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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI

N AG OVO R Ž U PA N A
TOKRAT GRE ZA RADENCE,
ODLOČALI BOMO O RAZVOJU NA
ENI STRANI IN O MRAČNIH SILAH
PRETEKLOSTI NA DRUGI STRANI
V petek, 05.03.2021 sem moral izdati obvestilo in določiti 35
dnevni rok za zbiranje overjenih podpisov podpori Pobude
volivcem za razpis referenduma, kar so preko Upravnega sodišča RS zahtevali pobudniki pod vodstvom Franca Vukajča,
svetnikov Norme Bale, Dejana Berića, Draga Kocbeka in Tonija Žitka, katerih namen je, da se v Radencih ohrani Titova
cesta. V tem trenutku je veljaven Odlok o preimenovanju
Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Odlok je sicer
zadržan s strani Ustavnega sodišča, ni pa razveljavljen.
Priznam, da me je navedeno razžalostilo in globoko prizadelo. Opravičujem se Vam, ker moram ponovno pisati o
tem, opravičujem se Vam, ker vas ponovno vračam v tista
krvava leta druge svetovne vojne. S svojo ekipo, ki vodi
Občino Radenci zadnji dve leti imamo popolnoma druge
cilje. Stremimo k razvojno naravnani Občini, razvijati in
spodbuditi želimo klasični, športni in zdravstveni turizem.
Zgraditi želimo prijazen in miren kraj za bivanje.
Osmega januarja letos je bil poseben dan za vse nas. Del
Parka v Radencih je od navedenega dne v lasti Občine.
Vsa pretekla leta so tekli pogovori, zapravljal se je denar
za projekte obnove Parka, vsi pa so pozabljali na osnovni
problem, katerega se nihče ni lotil. Občina ni bila lastnik
Parka, kar je osnova za obnovo. Danes smo lastnik, že smo
se lotili tudi gradnje in obnove. V parku bomo aprila letos
odprli na novo zgrajeni mini golf, za revitalizacijo in obnovo parka imamo načrtovane projekte v višini 4,8 milijona
evrov, zato pospešeno izvajamo aktivnosti za pridobitev
teh sredstev, da park končno dobi svojo novo podobo, na
katero bomo lahko ponosni vsi občani.
Gradimo telovadnico na Kapeli v vrednosti nekaj manj kot 3
milijone evrov, zgradili smo novo nogometne igrišče v vrednosti pol milijona evrov, končana bo sodobna atletska steza
za potrebe šol ter za potrebe športnikov. Gradimo turistično
cesto iz Radencev na Kapelski vrh, preko Strmca, vse do nove
Vinske fontane, ki bo zgrajena do meseca maja letošnjega leta.
Na Kapeli, ob trgovini, nastaja novo veliko parkirišče.

