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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI 

VA B I M O

PO SLAVNOSTNI OTVORITVI SLEDI DRUŽENJE OB 
DOBRI HRANI IN PIJAČI S SKUPINO MODRIJANI.
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O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N K E  I N  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 

Vse občane obveščamo, da je z »Odlokom o pokopališkem 
redu in pogrebnih svečanostih v Občini Radenci« omogo-
čen pokop z raztrosom upepeljenih ostankov umrlega tudi 
na Pokopališču Kapela. V določilih veljavnega Odloka o 
pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini 
Radenci namreč pravi: »Upepeljeni ostanki umrlega se 
shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v 
žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prosto-

Vse neplačnike najemnikov grobov na Pokopališču Kapela 
želimo seznaniti, da naj tisti, ki kljub vsem obvestilom in 
opominom v preteklih letih še vedno niso poravnali svojih 
dolgov in zamudnin, čeprav se jim je že večkrat ponudilo 

ru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča – na podlagi 
dovoljenja pristojnega organa«, to je dovoljenja Občinske 
uprave Občine Radenci. »Občani oz. svojci umrlega lahko 
izbirajo pokopališče, kjer naj bi bil umrli pokopan.« 
Svet KS Kapela je prav tako sprejel sklep o postavitvi 
skupnega kamnitega obeležja z lepo mislijo in napisom 
»PROSTOR ZA RAZTROS«, in sicer na posebej določenem 
prostoru za raztros upepeljenih ostankov umrlega na Po-
kopališču Kapela. 

SEDAJ MOŽEN POKOP Z 
RAZTROSOM  UPEPELJENIH 
OSTANKOV UMRLEGA TUDI NA 
KAPELSKEM POKOPALIŠČU OBVESTILO O TERJATVI 

NEPLAČANIH POLOŽNIC 
NAJEMNIKOV GROBOV NA 
POKOPALIŠČU KAPELA

Gradnja čistilne naprave Radenci

ŠČ Ivanke Serec Radenci

FOTOGRAFIJA (arhiv KS Kapela): Posebej določen prostor 
za raztros upepeljenih ostankov umrlega na Pokopališču 
Kapela, in sicer na zgornjem delu Pokopališča Kapela, de-
sno od vhoda na pokopališče (pod žarnimi grobovi, poleg 
dveh brez, obkroženih s cipresami).

Mednarodni UEFA U17 turnir, ki bo odigran v obdobju 
med 23.03. in 29.03.2022. Vabljeni!

23. mar 12:00 Športni Park 
Radenci

Slovenia vs. Wales

26. mar 12:00 Športni Park 
Radenci

Slovenia vs. Serbia

29. mar 16:00 Športni Park 
Radenci

Turkey vs. Slovenia Možen bo anonimen pokop oz. raztros upepeljenih ostan-
kov umrlega (brez napisa imena in priimka umrlega) ali 
pokop oz. raztros z napisom imena in priimka ter z na-
pisom letnice rojstva in smrti umrlega na skupnem ka-
mnitem obeležju, če bodo občani oz. naročniki pogreba 
to posebej naročili in tudi plačali stroške napisa, katerega 
oblika, barva in velikost bodo enotni oz. predpisani za vse 
naročnike. Prav tako bodo tudi tisti, ki se bodo odločili za 
pokop svojca z raztrosom pepela, prejeli položnico, in sicer 
za vzdrževanje grobnega polja.
Ob kamnitem obeležju bo tudi urejen in določen skupni 
prostor za prižiganje sveč, zato vse uporabnike vljudno 
prosimo, da sveče odlagajo le na tem mestu. Zunaj tega 
prostora namreč ne bo dovoljeno odlagati sveč in drugih 
predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene 
vzdrževanja pokopališča.
Kamnoseška dela bodo opravljena spomladi 2022.

