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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI

N AG OVO R Ž U PA N A
SPOŠTOVANI OBČANI, OBČANKE,
v tem mesecu boste prejeli odločbe o odmeri nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2021. Uvodoma
želimo povedati, da je to področje v Občini Radenci do sedaj
bilo neurejeno ter po večini prilagojeno posameznim interesnim skupnostim. Za približno 20% stavbnega zemljišča se
v Občini Radenci NUSZ do sedaj sploh ni plačeval.
Za primerjavo naj navedemo, da Občina Rogaška Slatina,
ki ima okrog 3.500 prebivalcev, na letni ravni dobi cca. 1
milijon EUR sredstev iz naslova NUSZ. Občina Radenci pa
je do sedaj na letni ravni iz naslova NUSZ dobivala slabih
300 tisoč EUR. Denar od pobranega nadomestila je strogo
namenski ter se uporablja za izgradnjo in obnovo občinske
infrastrukture, predvsem cest. Za cilj smo si zastavili, da na
letni ravni pridobimo vsaj 700.000 EUR, da bi lahko vsako
leto obnovili najmanj štiri ceste oziroma ulice. V skladu
s tem smo spremenili občinski odlok na način, da smo z
višino plačila še vedno primerljivi s sosednjimi občinami
oziroma je vrednost točke za izračun NUSZ celo nižja, kot
jo ima Občina Gornja Radgona.
Vsi tisti, ki imate zazidano stavbno parcelo manjšo od 1000
m2, boste po novem odloku plačevali celo manj, kot do
sedaj. Vsi tisti, ki pa imate nezazidano stavbno zemljišče,
boste po novem plačevali več.
Občina Radenci ima preko 700 nezazidanih stavbnih parcel,
kar nam otežuje sprejem prostorskega načrta za nove gradbene parcele, saj nam Ministrstvo za okolje in prostor ne dovoli načrtovati novih gradbenih parcel, dokler se ne pozida

teh 700 parcel. Dokler torej nezazidanih parcel ne uredimo,
je nemogoče, da bi prebivalci, ki želijo graditi stanovanjske
objekte, prišli do novih parcel na način, da bi občina v skladu
z njihovimi potrebami ustrezno spremenila in prilagodila
obstoječi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Mnogi od občanov imate ob stanovanjskih stavbah (ena
parcela) nepozidane stavbne parcele (druga parcela) namenjene za postavitev bazenov, vrtov itd. Plačilu višjega
NUSZ se boste izognili, če boste (obe) parceli združili v
eno pozidano parcelo. Na ta način se boste izognili davku
na nezazidano stavbno parcelo (NSZ) . Dokler pa jih boste
imeli v lasti kot samostojne parcele, bo žal potrebno plačevati malo več.
Občina Radenci bo po izstavitvi odločb o odmeri NUSZ za
občane imela v ta na razpolago svetovalno pisarno. Uradne
ure bodo vsak ponedeljek in sredo med 8.00 in 15.00 uro.
V pisarni vam bomo svetovali, kako izpisati pritožbo zoper
izdano odločbo, v primeru, da jo boste potrebovali in kako
postopati v primeru združevanja nezazidanih stavbnih
parcel v eno enoto.
PRITOŽBO zoper izdano odločbo NUSZ za leto 2021 je potrebno posredovati v pisni obliki z dokazili na
• FURS Murska Sobota, Slomškova 1, 9000 MURSKA
SOBOTA, ali
• e-pošta/ mail: ms.fu@gov.si
Roman Leljak, župan

A K T UA L N O
PARK V RADENCIH
V občinsko last nam je uspelo pridobiti polovico parka in
sicer celotno območje bazenskega kompleksa. Z družbo
Sava turizem d.o.o. je bila sklenjena menjalna pogodba, na
podlagi katere je Občina Radenci odstopila v last družbi
Sava Turizem d.o.o., zemljišča okrog njihovega bazenskega kompleksa, Občina Radenci pa je pridobila na podlagi
navedene pogodbe, v last zemljišča v parku.