V teku je razpis za gradnjo nove čistilne naprave. Obnovili
smo veliko cest, Prisojna, Gubčeva, Dajnkova, Trdinova,
Cvetna, Vrtna, Cankarjeva, Pionirska, Cvetlična, Janžev Vrh,
Radenski Vrh, Šratovci, Rački Vrh. V Hrastje Moti smo zgradili osrednji trg, na Murščaku Center za druženje.
Sedaj obnavljamo obe cesti v Turjancih, dve cesti na Murščaku in še dve cesti na Janževem Vrhu. Dela so v teku.
V mesecu aprilu začnemo z rekonstrukcijo Dalmatinove,
Porabske, Trubarjeve in Korotanske ceste ter Ceste Slavka
Osterca. Postavljamo razsvetljavo na Janževem Vrhu, Melanjskem Vrhu, Račkem Vrhu, tako je do konca leta 2022
načrtovano, da uredimo razsvetljavo v celotni Občini.
Letos bomo končno lahko rekli, da imamo v Občini vsi vodovod. Vsi, ki v Žrnovi, Turjanskem Vrhu in Murskem Vrhu še
danes nimajo vodovoda, ga bodo letos zagotovo dobili.
Letos bo predvidoma končana tudi denacionalizacija.
Uspelo nam je, vračanje premoženja ne bo vplivalo, niti
ne bo zadržalo razvoj Občine. To kar je Titov sistem neupravičeno odvzel našim občanom v preteklosti, mora
reševati naša generacija. Nekaj bomo v obliki odškodnin
tudi plačali, kar pomeni, da bomo na račun tega naslednje
leto gradili oziroma obnovili tri ceste manj. Mi pa žal še
vedno o Titu!
Za vse to, kar smo v dveh letih naredili, nismo najeli nobenega kredita, nasprotno, na računu imamo v tem trenutku
še 1,5 milijona evrov več kot pa je bilo stanje, ko smo 2018
z ekipo prevzeli vodenje Občine. Na današnji dan imamo
na računu 2 milijona evrov.
Nič ne bi bilo lepšega, da bi za letošnji občinski praznik, ob
30-letnici osamosvojitve Slovenije, trideset let od kar je naš
občan Alojz Gaube prav na tej cesti (na križišču z ulico Pohorskega bataljona) dal svoje mlado življenje za vse nas, obnovili
Cesto osamosvojitve Slovenije, naredili dodatne parkirne prostore in se na ta način poklonili tistim časom. Gospoda Alojza
Gaubeta nisem poznal, umrl je pod streli vojaka vojske JLA, ki
jo je ustanovil Josip Broz Tito.
Trideset let mineva letos, od kar sem se tudi sam kot veteran
vojne za Slovenijo vključil, da naredimo vse, da končno dobimo
svojo državo. Ne samo za nas, predvsem zaradi naših otrok moramo še naprej graditi svetlo prihodnost, da bodo končno zaživeli v miru, da se bodo končala nacionalna trenja, predvsem
pa da se bomo dokončno poslovili od totalitarnega režima.
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Pobudniki referenduma morajo v 35. dneh zbrati pet odstotkov
overjenih podpisov, to je okoli 220 podpisov. Če jim to uspe,
bomo morali razpisati referendum. Upam, da se ne bomo vrnili nazaj na stara pota, totalitarni režim mora ostati za vedno
zakopan v preteklosti, kot v poduk mladim generacijam, da se
nikoli več ne ponovi. A si res želimo Radence, ki samevajo, ki
nimajo razvojnih načrtov? Karkoli se zgodi, odstopil ne bom,
svoj mandat bom izpeljal korektno do konca. Upam si zapisati,
da bomo vsi tisti, ki sedaj razvijamo in vodimo razvojne načrte
pustili sadove, ki so lahko dober temelj nadaljnjega delovanja
in razvoja Občine. Če bodo močnejše mračne sile preteklosti,
bo žal pač tako. Tudi to je demokracija.
Na koncu želim zapisati, da vsi tisti, ki boste pobudo za razpis referenduma podpisali, pa naknadno spremenite svoje
mnenje, lahko pobudo kadarkoli prekličete. Prepričan sem,
da bodo bodoče generacije nenaklonjeno gledale sezname
podpisnikov, ki bodočnosti nikakor niso v ponos. Na koncu
ni pomembna zmaga niti poraz, pomembno je kaj sporočamo s svojimi dejanji našim otrokom. Edino kar šteje je, da
jim pokažemo, da je potrebno obsoditi vse totalitarne režime.
Letos bom slavil 30 let samostojne Slovenije s ponosom.
To bo navdih za moje delo, v korist vseh nas.
Pri meni ni dileme.
Roman Leljak
Župan Občine Radenci
Številka: 094-0001/2021
Datum: 29.01.2021
Na podlagi 7. člena Pravilnika o priznanjih Občine Radenci
in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine
Radenci (UGSO, št. 67/15) ter Sklepa župana o objavi javnega razpisa za dodelitev Priznanj Občine Radenci in Nagrad
zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto (sklep št. 011-0001/2018-28) objavlja Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine
Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom
Občine Radenci za preteklo leto
Občina Radenci podeljuje vsako leto, ob praznovanju občinskega
praznika, Priznanja Občine Radenci (v nadaljevanju besedila:
Priznanja) in Nagrade zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Radenci (v nadaljevanju besedila: Nagrade) posameznim
občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupinam, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom za njihove dosežke
na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva, kulture, znanosti,
ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja, prostovoljstva ter humanitarnosti. Občina lahko podeljuje Priznanja in Nagrade tudi
drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.
V letu 2021 zbiramo predloge za dodelitev Priznanj in Nagrad za leto 2020.
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I. Priznanja Občine Radenci so:
- naziv Častni občan, Plaketa z listino in Pisno priznanje
Predlog za dodelitev Priznanja lahko podajo:
- fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta ter politične stranke.
Predlog za dodelitev Priznanja mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
- podatke o kandidatu,
- opredelitev Priznanja (npr.: naziv častni občan, plaketa,
pisno priznanje),
- pisna obrazložitev predloga,
- podatke o predlagatelju kandidata (naziv ter popolni
naslov).
II. Nagrade uspešnim in zaslužnim občanom Občine Radenci se podeljujejo na podlagi meril, ki jih določa 14. člen
Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju
zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci. Višina
posamezne nagrade ne presega 200 eur, kandidatu pa se
lahko dodeli večkrat.
Na javni razpis za dodelitev Nagrade se lahko prijavijo:
- podjetja, ustanove, zavodi,
- posamezniki,
- skupine, društva, ekipe (delitev nagrade na število članov).
Predlog za dodelitev Nagrade mora biti podan v pisni obliki:
- na izpolnjenem predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije,
- predstavitev kandidata za nagrado,
- potrdilo o stalnem prebivališču kandidata za nagrado
(oz. izjavo, da dovoljuje upravnemu organu vpogled v
uradno evidenco),
- dokazila o izjemnih dosežkih kandidata za nagrado,
doseženih v preteklem letu oz. dokazilo o posebni nadarjenosti kandidata za nagrado,
- druga, vsebinsko ustrezna dokazila.
Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado za leto
2020: najkasneje do srede, 03.05.2021 do 10. ure.
Predlog za Priznanje ali Nagrado mora biti dostavljen
na naslov:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINE RADENCI, RADGONSKA CESTA 9, 9252
RADENCI (osebno ali po pošti, do dneva in ure, določene
kot skrajni rok za oddajo prijave) in obvezno na ustreznih
obrazcih razpisne dokumentacije.
Oprema predloga: Predlog za Priznanje ali Nagrado oddate
predložite v zaprti kuverti, na katero obvezno prilepite oz.
jo opremite z izpolnjenim obrazcem »Oprema prijave«, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Objava in dostop do razpisne dokumentacije: na spletni
strani občine: www.radenci.si in v tajništvu Občine Radenci (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro, od dneva objave
do roka za oddajo predlogov) pod nazivom:
- Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj
Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim obča-

