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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

VABILO
NA SLOVESNOST V POČASTITEV
SLOVENSKEGA KULTURNEGA
PRAZNIKA,
KI BO V ČETRTEK,
6. FEBRUARJA 2020 OB 18.00,
V KONGRESNI DVORANI
HOTELA RADIN.

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 MESECU.

OBVESTILA

SPOŠTOVANI OBČANI,
A. OSKRBA S PITNO VODO
1.2.2020 pristopamo občine Ljutomer, Apače, Gornja
Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci pri Ljutomeru,
Veržej, Razkrižje in Radenci k realizaciji še zadnje obveze, ki smo jo prevzeli z gradnjo skupnega vodovodnega
sistema »sistema C«. To pomeni, enotna cena vodarine
in omrežnine.
S tem dopisom vas želimo obvestiti, da bo od 1.2.2020
veljala nova, enotna cena vodarine za vse uporabnike javnega vodovoda na območju občin vključenih v sistem C.
Nova cena bo 0,6747 eur/m3 pitne vode.
Z navedenim datumom se bo spremenila tudi omrežnina.
Le ta bo znašala na celotnem območju občin za infrastrukturo vključeno v sistemu C od 1.2.2020 za priključek DN
20 8,53 eur/priključek. Z večanjem velikosti vodomera
(DN) se povišuje tudi višina omrežnine. Občani občine
Radenci boste tudi v prihodnje, tako kot do sedaj plačevali
omrežnino v višini 4,52 EUR, razliko bo zagotovila občina
Radenci iz proračuna v obliki subvencije vsem gospodinjstvom/fizičnim osebam.
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost
v višini 9,5%

B. PRORAČUN 2020 - ˝PRVO BRANJE˝
Občinski svet Občine Radenci je na svoji 11. redni seji, 24.
januarja 2020 sprejel sklep, da se predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2020 potrdi v prvem branju
in se da v javno obravnavo, ki poteka od 27. januarja do 25.
februarja 2020.
V tem času lahko zainteresirana javnost poda svoje pripombe na predlog proračuna. Gradivo je dostopno na spletni strani http://radenci.si/obcina-radenci/proracun-in-finance/ in v tajništvu občine v času uradnih ur.

C. VREDNOST TOČKE NUSZ
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci (Uradno
glasilo slovenskih občin št. 66/16) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 ter
67/15), je Občinski svet Občine Radenci na 10. redni seji dne,
30.12.2019 sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Radenci za letu 2020, ki znaša 0,0013 EUR.
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JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ,
PROSTOROV/HIŠ V OBČINI RADENCI
Rok za plačilo varščine: 11.2.2020
Datum javne dražbe: 14.2.2020
Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča, 2. nadstropje).
Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci, prostori, hiše in sicer:
1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR
2- parc. št. 36/19, v izmeri 804 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR
3- parc. št. 36/20, v izmeri 641 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR
4- parc. št. 36/22, v izmeri 738 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 21.758,00 EUR