S predstavniki Ministrstva za kulturo ter predstavniki Zavoda za spomeniško varstvo, smo dogovorili smernice in
način ureditve parka, ki je v lasti Občine. Nastal bo park
vodnih doživetij s posebnim poudarkom na otrocih, urejen bo prireditveni prostor in prostor za družabna srečanja,
zgrajeni bodo paviljoni, v katerih bomo s pomočjo sodobne
tehnologije predstavili posebnosti vodnega podzemlja na
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našem območju, vodo v umetnosti, vodo v agregatnem
stanju, podnebje, zvočno sobo. Igrišče za Mini golf je bilo
že zgrajeno.
Celotna naložba bo vredna približno 4 milijone evrov. Načrtujemo, da bomo pretežni del sredstev pridobili iz Kohezijskih sredstev Evrope unije. Z določenimi deli bomo za-

čeli že v mesecu septembru tega leta in sicer bomo najprej
začeli z rušenjem objekta ob trgovini Mercator in izgradnjo
prireditvenega prostora na nekdanji lokaciji bazena. Objekt
Vila Marija bo obnovljen, v njem bodo prostori za kavarno
in turistično pisarna. Projekt obnove parka bi bil predvidoma v celoti zaključen konec leta 2023.

CESTA DO PETANJSKEGA MOSTU
Želimo vas obvestiti o predvidenem začetku del obnove ceste
od Kmetijske zadruge do Petanjskega mostu, katerih pričetek
bi naj bil konec meseca septembra. Krožišče pri Kmetijski zadrugi žal letos še ne bo zgrajeno, zaradi denacionalizacijskega
postopka na delu cestišča v samem krožišču. Denacionalizacija
še vedno ni rešena. Marca lanskega leta smo želeli ta denacionalizacijski zahtevek rešiti z neposrednimi dogovori z družino
Šarić, vendar žal to ni bilo mogoče po nesmiselnem nasprotovanju posameznikov, zaradi preimenovanja Titove ceste. Še
enkrat želimo poudariti, da je bil prvotni namen spremembe
imena Titova cesta v Radencih, da se navedeno ime ceste spremeni v Cesto Ante Šarića, v zahvalo za vse kar je slednji naredil
in zgradil v Radencih (kar bi bilo najbolj prav). Na ta način bi

si pridobili ugodnejše pogoje v dogovarjanju z družino Šarić,
glede umika postopkov na zemljiščih, ki se uporabljajo v javno
dobro. Na žalost so posamezniki, gre za svetnike iz vrst SD in liste Tonija Žitka, temu nasprotovali in podprli g. Franc Vukajča,
Draga Kocbeka, Ireno Petek in še nekatere posameznike, ki so
zahtevali referendum o preimenovanju Titove ceste. Kot vam
je večini znano, se je kasneje pod grožnjo referenduma odločilo,
da se cesta preimenuje v Cesto osamosvojitve Slovenije.
Cesta od plastičnega krožišča, vključno s celotno avtobusno
postajo, do Petanjskega mostu, bo obnovljena v celoti. Občina
Radenci bo financirala obnovo v višini petindvajsetih odstotkov, gre za nekaj več kot pol milijona evrov. Obnova bo trajala
240 dni.

AKTUALNI RAZPISI
Občina Radenci je na svoji spletni strani www.radenci.si objavila:

»JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RADENCI V LETU 2021«
Rok za oddajo ponudb je 8. 10. 2021, do 10.ure.
Vlogo za javni razpis lahko v času uradnih ur dvignete tudi v tajništvu občine Radenci.