nom Občine Radenci za preteklo leto (z razpisno dokumentacijo) ter
- Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci (UGSO, št. 67/15)
Pravočasno prispele predloge za Priznanja in Nagrade pregleda Komisija, prepozno prispeli predlogi ostanejo v zaprti
ovojnici in bodo shranjeni v arhivu občine.
Komisija pripravi predlog sklepa za dodelitev Priznanj in
Nagrad za leto 2020, ki ga potrdi Občinski svet Občine Radenci. Odločitev Občinskega sveta je dokončna.
Priznanja Občine Radenci bodo prejemnikom izročena na
svečani akademiji ob občinskem prazniku. Prejemnikom
Nagrad bo sklep o prejemu nagrade izročen na svečani
akademiji ob občinskem prazniku, dodeljeni znesek pa
bo nakazan na njihov osebni račun.
Seznam prejemnikov Priznanj in Nagrad za leto 2020, z
obrazložitvijo, bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja objavila na krajevno običajen način.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na tel.
št. 02 566 96 10 ali 02 566 96 12 oziroma na e-naslovu:
mojca.marovic@radenci.si.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občine Radenci

SPOŠTOVANE OBČANKE
IN OBČANI!
Spomladanski čas je obdobje povečane prisotnosti kmetijske
mehanizacije na naših cestah, zato dodatna previdnost v prometu ne bo odveč. Lastniki kmetijskih zemljišč morajo poleg
previdnosti ob vključevanju na prometne površine, poskrbeti
tudi za čiščenje teh površin, v kolikor pride do onesnaženja.
Opaža se, da lastniki kmetijskih zemljišč ob vključevanju
z njiv na prometno površino nanašajo zemljo na cestišče
in le-tega ne počistijo. Zato velja vljudnostno opozorilo, da
se po koncu opravil na kmetijskih zemljiščih mehanizacija
očisti in s tem prepreči nanos zemlje na cestišče, ki ogroža
varnost udeležencev v prometu.
Istočasno je pomembno spomniti na pravilnost oranja, saj
ni dovoljeno oranje preblizu ceste. Lastniki zemljišč morajo poskrbeti, da se njive ne orjejo na razdalji manj kot 4
metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto
ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta.
Ker je bilo zaznanih veliko kršitev glede oranja preblizu ceste in
onesnaževanja cest, bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo
opravljal poostreni nadzor nad upoštevanjem teh predpisov.
Globa za neupoštevanje predpisanega je določena v Zakonu o cestah in znaša 1000 eur.
Primeri oranja preblizu ceste:

Primeri onesnaženih cest:

Če imate kakršnokoli vprašanje, predlog ali prijavo, se lahko obrnete na Medobčinski inšpektorat in redarstvo na tel.:
02 584 90 62.
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.