5- parc. št. 36/23, v izmeri 806 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.763,00 EUR
6- 200-12-32 (klet, 82,60 m2) - Izklicna cena: 27.550,00 EUR
7-parc. št. 724/1, 724/2 in 725, v izmeri 1.924 m2, k.o. 212 Okoslavci, Izklicna cena: 25.000,00 EUR
8-parc.št. 82/7, 82/4, 82/5 in 83/5, v skupni izmeri 791 m2, k.o. Boračeva, Izklicna cena: 16.800,00 EUR
9-parc. št. 9/3, 9/5 in 8/1, v skupni izmeri 992 m2, k.o. 202 Kapelski Vrh, Izklicna cena: 29.470,00 EUR
10-parc. št. 548/2, 548/3, 548/10, 548/12, 548/14, v skupni izmeri 1.637 m2, k.o. 218 Hrastje Mota, Izklicna cena: 23.674,00 EUR
Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 11.2.2020 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene.
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INFORMACIJE IN OBVESTILA V POVEZAVI Z ZBIRANJEM ODPADKOV
1. CENE IZVAJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI RADENCI IN SPREMEMBE PRI ZBIRANJU ODPADKOV
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 na podlagi sprejetega elaborata s 1.11.2019 in nato še s 1.1.2020 spremeni
cena izvajanja storitev, s 1.1.2020 pa se bo nekoliko spremenil tudi
sam sistem zbiranja komunalnih odpadkov, ki bo še bolj prijazen
uporabnikom.
Glavna novost pri zbiranju odpadkov od 1.1.2020 naprej bo:
- Podaljšal se bo delovni 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 4 ure popoldne. Odpiralni
čas zbirnega centra bo tako: torek 14h-18h in sobota 8h-12h (od
1.4.-31.10., poletni delovni čas) oziroma v torek 13h-17h in sobota
8h-12h (od 1.11.-31.3., zimski delovni čas).
- Dodatno so od sredine decembra 2019 na različnih lokacijah v
občini postavljene 4 zbiralnice za zbiranje odpadnega jedilnega
olja. Natančne lokacije in navodila najdete v nadaljevanju.
- 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, od 1.11.2019 nova cena
zbiranja komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov) znaša
0,16769 €/kg (z DDV), kar pomeni povišanje 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 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). Cena zbiranja bioloških odpadkov se bo s
1.1.2020 nekoliko znižala (0,11971 €/kg z DDV), strošek zbiranja
bioloških odpadkov na liter posode pa bo v povprečju ostal na
predhodni ravni.
2. SPREMEMBA OBRAČUNA STORITEV ZBIRANJA ODPADKOV
S 1.1.2020 pa se bo nekoliko spremenil tudi sam način obračunavanja cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. S 1.1.2020
bomo namreč potrjeno ceno v €/kg zaračunavali tako, da bomo
maso (količino) zbranih odpadkov v posameznem mesecu raz-