Dodatne informacije na: 02 566 96 19  ali obcina@radenci.si

Krajevna skupnost Kapela
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mesečno obročno odplačevanje ali vsaj plačilo polovičnega 
zneska, to opravijo v najkrajšem možnem času.
Vsem, ki svojih obveznosti niso poravnali, smo v mesecu 
februarju 2022 ponovno poslani opomine. V primeru, da 
se najemniki grobnih polj ne bodo odzvali na obvestilo in 
plačali dolgov, bomo primorani na grobnem polju pustiti 

krajše obvestilo z opominom, da se naj zglasijo na občini in 
te zadeve čim prej uredijo. Ostalo je namreč preveč terjatev, 
saj bi ta denar lahko porabili za investicije na pokopališču. 
Dodatne informacije na: 02 566 96 19 ali obcina@radenci.si

Krajevna skupnost Kapela

ZA VAS LETOS GRADIMO

A. Cesta Šratovci – Boračeva JP844721 Janžev vrh – Ptujska cesta

B. Cesta Hrastje Mota – Rački Vrh LC 344011

C. Cesta Hrašenski Vrh – Hrastje Mota LC 388012
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INFORMATIVNI IZRAČUN NUSZ - NADOMESTILO 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

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

D. ŽABJAK – Ptujska cesta dolžina 380 m, JP844141

E. Murski Vrh LC344041 

Slatinska cesta Sanacija občinski cest

Cesta Hrastje Mota –»pri kapelici«

Cesta Hrastje Mota – »proga«

Cesta Hrastje Mota – »Zamuda«

Cesta Hrastje Mota – »križišče«

Cesta Janžev Vrh – »pri kapelici«

Cesta Šratovci – »trafo postaja«

Spoštovane občanke in občani,

obveščamo vas, da bomo v začetku meseca aprila razpo-
slali informativne izračune za nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2022.
Prejeti izračuni bodo služili zgolj pregledu podatkov na 
podlagi katerih bo opravljena odmera.

Po prejemu informativnega izračuna vas vljudno prosimo, 
da podatke pregledate in javite morebitne napake, v roku 
30 dni od prejema.

Odmerne odločbe boste tekom tega leta prejeli od FURS-a, in 
sicer na podlagi podatkov, ki vam jih bomo posredovali oz. če 
bodo le-ti napačni, na podlagi podatkov, ki nam jih boste javili vi.

Spremenjene podatke boste  lahko javili na: 
• E-pošto: obcina@radenci.si (skenirano ali fotografirano), 
• oddali v sprejemni pisarni Občine Radenci, ali 
• poslali po pošti na naslov: Občina RADENCI, 
 Radgonska c. 9g, 9252 Radenci
Za vaše sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujemo.

Roman LELJAK,
Župan OBČINE RADENCI
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R  A  Z  P  I  S  I

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DRUŠTEV 
OBČINE RADENCI V LETU 2022

Razpisna dokumentacija je na voljo od 22. 2. 2022 do 22. 3. 
2022 in je dosegljiva na spletni strani občine: www.radenci.
si in v tajništvu občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro). 
Rok prijave:  22. 3. 2022, do 11. ure. 

Prijavitelji oddajo prijave ter spremembe in umik prijave 
s priporočeno pošto na naslov: Občina Radenci, Radgon-

ska cesta 9, 9252 Radenci ali osebno v vložišče naslovnika, 
vsak delovni dan med 8. in 11. uro do dneva in ure, določe-
ne kot skrajni rok za oddajo prijave. 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
dobite na tel. št. (02) 566 96 14 
ali e-naslov: simona.himelrajh@radenci.si

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA DODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE RADENCI TER NAGRAD ZASLUŽNIM IN USPEŠNIM 

OBČANOM OBČINE RADENCI ZA PRETEKLO LETO
Radenci (v nadaljevanju besedila: Priznanja) in Nagra-
de zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Radenci 
(v nadaljevanju besedila: Nagrade) posameznim obča-
nom, 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 izobraže-
vanja, prostovoljstva ter humanitarnosti. Občina lahko 
podeljuje Priznanja in Nagrade tudi drugim državljanom 
Slovenije in tujim državljanom.

V letu 2022 zbiramo predloge za dodelitev Priznanj in Na-
grad za leto 2021.

I. Priznanja Občine Radenci so:
- naziv Častni občan, Plaketa z listino in Pisno priznanje

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.

Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado za leto 2021:  
najkasneje do petka, 29.04.2022  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

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).

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI RADENCI ZA LETO 2022

Rok prijave:  22. 3. 2022, do 11. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo od 22. 2. 2022 do 22. 3. 
2022 in je dosegljiva na spletni strani občine: www.radenci.
si in v tajništvu občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro).  