DELOVNI ČAS OBČINSKE UPRAVE
OBČINE RADENCI URADNE URE

Ponedeljek: 8.00–11.00
Torek: zaprto za stranke
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.30
Četrtek: zaprto za stranke
Petek: 8.00–11.00
V ČASU RAZGLASITVE EPIDEMIJE POSLUJEMO SAMO
ELEKTRONSKO!

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI
KUHINJSKIMI ODPADKI IN
ZELENIM VRTNIM ODPADOM
Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih
potreb v gospodinjstvih nastajajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad, kot: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna
usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki,
kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja
lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih
živali, lesni pepel.
Skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS, št.
39/10) mora povzročitelj kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada iz gospodinjstva te odpadke prednostno
hišno kompostirati v hišnem kompostniku.
V kolikor povzročitelj iz gospodinjstva ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada sam, mora
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te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v zabojniku
za zbiranje teh odpadkov.
Biološke odpadke je strogo prepovedano odvajati v kanalizacijske sisteme, greznice, nepretočne greznice, neposredno v
vode ali jih odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke, papir, steklo ali embalažo!
Ker v zadnjem času opažamo neprimerno odlaganje bioloških
odpadkov v zabojnike za mešane komunalne odpadke, vse
povzročitelje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odreza pozivamo, da si uredijo lastno hišno
kompostiranje ali pa priskrbijo ustrezno posodo za ločeno zbiranje teh odpadkov.

Že naslov najavlja, da bo
šlo za zanimive teme:
kakšni izzivi nas čakajo,
kako jih v našem času
reševati. Res gre pri razmišljanjih predvsem za
ženska vprašanja, vendar avtorica ne zanemari
tudi odnosov med spoloma, ki so zelo pomembni, a gotovo drugačni, kot
so bili nekoč.

Več informacij o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in
pravilnem kompostiranju najdete na naši spletni strani (www.
saubermacher.si) ali pa nas pokličete na tel. št. 02/620-23-00,
kjer lahko uredite tudi vse potrebno, da si priskrbite lasten
zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov.
Za vsa dodatna vprašanja in
pojasnila smo vam na voljo
na 02-620-23-00 ali na
pisarna@saubermacher.si.

Rdeča nit razmišljanj je zanimiva in izvirna: začetnika vseh
nas, Adam in Eva, sta se pregrešila in Bog ju je izgnal iz
Raja – in v tem vidi avtorica prvi razkol med moškim in
žensko. Radovedna Eva je res nagovorila Adama, naj tudi
on poskusi sad spoznanja, a ko ga je Bog vzel v roke, je ni
zaščitil, kar bi kot moški moral storiti, ampak jo je izdal,
pokazal nanjo.

HUMANITARNA AKCIJA
RAZDELJEVANJA VIŠKOV
HRANE V ZAVODU VITICA
Zavod Vitica, Gornja Radgona je odjemalec
doniranih viškov hrane trgovine HOFER. Od
trgovine prevzemajo kruh, pekovske izdelke,
sadje in zelenjavo.
V Radencih bo Zavod VITICA vsak petek
med 9. in 11. uro delili viške hrane v pritlični dvorani poslovne stavbe Občine Radenci (Radgonska cesta 9g, 9252
Radenci).
Za več informaciji se obrnite na telefonsko številko 02 561
15 20 ob delavnikih med 8.00 in 15.00 ur
Pod pokroviteljstvom Občine Radenci, Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer, JSKD Ljutomer in JSKD Gornja Radgona, je izšla knjižica Izzivi sodobnega človeka, avtorice
Lidije Kos.

IZZIVI SODOBNEGA ČLOVEKA 2020
»Če bomo namesto kuhanja zamer poskusili raje drug drugega razumeti, si odpuščati in se sprejemati takšne, kot smo, z
vsemi razlikami ter napakami vred, nam bo v življenju veliko
lepše. In takrat bo Raj lahko že tudi na Zemlji.« Lidija Kos
Lidija Kos, umetnostna zgodovinarka in profesorica francoskega jezika na ljutomerski gimnaziji, je leta 2019 izdala
knjižico Pesmi in razmišljanja, ob koncu leta 2020 pa je
pripravila podobno, a bolj dognano prepletanje kratkih
razmišljanj in pesmi.
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To „izdajstvo“, in iz tega izhajajoča zamera, pa se dogaja kar
naprej, vse do danes, ko ženske spoznavajo, da se več ne
morejo zanašati zgolj na moško zaščito in pomoč. Poskrbeti morajo zase, kar pa lahko naredijo na različne načine, ena
od možnosti je, da se osamosvojijo in si zastavijo lastne
cilje. Seveda pa obstajajo v našem času tudi številni drugi
izzivi, s katerimi se ženske spoprijemajo: neizpolnjena pri-