delili med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke (vse zbrane
količine odpadkov razen bioloških odpadkov) oz.
biološke odpadke in pogostost odvoza zabojnika za
mešane komunalne odpadke oz. biološke odpadke
v posameznem mesecu.
S takim obračunom se bo po uveljavitvi nove cene
prešlo iz akontativnega pavšalnega obračuna storitev, ki se je uporabljal do 1.1.2020, na dejanski
obračun opravljenih storitev v posameznem mesecu. Praktično to pomeni, da bo strošek zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških
odpadkov glede na volumen posamezne posode
vsak mesec različen v odvisnosti od zbranih količin odpadkov v mesecu obračuna in obračunanega
volumna posod za mešane komunalne odpadke
oz. biološke odpadke v tem mesecu. Trenutno se
na tak način že vrsto let zaračunavata storitvi obdelave in odlaganja odpadkov, ki ga opravlja Javno
podjetje CEROP d.o.o. To pomeni, da bomo s prehodom na dejansko zaračunavanje tudi storitev
zbiranja odpadkov, poenotili način zaračunavanja
vseh storitev ravnanja z odpadki.
3. ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA
Od sredine decembra 2019 je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. v sodelovanju z Občino
Radenci na različnih lokacijah v občini postavila
4 zbiralnice za zbiranje odpadnega jedilnega olja.
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.
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)
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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.
4. OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE
ZBIRANJA ODPADKOV
- Z računom za ravnanje z odpadki, ki ste ga prejeli v mesecu decembru, ste prejeli tudi koledar
odvoza odpadkov v letu 2020. Na njem so vsi
odvozi vseh vrst odpadkov v letu 2020 in ostale
pomembne informacije, zato ga shranite in upoštevajte.
- Bodite pozorni na dan odvoza posameznih vrst
odpadkov, ki je lahko v letu 2020 drugačen kot v
preteklem letu.
- Posode oz. tipizirane vrečke za oddajo odpadkov
nastavite na vaše prevzemno mesto na dan odvoza do 6:00 zjutraj.
- Posode oz. tipizirane vrečke za oddajo odpadkov nastavljajte na vaše prevzemno mesto tako,
da s tem ne boste ovirali prometa in udeležencev
v prometu. Posebej pozorni bodite, da posode ali
vrečke ne nastavite na cesto ali sredino pločnika.
- V primeru slabih vremenskih razmer ali izrednih
dogodkov se lahko zgodi, da vam na predvideni
dan odvoza, kot je označen na koledarju, odpadkov ne bomo mogli odpeljati. V teh primerih vas
prosimo za razumevanje, saj vam bomo odpadke
odpeljali takoj, ko bo to mogoče ter vas o tem obvestili na krajevno običajen način (spletna stran
vaše občine in našega podjetja ter ostali kanali
obveščanja).
- Pri odlaganju odpadkov v posode in vreče bodite
pozorni na pravilno ločevanje odpadkov! Navodila za ločevanje odpadkov najdete na računu za
ravnanje z odpadki, ki ste ga prejeli v mesecu decembru, na naši spletni strani www.saubermacher.
si), občasno pa dodatna navodila najdete tudi na
hrbtni strani posameznega mesečnega računa.
- Vse dodatne informacije glede zbiranja odpadkov
najdete na naši spletni strani www.saubermacher.
si, na tel. št. 02-620-23-00, lahko nam pišete na
pisarna@saubermacher.si ali nas obiščete na naslovu Spodnji Porčič 4a, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah ali na Ulici Matije Gubca 2, 9000 Murska
Sobota.
- Pri obisku zbirnega centra v Boračevi je potrebno
obvezno pokazati odrezek položnice, s tem dokažemo, da smo občan občine Radenci.
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LUTKOVNO – GLEDALIŠKI ABONMA
2020 V ORGANIZACIJI CENTRA ZA
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE
S KRAJEVNO KNJIŽNICO
Abonmajske kartice za gledališki abonma, za otroke stare med 3 in
9 let (vključno s prvo triado), so še vedno na voljo v TIC-u Radenci na avtobusni postaji, nakup pa je možen tudi pred samim začetkom
predstave. Cena abonmaja je 10 EUR. Predstave se bodo odvijale v
prostorih CENTRA ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE v poslovni
stavbi Občini Radenci in v parku Radenci.
Terminski plan predstav:
- četrtek 20.2.2020, Doktor sreča ob 17. uri (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- četrtek 19.3.2020, Pojoči smetkonjami ob 17. uri (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- četrtek 23.4 2020. Zvezdana in zvonko v cirkusu ob 17. uri (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- sobota 20.6.2020 na odprtem odru v parku: Čarobna vililandija
ob 11.30 uri – na odprtem odru v parku.

SVETOVALNI
DAN: SONČNA ELEKTRARNA ZA
SAMOOSKRBO (ŠPORTNEGA CENTRA
RADENCI) GOSPODINJSTVA
Občina Radenci skupaj s partnerjem v projektu podjetjem Elpoint d.o.o. organizira svetovalni dan o pomenu in prednosti
prehoda gospodinjstev na samooskrbo v sredo, dne 5.2.2020
ob 16. uri in 12.2.2020 ob 16. uri v Centru za medgeneracijsko
druženje v poslovni stavbi občine Radenci.
Občina Radenci je bila v okviru prijave na razpis LAS 3 uspešna pri
prijavi projekta Sončne elektrarne za samooskrbo Športnega centra
Radenci. Občina Radenci je prepoznavna turistična destinacija, ki
gradi svojo dejavnost na naravnih zdravilnih faktorjih se močno
zaveda pomena ohranitve narave in naravnih virov, zato se odloča
za uporabo obnovljivih virov energije.
Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga
s sončno elektrarno lahko izkoristimo. Z uporabo obnovljivega vira
energije je Športni center Radenci postal samooskrben za ogrevanje
in osvetlitev. Sistem samooskrbe pomeni, da se poleti, ko nastaja
višek električna energija le ta preko dvosmernega števca odda v
omrežje in pozimi, ko je poraba večja od proizvodnje se električna
energija koristi iz omrežja.
Operacija sledi devetim prednostnim ciljem: varstvo narave in krepitev ekološke odpornosti, spodbujanje trajnostne, z viri gospodarne in nizkoogljične rasti, ter učinkovito obravnavanje tveganj za
zdravje, ki so povezana z okoljem.