Prijavitelji oddajo prijave ter spremembe in umik prijave 
s priporočeno pošto na naslov: Občina Radenci, Radgon-
ska cesta 9, 9252 Radenci ali osebno v vložišče naslovnika, 
vsak delovni dan med 8. in 11. uro do dneva in ure, določe-
ne kot skrajni rok za oddajo prijave. 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko dobite na tel. št. (02) 566 96 14 
ali e-naslov: simona.himelrajh@radenci.si.
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VPISNICO ODDATE… 

- v obeh enotah vrtca; 

- po pošti: Vrtec Radenci – 
Radenski mehurčki, Titova 

cesta 1, 9252 Radenci 

- na email: vrtec.radenski-
mehurcki@guest.arnes.si 

VRTEC RADENCI – RADENSKI MEHURČKI OBJAVLJA 

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2022/2023 

 

 

VPISNICO DOBITE… 

- na FB profilu in 
spletni strani vrtca; 
- v obeh enotah 
vrtca; 
- preko e-Asistenta 
za vrtec. 
 

DNEVI 
ODPRTIH 

VRAT 

DODATNA 
VPRAŠANJA… 

 
Pokličite na 

številko: 
02 566 95 72 

 

V ENOTI MEHURČKI  
V RADENCIH 

v četrtek 
 14. aprila 

med  
16.30 in 17.30 

Dnevi odprtih vrat bodo 
potekali le v primeru 

ugodnih epidemioloških 
razmer. 

Vpis 
poteka od 

1. 4. do  
29. 4.  2022 

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

NE ŽELIM ŽIVETI NEZDRAVO 
- TELOVADBA

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA OBMOČJU 
OBČINE RADENCI V LETU 2022

Razpisna dokumentacija je na voljo od 22. 2. 2022 do 22. 3. 
2022 in je dosegljiva na spletni strani občine: www.radenci.
si in v tajništvu občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro). 
Rok prijave:  22. 3. 2022, do 11. ure. 
                                                                                                         
Prijavitelji oddajo prijave ter spremembe in umik prijave 
s priporočeno pošto na naslov: Občina Radenci, Radgon-

ska cesta 9, 9252 Radenci ali osebno v vložišče naslovnika, 
vsak delovni dan med 8. in 11. uro do dneva in ure, določe-
ne kot skrajni rok za oddajo prijave. 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
dobite na tel. št. (02) 566 96 14 
ali e-naslov: simona.himelrajh@radenci.si (Simona Himelrajh).

V sklopu projekta Ne želim živeti nezdravo, ki ga sofinancirata 
Republika Slovenije in Evropski kmetijski sklad Evropa investira 
v podeželje in Občina Radenci z izbranimi aktivnostmi nago-
varjamo prebivalce občine Radenci k bolj zdravemu načinu 
življenja. Trenutno potekajo aktivnosti vodene vadbe. Vadba 
je za vse vključene občane brezplačna.
Veseli smo visoke udeležbe vodene vadbe in pozitivnega vzduš-
ja v vadbeni skupini. Medgeneracijska skupina vadečih potrjuje 
razmišljanje in ukrepe prijaviteljev o tem, da si ljudje v lokalni 
skupnosti želijo in spoštujejo to vrstne aktivnosti. Posledično 
se je ustvarila skupina, ki brez tega projekta ne bi nikoli nastala. 
Projekt Ne želim živeti nezdravo vodita Mojca Marovič in Luka 
Ajlec z vso podporo odločevalcev v lokalni skupnosti. Menimo, 
da tudi s pomočjo teh aktivnosti krepimo lokalno skupnost, 

nadgradnjo socialnih stikov, vključenost vseh skupin in doga-
janje v kraju. Udeležba in odziv nam narekujeta, da bo potrebno 
tovrstne projekte nadgraditi in ponoviti. 
Z veseljem pa napovedujemo tudi zaključek investicije treh polj 
motorik parka, urbanega fitnesa in odbojke na mivki do konca 
meseca marca, ko bo vreme dopuščalo nadaljevanje aktivnosti 
v naravi. Projekt, ki smo ga poimenovali »Medgeneracijski poli-
gon oz. športni poligon« je sofinanciran s strani RS, Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport ter Republika Slovenije in 
Evropske unije iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV, NEPROFITNIH IN 
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV V OBČINI RADENCI V LETU 2022

Razpisna dokumentacija je na voljo od 22. 2. 2022 do 22. 3. 
2022 in je dosegljiva na spletni strani občine: www.radenci.
si in v tajništvu občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro). 
Rok prijave:  22. 3. 2022, do 11. ure. 

