatna
akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
papir in papirno embalažo (zeleni zabojnik) pa
se bo po novem pobiralo 6x letno.
Zaradi navedenih sprememb, povišanih stroškov izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov in dodatnih
uskladitev zbiranja odpadkov zaradi določil Uredbe
o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov bo od 1.11.2019 nova cena
zbiranja komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov) znašala 0,16769 €/kg (z DDV), kar pomeni
povišanje obstoječega mesečnega stroška za 0,0148
€ (z DDV) na liter posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov) ter
0,12298 €/kg (z DDV) za zbiranje bioloških odpadkov, kar pomeni povišanje obstoječega mesečnega stroška za 0,00821 € (z DDV) na liter posode za
zbiranje bioloških odpadkov. S 1.1.2020 se bo zaradi
potrjene cene (0,16937 €/kg z DDV) strošek na liter
posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
(brez bioloških odpadkov) dodatno v povprečju povišal za 0,00292 € (z DDV).

ZBIRANJE ODPADNEGA
JEDILNEGA OLJA IZ
GOSPODINJSTEV
S 1.1.2020 oz. predvidoma že s koncem leta 2019 bo
podjetje Saubermacher Slovenija v sodelovanju z
Občino Radenci na različnih lokacijah v občini postavilo 4 zbiralnice za zbiranje odpadnega jedilnega
olja iz gospodinjstev.
Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se
uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov in ga je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ali ga odvajati v kanalizacijo ali greznice. V kanalizacijo odvrženo odpadno olje namreč povečuje
potrebo po pogostejšem mehanskem čiščenju cevi,
kar posledično lahko povzroči njihovo poškodbo ter
obenem skrajšuje njihovo življenjsko dobo. Navsezadnje pa je tudi izvrstna hrana glodavcev in vir
neprijetnih vonjav. Uporabljeno jedilno olje je tako
odpadek, ki ga moramo zbirati ločeno od drugih odpadkov, saj ga je mogoče predelati v druge surovine.
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Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev se bo tako poleg zbiranja v zbirnem centru
zbiralo še v posebnih namenskih in vedno dostopnih zabojnikih na sledečih
lokacijah:
Kidričevo naselje 5
Gregorčičeva ulica 6
Kapelska cesta 26 (pri gasilskem domu)
Boračeva 40g, Radenci (pred ograjo zbirnega centra Radenci)
Za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih lahko uporabite lastne
plastenke, steklenice, kozarce za vlaganje ali podobne posode s pokrovom, ki pa
so predhodno očiščene ostale vsebine. Pomembno je, da povzročitelji k odpadnim jedilnim oljem ne mešate odpadne masti! Odpadne masti prevzemamo
v zbirnem centru in ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
morajo pa biti zbrane ločeno od odpadnega jedilnega olja.
Za urejanje vseh zadev, vezanih na oskrbo s pitno vodo, lahko pokličete na
telefonski številki
za vzdrževanje: 065-602-201
in
stanje števca ali odvoz grezničnih gošč: 065-602-202
ali na elektronski naslov komunala@radenci.si.
Stanje števca lahko javite do 4. v mesec

DOSOR PODARIL 4.000 EUR

V namen družbene odgovornosti je podjetje SeneCura, ki je lastnik
Dosor-ja, nakazala izbranim društvom v Občini Radenci 1000 eur:
Rdečemu križu Gornja Radgona, za 22 let staro deklico iz
Melanjskega Vrha, ki ima cerebralno paralizo in potrebuje vgradnjo
invalidske stopniščne ploščadi, ki zahteva velik finančni vložek,
Društvu upokojencev Radenci,
Društvu vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric,
Društvu vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela.

KOLESARSKO POHODNIŠKA
KARTA OBČINE RADENCI
»PEŠKI ALI Z BICIKLOM,
SAMO KA IDEŠ«
Zavod za turizem in šport Radenci je na pobudo člana
sveta zavoda pristopil k izdelavi kolesarske karte
Občine Radenci. Občina Radenci namreč ni imela
samostojne kolesarske karte. Sprejeta je bila odločitev,
da se na karto umestijo kolesarske poti, ki jih je v okviru
diplomske naloge dodelal in ponudil zavodu, domačin
Luka Ajlec, vključena pa je tudi že obstoječa kolesarska
pot - pot Traminca. Dodali smo še pohodniške poti v
Občini Radenci (pot ob Muri, Pot med vrelci življenja
in Atilova pot) ter pot Gor pa dol kre Mure. Tako smo
dobili Kolesarsko - pohodniško karto Občine Radenci,
ki je opremljena z vsemi potrebnimi opisi in legendami
ter uporabnimi podatki za kolesarje in pohodnike.
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Kolesarske poti (na karti oštevilčene in označene modro) in pohodniške poti (na karti oštevilčene in označene zeleno)
imajo naslednja imena.
Pot