Pričakovani rezultati projekta izgradnje Sončne elektrarne
je proizvodnja 23500 kWh električne energije v enem letu
(celoletna poraba električen energije na ŠRC) in ozaveščanje
prebivalcev o pomenu uporabe obnovljivih virov energije in
predstavitev projekta kot primer dobre prakse.
Vrednost upravičenih stroškov operacije znaša 35.809,67 €.
Skupna vrednost sofinanciranje je 20.911,00€ ali 70 % upravičenih stroškov. Občina je zagotovila 14.868,18 € lastnih
sredstev.
POVEZAVE:
- Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
- Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si
- LAS Prlekija: www.las-prlekija.com

Operacija je sofinancirana iz Evropska sklada za razvoj podeželje: Evropa
investira v podeželje – podpora za izvajanje operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: Podukrep 19.2).

BODITE DEL REŠITVE – NE PROBLEMA
STERILIZIRAJTE / KASTRIRAJTE!

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali Pomurja
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ
PSOV IN MAČK
20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU
od 1. 2. do 31. 3. 2020
(kupon dobite na občini Radenci)

Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za
zdravje živali, obenem pa ni več problema kam z mladiči
ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV – STERILIZIRAJ /
KASTRIRAJ!
Dolžnost lastnikov živali je, da preprečite, da bi se vaše živali nekontrolirano razmnoževale ″Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali)
Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212.
ZA STERILIZACIJO ALI KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO AMBULANTO.

ZA VALENTINOVO DELA AVTORJEV
IZ 16 DRŽAV, OD PERUJA IN
KUBE DO KATARJA IN NEPALA
V deželi treh srčkov bo na ogled nepozabna razstava s
kolonije Duplek art. Velika galerija Občine Radenci, bo
na predvečer letošnjega Valentinovega, v četrtek, 13. fe-