čakovanja, ranjenost, ozdravitev, pasti emancipacije – biti
gospodinja ali superženska, kako združiti oboje, žensko
sestrstvo, vzgoja otrok in vrednote, ki jim jih moramo zapustiti.
Lidija Kos v svojih razmišljanjih nikakor ni pesimistka, verjame v življenje, verjame v smisel, verjame v veselje in srečo, verjame tudi, da se moški in ženska lahko vrneta v Raj,
če svoj odnos vzpostavita na iskreni ljubezni, pogovoru in
medsebojnem spoštovanju. Njena razmišljanja prinašajo
v naš čas željo po vračanju vrednot, ki jih marsikdo več ne
upošteva ali niti ne pozna. Napisala jih je oseba, kakršne
so v času romantike imenovali „lepa duša“. Upajmo, da jih
bomo vzeli za svoje. Pri dojemanju in sprejemanju besedil
nam bodo gotovo pomagale lepe fotografije vsega, kar je
avtorici ljubo in drago: narave in letnih časov, predmetov
vsakdanjosti, umetniških del, pa tudi sebe same, mlade
ženske sredi sveta in življenja.
Bea Baboš Logar

CENTER ZA SOCIALNO
DELO POMURJE
DENARNI PREJEMKI IN PRAVICE

- oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in
varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki
obvezujejo RS.
Denarna socialna pomoč se dodeli kot pomoč za vso družino. Višina je odvisna od višine dohodkov, ki jih posameznik
ali družina prejema, števila družinskih članov, premoženja,
prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga. Ne glede na to, pa oseba ali družina
ni upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, če premoženje dosega ali presega višino 48
osnovnih zneskov minimalnega dohodka (19.304,64 eur)
ali, če je oseba ali družina lastnik nepremičnine, v kateri
biva in njena vrednost presega 120.000,00 eur.
Pravica do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje in pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
Do teh dveh pravic so upravičene osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki
ureja zdravstveno zavarovanje. Za čas veljavnosti pravice
vam bo vaša zavarovalna polica, mirovala (niste dolžni
plačevati premij).

V današnjem času je vedno več situacij, ko se oseba ali
družina znajde na pragu revščine. Strokovni delavci Centra
za socialno delo Pomurje, se poskušamo osebam približati, razumeti osebno in finančno stisko ter pomagati. V
nadaljevanju vam želimo na kratko predstaviti nekatere
pravice iz javnih sredstev, ki jih lahko uveljavljate na centru
za socialno delo (v nadaljevanju CSD).

VARSTVENI DODATEK
Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas dejanskega prebivanja v RS zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju
(stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem potrošnih dobrin ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.

DENARNA SOCIALNA POMOČ
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta socialno
varstvena prejemka, namenjena osebam, ki si materialne
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere
sami ne morejo vplivati.
Denarna socialna pomoč je namenjena za zadovoljevanje
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavljate jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana (za samsko
osebo, delovno neaktivno je trenutno minimalni dohodek
402,18 eur), hkrati pa morajo biti izpolnjeni tudi drugi z
zakonom določeni pogoji.

Varstveni dodatek lahko pridobite, če ste:
- trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za delo ali nezaposleni starejši od 63 let (ženska) oziroma od 65 let
(moški) - in ste upravičeni do denarne socialne pomoči
oziroma bi do nje lahko bili upravičeni,
- ali, če vaš lastni dohodek presega višino minimalnega
dohodka (402,18 eur), ne presega pa višine minimalnega dohodka za varstveni dodatek (591,20 eur za samsko osebo, 920,99 eur, če oba člana izpolnjujeta pogoje
oziroma 731,97 eur, če le en član izpolnjuje pogoje).
Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka se
ugotavlja dohodek in premoženje in možnost zagotovitve
preživetja s pomočjo tistih, ki so vas dolžni preživljati.
Obveznost preživljanja je lahko v naravi (fizična pomoč,
opravila, nakupi v trgovini, plačilo računov, starš prebiva
pri otroku doma,..) ali denarna.