DOGODKI
PREDSTAVITEV KNJIGE
V četrtek 19. avgusta 2021 ob 19. uri Vas vabimo na predstavitev knjige »Franc Rihtarič od resnice do mita«, ki
jo bo predstavil dr. Ivan Rihtarič, v veliki dvorani Občine
Radenci (pritličje).
Predstavljen bo obsojeni in leta 1959 zadnji ustreljeni obsojenec v Sloveniji, vso njegovo življenje (1929-1959). Delo
je nastalo na podlagi okoli 2000 še ne objavljenih domačij
in tujih dokumentov.
Vstop prost ob upoštevanju PCT pogojev.
Vljudno vabljeni!
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MESEC KAPELČANA NA VINSKI FONTANI NA KAPELI
JAN PLESTENJAK

LUCIJA ČIROVIĆ

Sobota, 21. 8. 2021 ob 20. uri

Četrtek, 26. 8. 2021 ob 20. uri

MARIJAN SMODE

VERA & ORIGINALI

Sobota, 28. 8. 2021 ob 20. uri

Petek, 3. 9. 2021 ob 20. uri

Vstop na vse prireditve je prost ob upoštevanju PCT pogojev. Vljudno vabljeni!
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NAPOVEDUJEMO
Maček Mijav vabi na Mačje mesto, ki se bo
odvijalo od 3. do 4. septembra. Za vas smo
pripravili varen in predvsem pester program.
V petek v dopoldanskem terminu smo za otroke Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci,
Osnovne šole Kapela in Vrtca Radenci pripravili
gledališko igro, športne igre, napihljiva igrala.
V soboto, 4. 9. smo za vas pripravili program
od 10.00 do 20.00 ure, kjer boste našli ustvarjalne delavnice, mačji časopis, knjižnico pri
Muriju, cirkuško pedagogiko, tržnico lokalnih
dobrot in razstavljavce, Mijav fit in pestro dogajanje na odru.
MIJAV FIT – šport in zabava
10:00 – 18:00 napihljivi igrali, zabava z animatorji hiše Pustotnik; gokarti, pajkova mreža, zabavne igre, igra 4 v vrsto,
hoja s hoduljami
10:00 – 18:00 Predstavitev novega gasilskega vozila PGD Kapela in tekmovanje v »mačji vaji«
10:00 – 18:00 Nogometni kotiček
10:00 – 18:00 – Odbojkarski kotiček
10:00 – 13: 00 - Jahalni kotiček
Z nami bo tudi zdravilišče Radenci, ki bo nas popeljalo po Zdravilišču Radenci, na degustacijo naravne mineralne vode, ter si
bomo ogledali zdravilne mineralne kopeli rok in celega telesa.
Mačji oder
10:00 - Mačji ples
10:45 - S Hermino Matjašič pojemo mačje pesmi
12:00 - Gledališka predstava Zakuhajmo bobenček
12:45 - Iskanje Murijevega zaklada
13:45 – Pojemo Murijeve pesmi z Darkmem
14:45 – Mačji ples
16:00 – Boštjan Gorenc Pižama - MEH PIŽAMINIH PRAVLJIC
18:00 - 20:00 ČUKI

Vabimo vas, da se nam pridružite v septembrskem terminu, ko bodo radenski park spet zavzeli »mucke in
mucki.« Mi se bomo potrudili, da bo dogodek čim bolj
zanimiv in karseda varen za vse obiskovalce.
Na Mačjem mestu bomo izvedli Likovno kolonijo na temo
trajnostnega razvoja, ki jo podpira tudi Zavarovalnica Triglav. Likovno kolonijo bomo izvedli s ciljem spodbujati zelene in trajnostne skrite kotičke občine Radenci, saj sodimo
med Vodilne turistične destinacije v Slovenije.

Vabimo vas, da se nam
pridružite v septembrskem terminu, ko bodo
radenski park spet zavzeli »mucke in mucki.«
Mi se bomo potrudili, da
bo dogodek čim bolj zanimiv in karseda varen
za vse obiskovalce.
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OBČINA APAČE

OBČINA RADENCI

Društvo za osteoporozo Pomurja

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Predstavitev projekta

»NE ŽELIM ŽIVETI NEZDRAVO«

TERMINI IZVEDBE AKTIVNOSTI – OBČINA RADENCI:
V sklopu Družinsko turističnega festivala Mačje mesto bomo izvedli testiranje in pridobitev rezultatov telesnih zmogljivosti
v sklopu projekta »Ne želim živeti ne zdravo«.
Vabljeni na delavnico Ali sem fit od 10:30 naprej.