bruarja 2020, ob 18.uri prizorišče odprtja velike razstave
likovnih del nastalih na 11. mednarodni likovni koloniji
Duplek art, ki je potekala od 30.5. do 2.6.2019. Nadvse
zanimivo razstavo, kjer se predstavljajo likovni umetniki,
udeleženci kolonije iz najmanj petnajstih držav, praktično
z vseh celin, bo postavil in razstavljena dela predstavil,
idejni oče kolonije, eden najaktivnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih slikarjev v zadnjih letih, ki ga mnogi
imenujejo vizionarski slikar tretjega tisočletja, Rajko Ferk.
Dela večjega formata bodo razstavljena na stojalih v avli
radenske občinske dvorane, in sicer so dela umetnikov:
Silla Campanini (Italija), Dražen Pavlović (Hrvaška), Valentina Ilijevska (Severna Makedonija), Ivan Grozdanovski (Srbija),Diana Milakieva (Bolgarija) in Snežana Sudarić Petrović (Koper, Slovenija). V dvorani pa bodo na
ogled likovna dela umetnikov iz Peruja, Turčije, Katarja,
Nemčije, Slovaške, Češke, Ukrajine, Kube, Nepala, Avstrija
in Slovenije. Kot posebnost bo na ogled tudi tehnika slikanje z zemljo na juto in kavo. Razstavljena dela bo sicer
možno tudi kupiti, in kot prav Ferk morebitna s prodajo
zbrana sredstva bodo namenili za prihajajočo – letošnjo,
12. kolonijo Duplek art.
Avtor razstave Rajko Ferk nam je razložil, da s kolonijo
Duplek art vsako leto želi številnim umetnikom, ki prihajajo od vsepovsod na Štajersko predstaviti tamkajšnje
lepote, zanimivosti in znamenitosti. „Prvi dan je namenjen ogledu Maribora in okolice. Želim jim pokazati kulturne, zgodovinske in turistične znamenitosti, ki jih v
naši domovini ne manjka. Del ekipe je vsako leto novi in
tako tudi program prilagodim. Tako mi kot gostitelji in
gostujoči umetniki smo na nek način ambasadorji svojih
držav. Morda mi spregledamo, kaj vse imamo in na kako
lepem prostoru živimo. Umetnik Ahmed iz Katarja je bil
navdušen, ko je pričelo rahlo deževati…, kajti tam je to
redek pojav. Akademski slikarji iz Nepala so me potolažili, ko sem jim povedal, da naše ceste niso ravno vzor.
Odgovor je bil: Pri nas nimamo veliko cest in jih ljudje
niti ne pogrešajo. Na poti iz Maribora v Zgornjo Koreno je
akademska slikarka Maria Silla Campanini postavila nagajivo vprašanje. Tukaj pa živijo bogati ljudje. Vse hiše in
okolica vzorno urejena, domačini preprosti in prijazni…ja,
tudi to je sreča. Umetnika iz Turčije (profesorja na univerzah) sta potovala z letalom dve uri do Carigrada in potem
še dve uri do Ljubljane. Pot sta nadaljevala z vlakom do
Maribora, ki je trajal dalj časa kot iz vzhoda Turčije do
Ljubljane. Povedala sta, da sta si ogledala iz vlaka našo
lepo pokrajino. Brez kakšnega nerganja“.
Ferk se zadovoljno spominja, kako je bilo predlani, ko so
jim v korenskem kulturnem domu učitelji in učenci OŠ
Korena pripravili tako prisrčen program, ko je bilo videti,
da so se nekaterim umetnikom zarosile oči. „Glede na to,
da prihajajo slikarji iz različnih koncev sveta in tako tudi
navad glede hrane, jim prilagodim jedilnik. Zanimivo, piščanca jedo vsi. Pripravim tudi glasbo iz njihovih državi
in ob večerih tudi zaplešemo. Umetnost, glasba in šport
nima meja in tudi jezikovnih barier ni. Na zadnji koloniji
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smo se s slovanskimi narodi pogovarjali vsak v svojem jeziku
in dejansko ni bilo težav s češčino, slovaščino in ukrajinščino,
ostali jeziki »bivše« države pa sploh“, dodaja naš sogovornik,
ki dejansko veliko naredi za umetnost, kulturo in promocijo
štajerske dežele. In tako bo tudi na letošnji koloniji Duplek art.
Že pred tem pa pričakuje, da si bo umetnine nastale na lanski
koloniji v Radencih ogledalo čim več ljubiteljev likovne umetnosti. Vsekakor bo izbira likovnih izdelkov izjemno pestra in
pisana, saj tudi ustvarjalci prihajajo z vseh vetrov…
Operacija je sofinancirana iz Evropska sklada za razvoj podeželje: Evropa investira v podeželje – podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: Podukrep 19.2).