Ime poti na karti

Kolesarska pot 1:

Pot Traminca

Kolesarska pot 2:

Od slatine do vina

Kolesarska pot 3:

Pot škrata Radina

Kolesarska pot 4:

Radenski krog

Kolesarska pot 5:

Od ravnice do goric

Pohodniška pot 1:

Pot med vrelci življenja

Pohodniška pot 2:

Atilova pot

Pohodniška pot 3:

Gor pa dol kre Mure

Pohodniška pot

Pot ob Muri

Seveda so podani tudi kratki opisi poti.
Osnovni parametri karte so:
Merilo: 1:30.000
Format karte: nezloženo 60x 42cm, zloženo 7,5 x 15 cm – zelo priročen
Naklada: 3.000 izvodov
Papir: mat premazni papir 115 g
Jezikovne variante: slovenski, nemški in angleški jezik.
Karto je izdelal IziMap d.o.o. iz Šmartna pri Litiji, natisnila pa tiskarna Grafex, Izlake.
Kolesarsko pohodniška karta je na razpolago v Turistični pisarni na Avtobusni postaji v Radencih. Cena karte je 2 eur.
Ob tej priložnosti se za tvorno sodelovanje zahvaljujemo Občini Radenci in sponzorjem Sava turizem - Zdravilišče Radenci, Radenska Radenci in Pivovarni Bevog.

FIZIOTERAPIJA ZAHAJ
(Zasebna fizioterapija in ortopedija dr. Brodnik)
KDO SMO?
Smo novonastala specialistična ambulanta z visoko usposobljenim kadrom. Naša strategija zajema predvsem filozofijo
celostne obravnave vseh vrst poškodb tako vrhunskih športnikov, rekreativcev ter vseh ostalih pacientov z bolečinami.
V sklopu celovite obravnave nudimo samoplačniške ortopedske, fizioterapevtske in nevrofizioterapevtske obravnave,
ki temeljijo na individualno usmerjeni terapiji, s celostnim pristopom. Pacientom nudimo terapije in preglede brez
čakalnih vrst, osebni pristop ter edinstvene metode.
Ortopedske specialistične preglede opravlja Tomaž Brodnik, dr. med. spec. ortopedske kirurgije. Fizioterapevtske
terapije izvaja dipl. fiziot. in dipl. šp. tren. Merlin Zahaj.
Nevrofizioterapevtske terapije izvaja dipl. fiziot., RNO terapevt David Lugonjič.
KAJ NUDIMO?
Naša strategija zajema predvsem edinstvene metode, kot so: manualne terapije, terapije trigger točk, ergon/iastm
tehnike, dry needling tehnike, visokofrekvenčne Hi-Top terapije, cupping oz. terapije z ventuzami, kinesiotaping,
metode Bobath/RNO za naše najmlajše, detensor terapije, terapije fascialnih disfunkcij, manipulacije hrbtenice in
sklepov, nevromišične stabilizacije, medical flossing terapije, osebne treninge v naši telovadnici ter terapevtske
masaže. Hkrati ponujamo tudi fizioterapijo na domu.
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Programi rehabilitacije s fizikalno terapijo, ki jih izvajamo v naši ambulanti, so zasnovani povsem individualno in vodeni
s strani strokovno usposobljenega fizioterapevta pod nadzorom lečečega specialista ortopeda. Proces rehabilitacije, v
katerem fizioterapevt hkrati izvaja terapije le pri enem pacientu, je nedvomno bistveno učinkovitejši in varnejši, saj
omogoča prilagajanje poteka terapij in stopnjevanje aktivnosti glede na hitrost napredovanja rehabilitacije pri vsakem
posamezniku posebej.
KAKŠNE VRSTE POŠKODB ZDRAVIMO?
V naši ambulanti nudimo celovito obravnavo mišično - skeletnih deformacij in okvar. Med njimi so: poškodbe gležnja,
hernija, artroza, poškodbe hrbtenice, ahilova tetiva, trn v peti, teniški komolec, poškodbe ramena, meniskus, poškodbe
kolena, išias, piriformis, skolioza, izboljšanje telesne drže, zlom zapestja, poškodbe ligamentov in mišic, fizična pripravljenost…ter ostalih najpogostejših poškodb, kot so: padci, zlomi, nategi, vnete mišice in sindromi.
KJE SE IZOBRAŽUJEMO?
Zraven do sedaj pridobljene strokovne diplomacije se udeležujemo tudi različnih strokovnih seminarjev tako doma kot
v tujini (Barral inštitut Slovenija, Osteon Manual Therapy Training, Rehabilitation Prague School, Upledger inštitut Slovenija in Akademija za manualno terapijo Ljubljana) ter tako nenehno sledimo novim trendom in težimo k nadgradnji
našega znanja.
KJE NAS NAJDETE?
Nahajamo se na Panonski cesti 15 v Radencih, v spodnjih prostorih Vile Anne, zraven splošne družinske ambulante dr.
Trojnar Budak Irene.
DELOVNI ČAS
Vsak dan po dogovoru na telefonsko številko 040 127 023 ali 041 975 802 ter po e-mailu info@fizioterapija-zahaj.si ali
preko socialnih omrežjih (facebook, instagram).
Zakaj bi trpeli bolečine? Prepričajte se, da to ni več potrebno.
Vabljeni, da nas obiščete.
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PRODAJA PARCEL ZA GASILSKIM DOMOM V RADENCIH
Občina Radenci bo s prodajo parcel pričela 1.12.2019.