»Ne želim živeti nezdravo«
TERMINI IZVEDBE AKTIVNOSTI – OBČINA RADENCI:

4. 9. 2021 Ob 10:30

Ali sem fit? Testiranje in pridobitev rezultatov telesne zmogljivosti

Izvedba izhodiščnega preizkusa za ugotavljanje telesne zmogljivosti pod
strokovnim vodstvom.Priložnost za varno in redno izvajanje tedenskih
Izvajalec: CKZ Zdravstveni
OBČINA dom
APAČEGornja
OBČINA
RADENCI
Društvo za osteoporozo Pomurja
V
sklopu
Družinsko
turističnega
festivala
Mačje
mesto bomo
izvedli testiranje in
telesnih
dejavnosti
za krepitev
zdravja
Radgona
Mačje mesto

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pridobitev
rezultatov
telesnih
zmogljivosti
sklopu
30. 9. 2021
0b 9. in 17.
uri
Delavnica
Človekvčustva
inprojekta
bolezen »Ne želim živeti
zdravo«.
svetovni
dan srca

ne

Ko nastopi težava ali bolezen, se najprej posvetimo fizičnemu telesu, saj se le
Predstavitev
projekta
na
tem težava ali bolezen odraža v taki obliki, da jo zaznamo na način, ki ustreIzvajalec: Sante Vital, Simona Domjan
s.p.

Vabljeni na delavnico Ali sem
fit odin10:30
naprej.
za logiki
razumu.
V sklopu uradne medicine se uporablja kontrola urina in
blata. Kaj pa
emocionalno odvajanje in emocionalni toksini. Predstavitev moči
»Ne želim živeti
nezdravo«

4. 9. 2021
Ali sem fit? povezave
Testiranje
in pridobitev
rezultatov
telesne zmogljivosti
človeških
misli, emocij
in bolezni.
TERMINI
IZVEDBE
AKTIVNOSTI
–
OBČINA
RADENCI:
10:30
11.Ob
10. 2021
0b 9. in 17. uri
Delavnica Akupresura in dihanje
Mačjedan
mesto
Izvedba izhodiščnega
za ugotavljanje
zmogljivosti
pod spoUdeleženci preizkusa
bodo se naučili
kje se nahajajotelesne
akupresurne
točke na rokah,
svetovni
boja proti bolečini
znali
tehnike
nevrološke
refleksne
masaže
dlani
in
ušesa.
strokovnim
Izvajalec: Sante Vital, Simona
Domjan vodstvom.
V sklopu Družinsko turističnega festivala Mačje mesto bomo izvedli testiranje in
s.p.
Priložnost
varnozmogljivosti
in rednov izvajanje
tedenskih
pridobitev
rezultatovza
telesnih
sklopu projekta
»Ne želimtelesnih
živeti ne dejavnosti za
15. 10. 2021, 0b 9. in
17.
uri
Naturopatska
kuhinja
–
osnove
s
predavanjem
in degustacijo
krepitev
zdravja
zdravo«.
ob svetovnem dnevu hraneIzvajalec
(16.oktober)
Predstavitev
osnov
naturopatske
kuhinje in degustacija zdrave prehrana, voCKZ:
Zdravstveni
dom
Gornja Radgona
Vabljeni na delavnico Ali sem fit od 10:30 naprej.

Izvajalec: Sante Vital, Simona Domjan s.p. denje priprave hrane po načelu naturopatije in pridobitev receptov.
4. 9. 2021
Ali sem fit? Testiranje in pridobitev rezultatov telesne zmogljivosti
19. 10. 2021 Ob 17.00 uri
Zdrav življenjski slog in preventiva
Ob 10:30
inpreizkusa
praktičniza
prikaz,
kako sami
ugotovimo,
da se
nekaj dogaja z našim
ob svetovnem dnevu
osteoporozIzvedba
(20. Predavanje
Mačje mesto
izhodiščnega
ugotavljanje
telesne
zmogljivosti
pod
telesom…
rakasta obolenja, samo-pregledovanje, pomen zdrave prehrane pri
oktober)
strokovnim
vodstvom.
preprečevanju
nastanka
bolezni.
Priložnost
za
varno
in redno
izvajanje
tedenskih telesnih dejavnosti za
Izvajalec: CKZ Zdravstveni dom Gornja
krepitev
zdravja
Radgona
Izvajalec CKZ: Zdravstveni dom Gornja Radgona
15. 11. 202 Ob 17.00 uri
Zdrava in vitalna trebušna slinavka z vidika zdrave prehrane in telesne
ob svetovnem dnevu diabetesa (14. dejavnosti z merjenjem krvnega sladkorja
november)