V Radencih bo od 19. do 21. junija 2020 potekal VI. Družinsko
turistični festival Mačje mesto, katerega organizator je Občina
Radenci.
Družinsko turistični festival »Mačje mesto« je integralni turistični
produkt (vključuje ponudbo s področja športa, kulture, kulinarike, tradicionalnih običajev in nočitev), ki je namenjen predvsem
otrokom in družinam.
Njegov nastanek je inspiriral častni občan in domačin Radencev
Kajetan Kovič s svojo literarno uspešnico Maček Muri. Tridnevni festival se je s svojimi ustvarjalnimi delavnicami, kulturnimi
vsebinami, športno-rekreativnimi aktivnostmi, kulinariko in z
drugimi spremljevalnimi dejavnostmi postavil Radence na turistični zemljevid družinskih festivalov, kakršnega v tem delu
Slovenije ne poznamo.
Občina Radenci vabi k sodelovanju vsa društva in lokalne podjetnike, ki bi se želeli vključiti v program prireditve oziroma
predstaviti na stojnici v času trajanja prireditve. Z željo, da se
dogovorimo o nadaljnem sodelovanju nas kontaktirajte na naslov mojca.marovic@radenci.si ali luka.ajlec@radenci.si ali telefonsko številko 02 566 96 10.
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V SLOVENIJI PIJEMO KAVO IN
ČAJ Z MEDOM
Čebelarska zveza Slovenije je pobudnik projekta »Pijmo kavo in čaj z medom« in spodbuja Slovence k uživanju kave in čaja z odličnim medom slovenskih čebelarjev. Čebelji pridelki in izdelki slovenskih čebelarjev
so izredno cenjeni. Zaradi vse hitrejšega in stresnega
načina sodobnega življenja so tako primerna hrana za
ljudi.
Ali tudi vi uživate kavo in čaj z medom? Več o tem
zakaj je priporočljivo kavo in čaj sladkati z medom je
predstavila Marija Merljak, univ. dipl. inž. živ. teh., ki
je zapisala:
»Najprej se vprašajmo, kaj se zgodi, če čaj in kavo sladkamo z navadnim belim sladkorjem. V tem primeru
bosta prebava in presnova sladkorja iz obeh napitkov
potekali tako, da bo telo jemalo obstoječe zaloge mineralov za razgraditev tega sladkorja.
Če pa sladkamo čaj ali kavo z medom, ne bomo osiromašili telesa z odvzemanjem mineralov, kajti med ima sam
dovolj mineralov, ki so potrebni za njegovo razgradnjo.
Pravzaprav ima dovolj velike količine najrazličnejših
mineralov, ki so vrh vsega v pravilnem medsebojnem
razmerju, da presežek tega mineralnega prepleta lahko
telo uporabi za druge presnovne namene.
Vendar pa sladkanje z medom zahteva več pozornosti
kot preprosto umešanje belega sladkorja v vroč čaj ali
kavo. Vedeti namreč moramo, da izgubimo večino prednosti medu, če ga vmešamo v vroč čaj in kavo. To pomeni, da moramo oba napitka ohladiti na največ 40 stopinj
C. V tem primeru bosta čaj in kava, sladkana z medom,
ohranila vse, kar je v medu, in neprimerno bolj bosta koristna za telo, saj bomo na tak način poleg mineralov v
telo vnesli tudi vitamine in encime kot biokatalizatorje
prebavnih in presnovnih procesov.«
Slovenci imamo čebelarstvo tako rekoč »zapisano v genih« in je del naše tradicije in zgodovine. Ponosni smo
na bogato znanje, ki smo ga prejeli od naših prednikov in
hkrati vizionarsko gledamo naprej. S pobudo, razglasitvijo in praznovanjem Svetovnega dne čebel smo ponesli
prepoznavnost slovenskega čebelarstva v svet. Na svetovnem nivoju smo spodbudili ozaveščanje javnosti o
pomenu čebel in čebelarstva za človeštvo. Ob zavedanju,
da je čebelarstvo pomembna kmetijska in tudi gospodarska panoga, da je kar 2/3 svetovne hrane posredno ali
neposredno odvisne od opraševanja čebel, lahko s ponosom ugotovimo, da smo del zgodbe, ki spreminja svet.
Vabimo vas, da tudi sami postanite del te zgodbe in uživajte kavo in čaj z odličnim medom slovenskih čebelarjev
– uživajte napitek z zgodbo.

Med lahko namažemo na kos kruha, uporabljamo
ga kot naravno sladilo, dodajamo ga pa tudi mesnim
jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju
seveda pa tudi slaščičarsko - pekovskemu pecivu… ČZS,
JSSČ je izdala prvo kuharsko knjižico Jedi z medom
od tu in tam, v elektronski obliki. Knjižico najdete na
spletni stani www.czs.si.
Recepte smo opremili s priporočilom o tem, kateri med
je najbolj primeren za pripravo posameznih jedi. Vabimo vas, da preizkusite uporabne recepte in postanite
»master šef v kuhanju medenih jedi«!
Avtorica članka:
Nataša
Klemenčič Štrukelj