Splošni pogoj za upravičenost do denarne socialne pomoči
in varstvenega dodatka je, da ste:
- državljan Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) s stalnim prebivališčem v RS ali
- tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in s stalnim
prebivališčem v RS ali
- oseba z priznano mednarodno zaščito in njegovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine
pridobili dovoljenje za prebivanje v RS in imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v RS ali

OMEJITEV DEDOVANJA
V javnosti se še vedno pojavljajo vprašanja glede omejitve dedovanja. Če je oseba od 1.2.2017 prejemnik denarne
socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v kateri dejansko prebiva in ima
prijavljeno stalno prebivališče ter vrednost ne presega
120.000,00 eur, se dedovanje ne omeji.
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Za vse tiste, ki so bili upravičeni do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka od leta 2012 do 1.2.2017 pa
še vedno velja omejitev dedovanja.
IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ
Izredna denarna socialna pomoč (v nadaljevanju IDP) je
namenjena za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnimi dohodki ni mogoče pokriti oziroma, če se ugotovi, da se je oseba ali družina iz razlogov,
na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašli v položaju
materialne ogroženosti.
Dodeli se glede na potrebe samske osebe ali družine, v
enkratnem znesku ali za obdobje od treh do šestih mesecev v višini enega minimalnega dohodka samske osebe
ali družine. V enem koledarskem letu ne sme presegati
višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se
lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le
za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje
sile (potres, poplava, ujma, ipd.).
Prejeto IDP je potrebno porabiti za tisti namen, kot je bila
dodeljena, in sicer v roku 30 dni po prejetju pomoči oziroma do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred potekom
tega roka. V roku 45 dni po prejetju pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge, če je nova vloga vložena
pred potekom tega roka, morate na pristojni CSD predložiti
dokazila o porabi teh sredstev.
Če namenska poraba IDP ni dokazana v roku in v višini
prejete pomoči, oseba ali družina ni upravičena do IDP
14 mesecev po mesecu prejema pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za IDP zaradi naravne nesreče ali
višje sile. V primeru, da IDP v celoti ni bila porabljena za
namen, za katerega je bila dodeljena, se lahko preostanek
neporabljenih sredstev vrne v proračun RS, v 15 dneh po
poteku roka (45 dni od prejema izredne denarne socialne
pomoči). Dokazilo o vračilu se predloži na CSD. V nasprotnem primeru namenska poraba ni izkazana.
OPROSTITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA
Oprostitev plačila RTV prispevka lahko uveljavljajo:
- socialno ogroženi, prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, invalidi s 100% telesno okvaro, invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če vam je
priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo
pomoč, ter osebe, ki ste trajno izgubile sluh.
Oprostitev se uveljavlja na način, da se kopija odločbe o
upravičenosti ter vloga za oprostitev plačila RTV prispevka
posreduje na RTV Slovenija, Služba za obračun RTV prispevka, Čufarjeva 2, 1000 Ljubljana. Vloga za oprostitev
plačila RTV prispevka se lahko dobi na CSD ali na spletni
strani RTV: www.rtvslo.si.
POMOČ VELIKIM DRUŽINAM PRI NAKUPU VINJETE
Enkratno pomoč pri nakupu vinjete lahko uveljavlja:
- eden od staršev ali
- druga oseba (npr. rejnik/rejnica), ki ima v lasti ali uporabi
vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske
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ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B
(2B), in
- je ob zadnji še veljavni registraciji vozila ob letni dajatvi
za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico
do 50 % znižanja letne dajatve za velike družine za to
vozilo.
Nižja letna dajatev v višini 50 % letne dajatve za osebna
vozila iz 7. člena zakona o dajatvah za motorna vozila, se
plačuje za največ eno vozilo v lasti ali uporabi enega izmed članov družine, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča
prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Znižanje se
uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev ali druge osebe (npr. rejnik/
rejnica) in otrok.
Višina enkratne pomoči:
- v višini razlike nad ceno vinjete, ki je določena za drugi
cestninski razred A.
Priloge:
- kopija računa o nakupu vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.
Rok vložitve:
Vloga za tekoče leto se lahko vloži kadarkoli do konca
koledarskega leta (za leto 2021 do konca leta 2021). V posameznem letu je upravičenost samo enkrat (tudi, če je
kupljenih več vinjet za isto leto).
KAM PO INFORMACIJE?
Vse vloge in obrazec za sporočanje sprememb lahko dobite
na CSD, v knjigarnah ali pa si jih natisnete s spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti www.mddsz.gov.si ali na spletni strani eUprava
https://e-uprava.gov.si Vlogo lahko vložite na CSD osebno
ali po pošti.
Za dodatna vprašanja, informacije se lahko oglasite osebno
ali po telefonu na vseh enotah CSD Pomurje, oziroma pridobite dodatne informacije na spletni strani: www.mddsz.
gov.si, https://e-uprava.gov.si.
Viri: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17,
77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13,
90/15, 88/16, 31/18 in 73/18) Zakon o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15,
75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19 in 158/20) in Zakon o dajatvah
za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) ter Ministrstvo
za delo družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si in
eUprava: https://e-uprava.gov.si
Pripravila strokovna delavka CSD Pomurje, Enota Ljutomer:
Alenka Mužinčič Zver, mag.upr.ved