Prijavitelji oddajo prijave ter spremembe in umik prijave s 
priporočeno pošto na naslov: Občina Radenci, Radgonska 

cesta 9g, 9252 Radenci ali osebno v vložišče naslovnika, 
vsak delovni dan med 8. in 11. uro do dneva in ure, dolo-
čene kot skrajni rok za oddajo prijave. 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
dobite na tel. št. (02) 566 96 14 
ali e-naslov: simona.himelrajh@radenci.si

OBČINA RADENCI OMOGOČA BREZPLAČNE PREVOZE 
ZA STAROSTNIKE 
Komu je namenjen PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim 
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne 
prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

S SRCEM NA POTI – BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAROSTNIKE
Kako deluje PROSTOFER? 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno šte-
vilko 080 10 10. 
Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik 
med 8.  in 18. uro , rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti 
vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo 
prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, 
izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.



VPISNICO ODDATE… 

- v obeh enotah vrtca; 

- po pošti: Vrtec Radenci – 
Radenski mehurčki, Titova 

cesta 1, 9252 Radenci 

- na email: vrtec.radenski-
mehurcki@guest.arnes.si 

VRTEC RADENCI – RADENSKI MEHURČKI OBJAVLJA 

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2022/2023 

 

 

VPISNICO DOBITE… 

- na FB profilu in 
spletni strani vrtca; 
- v obeh enotah 
vrtca; 
- preko e-Asistenta 
za vrtec. 
 

DNEVI 
ODPRTIH 

VRAT 

DODATNA 
VPRAŠANJA… 

 
Pokličite na 

številko: 
02 566 95 72 

 

V ENOTI MEHURČKI  
V RADENCIH 

v četrtek 
 14. aprila 

med  
16.30 in 17.30 

Dnevi odprtih vrat bodo 
potekali le v primeru 

ugodnih epidemioloških 
razmer. 

Vpis 
poteka od 

1. 4. do  
29. 4.  2022 



VPISNICO ODDATE… 

- v obeh enotah vrtca; 

- po pošti: Vrtec Radenci – 
Radenski mehurčki, Titova 

cesta 1, 9252 Radenci 

- na email: vrtec.radenski-
mehurcki@guest.arnes.si 

VRTEC RADENCI – RADENSKI MEHURČKI OBJAVLJA 

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2022/2023 

 

 

VPISNICO DOBITE… 

- na FB profilu in 
spletni strani vrtca; 
- v obeh enotah 
vrtca; 
- preko e-Asistenta 
za vrtec. 
 

DNEVI 
ODPRTIH 

VRAT 

DODATNA 
VPRAŠANJA… 

 
Pokličite na 

številko: 
02 566 95 72 

 

V ENOTI GROZDEK  
NA KAPELI 

v torek 
 12. aprila 

med  
16.30 in 17.30 

Dnevi odprtih vrat bodo 
potekali le v primeru 

ugodnih epidemioloških 
razmer. 

Vpis 
poteka od 

1. 4. do  
29. 4.  2022 
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ODPRTA DNEVNA SOBA

PROJEKT SLOVENIJA KVAČKA 

Se tudi vi srečujete s frazami, kot so: v Radencih se nič ne 
dogaja, v Radencih se ne moremo nikjer družiti, mladi ni-
mamo prostora, starejši smo samo doma, »dosor« je zaprt…

Ustavimo govorice in postanimo proaktivni! V občini Ra-
denci se tik ob krajevni knjižnici nahaja prostor medgene-
racijskega druženja. Opažamo, da prostor postaja stičišče 
številnih aktivnostih, ki jih oblikujejo društva, občina in 
javni zavodi. 