NATUROPATIJA –
STARODAVNA VEDA O
ZDRAVJU TER ZNANJE
ZA PRIHODNOST
Kaj je naturopatija?
Kolikšna je naša odgovornost do zdravja?
Kaj lahko storimo, da preprečimo bolezen?
Kako si pomagati, če je bolezen že prisotna?
Naturopatija predstavlja tradicionalno evropsko
medicino, podobno kakor ajurveda tradicionalno
indijsko medicino, TKM kitajsko, … Je holistična (celostna), komplementarna metoda obravnave človeka,
ki temelji na iskanju vzroka za določeno težavo ali bolezen. V naturopatiji se z nobeno metodo ne posega
v delo zdravnika, temveč temelji na svetovanju kako
okrepiti telo, da se bo le to lahko borilo proti bolezni.
Metod in tehnik krepitve je veliko in se določajo individualno, osnova krepitve pa je prehrana. Hrana je
energija in energija je življenje. Ni vseeno kaj, v kakšni
kombinaciji in kdaj jemo in ni vseeno kakšne kakovosti je hrana. Kar je za nekoga popolnoma sprejemljivo,
je lahko za drugega slabo. Telo nam že pred nastopom
bolezni sporoča, da nekaj ni v redu in hrana je osnovni
pristop k vsaki težavi.
»Vsak je sam svoje sreče/zdravja kovač,« je star pozabljen rek, tako kot veliko dragocenih misli in trditev
starih modrecev kot so Hipokrat, Paracelsus, Galen,
Lust, … ki so postavljali temelje današnje medicine.
Začetki vitalizma oziroma teorije o vitalni sili in holizma kot celostne obravnave, segajo v čas Hipokrata
in so zapisani v spisih, ki jih danes poznamo pod imenom »Corpus Hippocraticum«. Takratno načelo je bilo
»zdravnik zdravi, narava ozdravi«. Zdravilna moč narave je bila omenjena kot eno načelo v medicini. In prav
moč narave je tisto kar je bistvo teorije o vzročnosti.
Naturopatija lahko deluje kakor preventiva, kurativa,

samostojno ali/in v povezovanju z drugimi pristopi (medicina, homeopatija, …). Človeka ponovno uči poslušati svoje telo ter prevzemati
odgovornost za svoje zdravje. Da mu znanje, orodja in tehnike, da se
opolnomoči ter spozna zdravilno moč svojega telesa. Naturopatska
obravnava ne pozna starostnih omejitev. Uči, da zdravje ni privilegij
temveč pravica vseh živih bitij.
Fizioterapija je ena od medicinskih panog, ki se odlično dopolnjuje z
naturopatskimi protokoli, predvsem pa obe metodi vplivata sinergično na učinke zdravljenja oziroma krepitve. Manualna terapija je ena
od metod dela v fizioterapiji, katera je po svoji filozofiji, zgodovini in
načinu dela izjemno blizu naturopatskim standardom, saj manualni
terapevt pristopi k bolniku celostno. Manualnemu terapevtu in naturopatu je skupna obravnava vezivnega tkiva, katerega ocenita vsak iz
svojega strokovnega zornega kota. Manualna terapija je neinvazivna
metoda zdravljenja, katere osnovno sredstvo so terapevtove roke, s
katerimi prepoznava in zdravi vzroke bolečine.
Veliko se piše in govori o dolgoživosti. Pa res verjamemo, da gre za
dolgoživost? Če pogledamo statistiko, lahko ugotovimo, da zelo malo
ljudi umira od starosti ter, da je vse več bolezni in to predvsem kroničnih. In prav te bolezni postavljajo besedo dolgoživost pod vprašaj, saj
bi lahko dejali, da kronične bolezni predstavljajo lahko tudi počasno
umiranje.
Kronične nenalezljive bolezni sodijo med vodilne vzroke smrti in
prezgodnje umrljivosti in povzročajo do kar 80 % vseh smrti. Zaradi
dolgotrajnega poteka in pogosto hude prizadetosti povzročajo tudi
veliko družbeno breme(Vir: https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/bolezni).
Se res lahko sprijaznimo z dejstvom, da je bolezen v starosti nekaj normalnega? Odločitev je stvar vsakega posameznika.
Naturopatija širi zavedanje, da imamo vsi pravico biti srečni, da smo
vsi vredni ljubezni, da ni boljših in slabših, bolj in manj pomembnih,
da nas drugačnost bogati in da zdravje ni privilegij. Naturopatija ozavešča, da ne potrebujemo nadnaravnih sposobnosti za kakovostno
življenje. Uči nas, da poslušamo svoje telo in odgovornost za svoje
zdravje prevzamemo v svoje roke.
Pravijo, da prihaja obdobje sprememb. Naj bodo te ljubeče, iskrene,
sočutne in pozitivne.
Simona Domjan
Naturopatinja in iridologinja
Naturopatski center SantéVital Radenci
Simona Domjan
Naturopatinja in iridologinja
Kontakt:
T: +386 51 666 394
E: simona@santevital.si
Naturopatski in iridološki pregledi.
Svetovanje za krepitev zdravja in vitalnosti.
Svetovanje s področja Bachovih cvetnih esenc.
Predavanja in svetovanja društvom ter podjetjem.
Neformalna izobraževanja za izboljšanje kakovosti življenja.
Naturopatske kuharske delavnice.
Katja Peček Poredoš
dipl. fizioterapevt
Kontakt:
T: +386 40 829 488
E: katja@santevital.si
Individualna, celostna in strokovna obravnava.
Manualna terapija za obravnavo:
- bolečin, poškodb, težav s hrbtenico in sklepi, išias, bolečine v
vratu, glavoboli, revmatska obolenja, športne poškodbe, …
Vrhunska naprava TECAR za hitro in učinkovito rehabilitacijo.
IASTM mobilizacija tkiva z orodji za živčno-mišično-skeletne težave.
Kinezioterapija (učenje vaj gibalnih vzorcev, korekcija drže,…)
Access Bars terapija za lažje, bolj sproščeno in zadovoljno življenje.