VRTEC RADENCI – RADENSKI MEHURČKI
objavlja

VPIS V VRTEC

za šolsko leto 2021/2022,

v enoto MEHURČKI (Radenci) in enoto GROZDEK (Kapeli),
ki bo potekal od 1. 4. do 30. 4. 2021.
Spoštovani starši,
Zaradi izrednih razmer bo vpis tudi letos potekal nekoliko drugače.
VPISNICO DOBITE:
 na Facebook profilu vrtca (Vrtec Radenci Radenski mehurčki),
 v nastavljeni škatli pred glavnim vhodom (uprava) v enoti Mehurčki,
 preko eAsistenta za vrtce, v kolikor imate urejen dostop.
VPISNICO VRNETE:
 v e-obliki na e-naslov: vrtec.radenski-mehurcki@guest.arnes.si
 po pošti pošljete na naslov vrtca: Vrtec Radenci – Radenski
mehurčki, Titova cesta 1, sedaj Cesta osamosvojitve Slovenije 1,
9252 Radenci
Dnevi odprtih vrat se letos zaradi izrednih razmer ne bodo izvajali.
Za nastalo situacijo se vam iskreno opravičujemo in vas vljudno
prosimo, da nas v primeru kakršnih koli nejasnosti ali vprašanj pokličete
(02 566 95 72) ali se obrnete na nas po elektronski poti (vrtec.radenskimehurcki@guest.arnes.si).
Lepo vas pozdravljam in vam želim obilo zdravja.
Barbara Horvat
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Društvo za zaščito živali Pomurja
Društvo za zaščito živali Pomurja

Novice – POMLAD 2021
Novice – POMLAD 2021

POMLAD – NOVA SEZONA TUDI ZA ZAJEDAVCE
POMLAD
– NOVA
SEZONA
TUDI
ZAorganizma,
ZAJEDAVCE
Kot že samo
ime pove
je zajedavec
vrsta
ki zajeda svojega gostitelja, torej vašo žival.
Kot Poznamo
že samo ime
pove je
vrsta organizma,
svojega
gostitelja,
torej
žival.
notranje
in zajedavec
zunanje zajedavce,
odvisno kiodzajeda
tega ali
se naselijo
na koži
alivašo
v notranjosti
Poznamo
notranje
zunanje zajedavce,
odvisno odsajtega
ali seza
naselijo
na smrtno
koži ali nevarne.
v notranjosti
organov.
Oboje in
je potrebno
redno odstranjevati,
so lahko
živali tudi
organov. Oboje je potrebno redno odstranjevati, saj so lahko za živali tudi smrtno nevarne.

KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI ZAJEDAVCI?
KLOPI So še posebejZAJEDAVCI?
nevarni, ker lahko prenašajo bolezni, enako kot pri ljudeh. Nevarni so
KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI

predvsem
za starejše
ali manjše
živali,
ki so bolj
občutljive
in kot
manj
za bolezni.
KLOPI
So še posebej
nevarni,
ker lahko
prenašajo
bolezni,
enako
priodporne
ljudeh. Nevarni
so Če
je
klopov
veliko,
postanejo
živali
slabokrvne.
predvsem za starejše ali manjše živali, ki so bolj občutljive in manj odporne za bolezni. Če
UKREP:
ovratnice,
šamponi,
praški, sprotno odstranjevanje
je ampule,
klopov veliko,
postanejo
živalispreji,
slabokrvne.
UKREP: ampule, ovratnice, šamponi, spreji, praški, sprotno odstranjevanje
BOLHE IN UŠI So zelo nadležne, saj živali neprestano grizejo, zaradi srbenja pa lahko živali
postanejo
So tudi
in grizejo,
jih je težko
odstraniti,
čelahko
posebej
če se
BOLHE
IN UŠI razdražene.
So zelo nadležne,
sajzelo
živalitrdovratne
neprestano
zaradi
srbenja pa
živali
naselijorazdražene.
v oblazinjeno
Bolhe v živali
tudi
gliste. če posebej če se
postanejo
So pohištvo.
tudi zelo trdovratne
in prinašajo
jih je težko
odstraniti,
UKREP:
ampule,
ovratnice, pohištvo.
šamponi, Bolhe
spreji,vpraški,
čiščenje tudi
prostora
naselijo
v oblazinjeno
živali prinašajo
gliste.
UKREP: ampule, ovratnice, šamponi, spreji, praški, čiščenje prostora
GLISTE IN TRAKULJA Naselijo se v črevesju, vidimo jih lahko v iztrebkih ali na ritnici. Živali
so pogosto
zelo suhe,
v slabem
stanju,vidimo
njihovjihtrebuh
je napihnjen.
Pogoste
so pri
GLISTE
IN TRAKULJA
Naselijo
se v črevesju,
lahko vpaiztrebkih
ali na ritnici.
Živali
mladičih,zelo
ki zaradi
tudi poginejo.
Okuži se
lahko pa
tudiječlovek,
največkrat
otroci.
so pogosto
suhe,tega
v slabem
stanju, njihov
trebuh
napihnjen.
Pogoste
so pri
UKREP:
tableta ki
proti
notranjem
doziramo
2x tudi
v razmiku
dni
mladičih,
zaradi
tega tudizajedavcem,
poginejo. Okuži
se lahko
človek,14
največkrat
otroci.
UKREP: tableta proti notranjem zajedavcem, doziramo 2x v razmiku 14 dni
GARJE Prepoznamo jih po črni oblogi, ki se jim nabere v ušesih in po izgubljanju dlake po
telesu,
koža pa jejih
nagrbančena.
Za živali
so garje
srbeče
in zelo
Živali lahko
GARJE
Prepoznamo
po črni oblogi,
ki se jim
nabere
v ušesih
in boleče.
po izgubljanju
dlakeoglušijo
po
ali
poginejo
v
velikih
mukah.
Garje
so
predvsem
pogoste
pri
mačkah.
telesu, koža pa je nagrbančena. Za živali so garje srbeče in zelo boleče. Živali lahko oglušijo
UKREP:aliposebne
pri veterinarju
poginejoampule,
v velikihinjekcije
mukah. Garje
so predvsem pogoste pri mačkah.
UKREP: posebne ampule, injekcije pri veterinarju

KAKO NAJENOSTAVNEJE ODSTRANIMO ZAJEDAVCE?
KAKO
NAJENOSTAVNEJE
ODSTRANIMO
ZAJEDAVCE?
Najpogosteje
se uporabljajo
ampule in kvalitetne
ovratnice, ki so najbolj

Najpogosteje
uporabljajo ampule
in kvalitetne
ovratnice, živalim
ki so na
najbolj
učinkovite se
in najenostavnejše
za uporabo.
Ampule nanesemo
vrat, da
učinkovite
in najenostavnejše
za se
uporabo.
nanesemo
živalim
si tekočine
ne poližejo, ta pa
razlezeAmpule
po telesu.
Poskrbimo
tudi na
za vrat,
dlako,daki se
si tekočine
ne pri
poližejo,
ta pa se
razleze
telesu.koža
Poskrbimo
tudi
za dlako,
ki za
se živali zelo boleče.
predvsem
dolgodlakih
živali
radapo
zavozla,
spodaj se
vname,
kar je
predvsem pri dolgodlakih živali rada zavozla, koža spodaj se vname, kar je za živali zelo boleče.
Najbolje je, da živali zaščitimo preden dobijo zajedavce ter preprečimo okužbo ali bolezen. Ko
Najbolje
je, da
živali zaščitimo
predentakoj,
dobijo
ter preprečimo
bolezen. Ko
opazimo
zajedavce,
jih odstranimo
če zajedavce
so živali oslabljene,
jih takojokužbo
peljemoalik veterinarju.
opazimo zajedavce, jih odstranimo takoj, če so živali oslabljene, jih takoj peljemo k veterinarju.

Muc Dolfi z garjami in po ozdravitvi ter psička Kimi, z zavozlano dlako in vneto kožo in po striženju,
MuckoDolfi
z garjami
in po ozdravitvi ter psička Kimi, z zavozlano dlako in vneto kožo in po striženju,
je postala
Omica.
ko je postala Omica.
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