Prostor želimo znotraj projekta Odprta dnevna soba 
smiselno urediti. Vodilno vlogo pri tem ima IPoP – Inštitut 
za politike prostora, v vlogi Nacionalne točke programa 
URBACT z Občino Idrijo, ki je svojo mestno sobo že vzpo-
stavila. Poleg občin Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik in 
Razkrižje, bomo svojo dnevno sobo dobili še v Radencih. 

Kaj se bo v tej dnevi sobi dogajalo, je odvisno od nas. Išče-
mo prostovoljce, ki bi želeli del svojega prostega časa na-
meniti različnim aktivnostim. Če imate veščine in znanja, 
ki ste jih pripravljeni deliti z drugimi (pletenje, slikanje, 
fotografiranje, pisanje, ponujanje inštrukcij, ..) ali pa si že-
lite samo družbe ljudi, ki jih sicer na srečujete vsak dan in 
želite razširiti svoja obzorja. Iščemo ideje, kaj bi si želeli, 
da se v dnevni sobi dogaja.

Na spodaj naveden naslov pošljite svoje ideje, ki jih bomo 
poskušali uresničiti skupaj z vami!
dnevnasoba.radenci@gmail.com

Nobena ideja ni napačna!

Da si boste lažje predstavljali kaj vse lahko počnemo v naši 
Dnevni sobi, smo že pripravili prvo aktivnosti, ki bo v sre-
do 9. marca ob 19. uri. Edina in Jan nam bosta predstavila 
svojo dogodivščino iz Nove Zelandije.

Se vidimo?

212 OBČIN, 212 GRBOV, 211 KVAČKARIC in 1 KVAČKAR in 
nov Guinnessov rekord 

Projekt Slovenija kvačka je projekt Jadranke Smiljić, Guine-
sove rekorderke v kvačkanju. V dveh mesecih so z 211-imi 
kvačkaricami in enim kvačkarjem izdelali 212 občinskih gr-
bov velikosti 140 krat 180 centimetrov. Za dosego cilja je bilo 
potrebnih okrog  100 ur kvačkanja in zaključnega šivanja ter 
vsaj 2,5 kilograma slovenske volne, ki jo izdelujejo v tovarni 
v Majšperku. Za Slovenijo to pomeni nov Guinnessov rekord 
z naslovom - Svetovno največja kolekcija kvačkanih grbov. 

Za Občino Radenci je grb izdelovala Andreja Bitenc in nam ga 
tudi predala. Za grb naše občine je  porabila 80 ur in 2 kg volne.
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O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N K E  I N  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 

Turistično društvo Radenci, Radgonska cesta 27, 9252 Radenci; E-mail: info@turisticnodrustvo-radenci.si 
Matična št.: 5257484, ID za DDV: 63544954 – ni davčni zavezanec, posl. račun: SI56 1010 0005 0659 797 

www.turisticnodrustvo-radenci.si 

                                           
     
 
 

tradicionalna 
26. POMURSKA SALAMIADA 

 
 
 
 
 
 

V Radencih bo že 26. leto zapored dišalo po domačih salamah. 
Tradicionalen in odmeven dogodek - pomurska salamiada,  

ki ga organizira Turistično društvo Radenci, bo letos 
med 9. in 12. marcem.  

 K ocenjevanju vabimo ljubiteljske izdelovalce domačih suhih salam. 
Hkrati vas prosimo, da k sodelovanju povabite tudi vaše prijatelje in znance 
– izdelovalce salam. Najbolje uvrščeni izdelovalci se bodo udeležili 
slovenskega finala salamiad, prejeli pa bodo tudi posebne nagrade. 

Prisrčno vabljeni! 

Program prireditve: 
 

       sreda, 9. marec 2022 med 17. in 20. uro - prevzem vzorcev salam v 
bistroju Erinox, Titova cesta 6, Radenci,  

       četrtek in petek, 10. in 11. marec 2022 - strokovno ocenjevanje 
prejetih vzorcev,  

       sobota, 12. marec 2022 ob 18. uri - začetek zaključne prireditve s 
podelitvijo priznanj v restavraciji hotela Radin v Radencih. 
Poizkušali bomo ocenjene salame. Poskrbljeno bo za prijetno 
druženje ob glasbi. Vstop je prost!  