Naturopatski center SantéVital Radenci, Radgonska cesta 2, 9252 Radenci
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PRIREDITVE

VABILO
Spoštovane občanke in občani Občine Radenci,
vabimo vas na slovesnost v počastitev

SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA,

ki bo v četrtek, 6. februarja 2020, ob 18.00,
v Kongresni dvorani hotela Radin.
Slavnostni govornik:

Roman KONČAR,
slovenski igralec, producent, scenarist, režiser, podjetnik in novinar.
Kulturni program:

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA
GORNJA RADGONA
Vljudno vabljeni!
Občina Radenci

PUSTOVANJE

Datum: 25.2.2020 od 16. – 18. ure
Kraj: Športna dvorana Radenci
Organizator DPM Radenci

REKREATIVNI TURNIR OBČINE RADENCI V
NAMIZNEM TENISU POSAMEZNO

Datum: 6. marec 2020 ob 17:00 uri
Kraj: Športna dvorana Radenci – mala dvorana
Organizator ZTIŠ Radenci

KONCERT MLADIH GLASBENIKOV
KONSERVATORIJA ZA GLASBO
IN BALET MARIBOR

Datum: 21. februar 2020 ob 19:00 uri
Kraj: Zdravilišče Radenci
Organizator ZTIŠ Radenci

PREDAVANJE PARTNERSKI ODNOSI

Datum: 29. februar 2020 ob 8.30
Kraj: Konferenčna dvorana Hotela Radin, Zdravilišče Radenci
Organizator: Društvo za zdravo življenje Nova pot, Radenci
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SVETOVALNI DAN O POMENU
IN PREDNOSTI PREHODA
GOSPODINJSTEV NA SAMOOSKRBO

Datum: 5.2.2020 ob 16. uri in 12.2.2020 ob 16. uri.
Kraj: poslovna stavba občine radenci
Organizator: Občina Radenci in podjetje Elpoint d.o.o.

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH
DEL 11. MEDNARODNE LIKOVNE
KOLONIJE DUPLEK ART

Datum: 13. februar 2020 ob 18:00 uri
Kraj: Center za medgeneracijsko druženje v poslovni stavbi
Občine Radenci
Operacija je sofinancirana iz Evropska sklada za razvoj podeželje: Evropa
investira v podeželje – podpora za izvajanje operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: Podukrep 19.2).

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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