Katastrska občina:

parcelna številka:

cena:

200 Radenci

36/16

29.689€

200 Radenci

36/17

38.976€

200 Radenci

36/18

29.158€

200 Radenci

36/19

23.704€

200 Radenci

36/20

18.898€

200 Radenci

36/21

26.180€

200 Radenci

36/22

21.758€

200 Radenci

36/23

23.763€

200 Radenci

36/24

23.733€

200 Radenci

36/26

12.265€

200 Radenci

36/27

2.477€
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VABIMO VAS NA

11. MARTINOVANJE NA KAPELO,
ki bo v SOBOTO, 9. novembra 2019.
Pričakujemo vas na Kapeli, na turistični točki »Pri preši oz. Vinogradniški hiši«.
Zabaval vas bo ansambel Prleški kvintet.
Prireditev bo spremljal kulturni program.
PROGRAM:
»Pri preši – Pri vinogradniški hiši«:
11.00 Otvoritev prireditve z ansamblom
12.00 »Pri preši – Pri vinogradniški hiši«:
Uradna otvoritev prireditve z nagovori
Nastop Vokalnega kvinteta Klopotec Kapela
Otvoritev kulinarične razstave
Nastop Kulturno umetniškega društva Selnica iz Hrvaške
Drugi gosti
12:40 »Martinova tombola« za otroke in odrasle v izvedbi ZTIŠ Radenci
14.00 Spust klopotca in tradicionalni krst mošta s humoristom Emilom Šmidom

KONCERT ANSAMBLA PRLEŠKI KVINTET
PROGRAM BO DOPOLNJEN:
s ponudbo dobrot iz krušne peči
z Martinovo kulinarično ponudbo
s prikazom domače obrti in ročnih del
s »KULINARIČNO RAZSTAVO«, strokovni vodja razstave Marija Fras

Vljudno vabljeni v osrčje kapelskih goric, prepustite se nam, da vas razvajamo.
V primeru deževnega vremena bo prireditev odpovedana!
»Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek
objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah in na družabnih omrežjih. Namen fotografiranja in/ali snemanja
je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih.«

Organizatorji: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela, TD Klopotec Kapela
Soorganizator: Občina Radenci, Zavod za turizem in šport Radenci

INFO: ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI; Radgonska cesta 10, 9252 Radenci,
Tel: 00 386 2 565 18 48, e-mail: zavod@ztsradenci.si, www.ztsradenci.si
Turistična pisarna Radenci Tel: 00 386 2 565 18 89, e - mail: info@ztsradenci.si
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Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija
T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20
E: obcina@radenci.si, www.radenci.si
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