Udeleženci bodo seznanjeni o zdravem življenjskem slogu s področja preIzvajalec: CKZ Zdravstveni dom Gornja hrane in telesne dejavnosti, kot pomembna dejavnika v boju proti kroničnim
nenalezljivim obolenjem (KNB), kamor spada tudi sladkorna bolezen tipa2.
Radgona

_______________________________________________________________

19. 1. 2022, ob 16. uri

Izvedba predavanja: Odgovornost za osebno zdravje – pravica ali dolžnost;
izgorelost, depresija, anksioznost, stres in spremljajoče težave

Izvajalec: Sante Vital, Simona Domjan Udeleženci bodo spoznali, da je odgovornost za zdravje dolžnost, da so depresija,
s.p.
izgorelost, stres in anksioznost težave kot zvin noge, zlom roke in ne več tabu teme.

_______________________________________________________________

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (program
LEADER/CLLD - ukrep 19.2) in iz programa PRP.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (program
LEADER/CLLD - ukrep 19.2) in iz programa PRP.
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

EVROPSKI
TEDEN
MOBILNOSTI
EVROPSKI
TEDEN
MOBILNOSTI

Občina Radenci tudi v letošnjem leto sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti, pod sloganom Živi
zdravo. Potuj trajnostno.
V sklopu šolske ulice bomo vhod do Osnoven šole Kapela preuredili v otroško igrišče in narisali
Občina poligon.
Radenci Na
tudiparkirišču
v letošnjem
sodeluje Vrhu
v Evropskem
tednu
mobilnosti,
podoz.
sloganom
Živi
prometni
naleto
Kapelskem
bo občina
uredila
»parklet«
vzpostavila
zdravo. Potuj
kolesarsko
točkotrajnostno.
s kolesarskim stojalom in prostorom za počitek. Na tako imenovanem parkletu
izvedli
uriceleto
za sodeluje
otroke, gledališko
predstavo,
promocijo
nakupa
- kolesa. poligonu
Med 1. 9 pri
in Osnovni
Občinabomo
Radenci
tudi vbralne
letošnjem
v Evropskem
2. 9. 2021
– Dogajanje
naeotroškem
V sklopu
šolske
ulice bomo
vhod do Osnoven
šole
Kapela
preuredili vSERVIS
otroško igrišče
in narisali
22.
9
bo
organizirana
popravljalnica
koles
z
lokalnim
serviserjem
KOLES,
JOŽEF
tednu mobilnosti, pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno.
šoli Kapela
prometni
Na parkirišču
na kupončke,
Kapelskemki Vrhu
bo občina
uredila
»parklet«
oz.pri
vzpostavila
ŽINKOVIČpoligon.
S.P. občina
bo naredila
bodo
kot
25%
popust
na delo
4. služili
9.za2021
– Vožnja
z avtomobilčki
napopravilu
Mačjem
mestu in
kolesarsko
točko
s
kolesarskim
stojalom
in
prostorom
počitek.
Na
tako
imenovanem
parkletu
Občina
Radenci
tudi
v
letošnjem
leto
sodeluje
v
Evropskem
tednu
mobilnosti,
pod
sloganom
Živi
kolesa. Kupončki bodo na voljo na občini Radenci. V sklopu prireditve Mačje mesto bomo, dne
4. 9
V sklopu
šolske
ulice
bomo
vhod
do
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šole
Kapela
promocija
parkleta
bomo
izvedli
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urice
za
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Med
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9
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do 18.00 izvedli vožnjo z avtomobilčki za otroke.
zdravo.
trajnostno.
preuredili
igrišče in narisali
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16. 9. 2021
– Prvi dan v
sklopu Evropskega
tedna mobilnosti
22. v 9otroško
bo organizirana
popravljalnica
koles Na
z lokalnim
serviserjem
SERVIS
KOLES, JOŽEF