        

Prireditev bo potekala po takrat veljavnih navodilih NIJZ za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
 

Organizacijski odbor 
      Turističnega društva Radenci 
 Dodatne informacije:  
 - info@turisticnodrustvo-radenci.si 
 - 041/632 415 Emil Šmid 
 - 041/799 725 Karmen Žibret Kavčič 
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DRUŠTVO MISS-MODA IDEJA SVETOVANJE STIL, pod taktirko Barbare Misson, že več 
kot 30 let deluje na področju mode (modne revije, lepotni izbori, služba za hostese, ...).

Svojo uspešno pot so v preteklosti delovanja društva začela številna dekleta; Iris Mulej 
(MISS KOPRA), Stančka Šukalo (MISS KOPRA), Lara Komar (MISS KOPRA), Tjaša Vezjak 
(MISS ALPE ADRIA INTERNATIONAL 2006, prejemnica lente BEST PRESS – MISS TOU-
RISM WORLD 2007 in MODEL OF THE WORLD 2007), Nina Kohne – MISS ALPE ADRIA 
INTERNATIONAL 2007, Tara Zupančič (MISS ALPE ADRIA INTERNATIONAL 2008), ...

V petek, dne 24. junija 2022, društvo, skupaj z Občino Radenci, organizira izbor MISS 
TURIZMA SLOVENIJE, ki bo potekal v Radencih.
Zmagovalka izbora potuje na svetovni izbor MISS TOURISM WORLD, ki se bo odvil na 
Kitajskem (datum določi organizator svetovnega izbora glede na razmere).

Na preteklih izborih MISS TOURISM WORLD so naše pred-
stavnice dosegle lepe uspehe:
- Sandra Skutnik, TOP 20, MISS TOURISM WORLD, Ekva-

torialna Gvineja, 2013,
- Maja Kocet, TOP 15, MISS TOURISM WORLD, Venezuela, 

2014,
- Anja Antić, lenta Miss Photogenic, MISS TOURISM WOR-

LD, Malezija, 2015,
- Stela Fon, lenta MISS TALENT – FIRST RUNNER-UP, MISS 

TOURISM WORLD, Kitajska, 2019.

Pogoji za sodelovanje na izboru MISS TURIZMA SLOVENIJE 
2022:
- slovensko državljanstvo,
- starost: 18-25 let, 
- minimalna višina: 173 cm, 
- znanje angleškega jezika.

Prijave z osnovnimi podatki (ime in priimek, naslov, višina, 
konfekcijska številka) in fotografijo pošljite na: info@misson.si.
Na podlagi vseh prijav bo izbranih 12 finalistk.

Trubarjeva ulica 48, 
6330 Piran
GSM: 041 693 015
www.misson.si
info@misson.si
facebook.com/missturizmaslo

Anamarija Kastelic,

MISS TURIZMA SLOVENIJE 2021

ZDRUŽENJA MAGRIA SO.P.
Splošni podatki Združenja Magria so.p

Popolno ime firme, 
društva... :

Združenje Magaria Magaria za 
ohranitev človeških vrednot in 
večjo kvaliteto življenja,  socialno 
podjetje

Skrajšano ime Združenje Magaria Magaria, so.p.

Točni naslov : Majcigerjeva ulica 5, 2000 Maribor

KRATKA PREDSTAVITEV
V naši družbi so prisotni trije problemi:
1. Staranje prebivalstva in 
2. množica brezposelnih iz ranljivih družbenih skupin, 

ki v obstoječem realnem sektorju niso željena oz. ciljna 
skupina zaposlencev. Stiske brezposelnih iz ranljivih 
družbenih skupin so pestre in dodatno slabijo zdravje 
v družbi saj povzročajo številne zdravstvene probleme, 
ki jih sicer ne bi bilo. 

3. Siva ekonomija.

Problemi terjajo hitre rešitve za bla-
žitev stisk prizadetih. Kot posledica 
determinacije teh problemov je na-
stalo Združenje Magaria s statusom 
socialnega podjetja. 