parkirišču
na
Kapelskem
Vrhu
bo
»parklet«
20.služili
9. 2021
urice na
ŽINKOVIČ
S.P.bodo
občina
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naredila
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naparkletu
delo pri popravilu
Vse
aktivnosti
potekale
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1.kupončke,
9 in
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2021.
V sklopu
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bomo
vhod
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šole
Kapela
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otroško
igrišče
kolesa.
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dne 4. in
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na
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SERVIS KOLES, JOŽEF
–koles
Dan brez
avtomobila:
rana popravljalnica
z zlokalnim
serviserjem
SERVIS
reševalcev
in gasilcev
4. 9.•2021
– Vožnja
avtomobilčki
na
Mačjem
mestu
in policije,
promocija
parkleta
Kolesarski
poligon
ŽINKOVIČ
S.P.
občina
bo
naredila
kupončke,
ki
bodo
služili
kot
25%
popust
na delo pri popravilu
KOLES,16.
JOŽEF
ŽINKOVIČ
bo naredila
kupončke,
• Gledališka igra za otroke
9.
– Prvi S.P.
daneobčina
v– sklopu
Evropskega
tedna mobilnosti
• 2021
Predstavitev
kolesana
kolesa.
Kupončki
bodo
na
voljo
občini
Radenci.
V
sklopu
prireditve
Mačje
mesto
bomo, dne 4. 9
ki bodo20.
služili
kot 25%
popusturice
na delo
pri popravilu kolesa.
9.
2021
– Bralne
na
parkletu
•
Delavnice,
športne
aktivnosti,
družabne
igre,
prisotnost
policije,
reševalcev
in
gasilcev
.Kupončki
202122.
odbodo
18.00
izvedli
vožnjo z avtomobilčki
za otroke.
9.10.00
2021
–do
Dan
avtomobila:
na voljo
nabrez
občini
Podroben
program najdete na:
• Gledališka
igra
za Radenci.
otroke V sklopu prireKolesarski
poligon
ditve Mačje•mesto
bomo, dne
4. 9 . 2021 od 10.00 do 18.00
https://radenci.si/projekti-in-investicije/evropski-tedenVse
aktivnosti
bodo
potekale
med 1. 9 in 22. 9. 2021.
• zPredstavitev
e za
– kolesa
izvedli
vožnjo
avtomobilčki
otroke.
-mobilnosti/
Podroben
program
najdete
na:
Delavnice,
športne
igre,
prisotnost
reševalcev in gasilcev
2.
2021• – bodo
Dogajanje
named
otroškem
Osnovni
šolipolicije,
Kapela
Vse9.aktivnosti
potekale
1.aktivnosti,
9 in 22.poligonu
9.družabne
2021. pri
• – Vožnja
Gledališka
igra za otroke na Mačjem mestu in promocija parkleta
4. 9. 2021
z avtomobilčki
https://radenci.si/projekti-in-investicije/evropski-teden-mobilnosti/

16. 9. 2021 – Prvi dan v sklopu Evropskega tedna mobilnosti
program najdete na:
20. 9.Podroben
2021 – Bralne
urice na parkletu
22. 9.https://radenci.si/projekti-in-investicije/evropski-teden-mobilnosti/
2021 – Dan brez avtomobila:
• Kolesarski poligon
• Predstavitev e – kolesa
• Delavnice, športne aktivnosti, družabne igre, prisotnost policije, reševalcev in gasilcev
• info@care4climate.si
Gledališka igraLIFE
zaIPotroke
CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
www.care4climate.si

programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Podroben program najdete na:

info@care4climate.si
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
https://radenci.si/projekti-in-investicije/evropski-teden-mobilnosti/
6
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
www.care4climate.si
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