Program združenja temelji:
- na širitvi pestrosti oblik socialnovarstvene storitve, 

pomoč družini v obliki socialnega servisa, na omilitvi 
pritiska na institucionalno varstvo, na dopolnjevanju 
storitev javnih zavodov, ki storitev socialnega servisa 
ne izvajajo ali pa imajo premalo kadra, da bi obravnavali 
vse potrebe starostnikov. Strategija aktivnega staranja 
prebivalstva Slovenije poudarja podporo kakovostne-
mu staranju v domačem okolju. Rešitev je potrebno 
iskati v organizirani pomoči na domu, torej v okolju, kjer 
stari ljudje živijo, ter jim za ohranjanje določene mere 
samostojnosti ponuditi dodatno, vendar redno in zado-
stno pomoč.. Vse navedeno pa postavlja pred državo, 
lokalne skupnosti, pa tudi pred socialno varstveno stro-

Turistično društvo Radenci, Radgonska cesta 27, 9252 Radenci; E-mail: info@turisticnodrustvo-radenci.si 
Matična št.: 5257484, ID za DDV: 63544954 – ni davčni zavezanec, posl. račun: SI56 1010 0005 0659 797 
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V Radencih bo že 26. leto zapored dišalo po domačih salamah. 
Tradicionalen in odmeven dogodek - pomurska salamiada,  

ki ga organizira Turistično društvo Radenci, bo letos 
med 9. in 12. marcem.  

 K ocenjevanju vabimo ljubiteljske izdelovalce domačih suhih salam. 
Hkrati vas prosimo, da k sodelovanju povabite tudi vaše prijatelje in znance 
– izdelovalce salam. Najbolje uvrščeni izdelovalci se bodo udeležili 
slovenskega finala salamiad, prejeli pa bodo tudi posebne nagrade. 

Prisrčno vabljeni! 

Program prireditve: 
 

       sreda, 9. marec 2022 med 17. in 20. uro - prevzem vzorcev salam v 
bistroju Erinox, Titova cesta 6, Radenci,  

       četrtek in petek, 10. in 11. marec 2022 - strokovno ocenjevanje 
prejetih vzorcev,  

       sobota, 12. marec 2022 ob 18. uri - začetek zaključne prireditve s 
podelitvijo priznanj v restavraciji hotela Radin v Radencih. 
Poizkušali bomo ocenjene salame. Poskrbljeno bo za prijetno 
druženje ob glasbi. Vstop je prost!  

        

Prireditev bo potekala po takrat veljavnih navodilih NIJZ za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
 

Organizacijski odbor 
      Turističnega društva Radenci 
 Dodatne informacije:  
 - info@turisticnodrustvo-radenci.si 
 - 041/632 415 Emil Šmid 
 - 041/799 725 Karmen Žibret Kavčič 
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O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N K E  I N  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 

ko zahtevno in odgovorno nalogo, katere rezultat mora 
biti mreža, ki bo zagotovila varno, dostojno in smiselno 
starost. Kot družba bi mu morali omogočit, da do tiste 
stopnje, do katere ob laični pomoči še zmore ostati v 
znanem in njemu domačem okolju,  to tudi realizira. 
Domače okolje jih pomirja in osrečuje

- na po Zakonu o socialni ekonomiji - zaposlovanju de-
lavcev iz ranljivih družbenih skupin. Socialno pod-
jetništvo je (še ne dovolj razvito in v družbi ne dovolj 
prepoznano, celo napačno interpretirano) področje, ki 
te delavce zna vključiti v procese dela in

- na vrsti Zakonov in moralni zrelosti sodelujočih pri ome-
jevanju dela na črno.

Hkrati je potrebno postaviti trdne temelje dejavnosti za pri-
hodnje generacije, kjer bodo starostniki pretežno edinci in 
svojcev niti imeli ne bodo. Pomembno je tudi, da se ustvarja 
socialni kapital in ustvarjajo nova delovna mesta na podro-
čjih, tam kjer so realno potrebna.

Storitev izvajamo na terenu.  
- Pri dosedanjem delu ugotavljamo, da je potrebnih po-

moči ogromno več starostnikov kot jo pa lahko koristi. 
V obdobju našega delovanja smo zaposlili  delavke iz 
starostne skupine 55 let in več, torej iz skupine »nezapo-
sljivih« delavcev. Omenjeno dejstvo zaposlovanja »ne-

 

 

 

 

V drugi polovici januarja so se na terenu ob reki Muri 
v bližini  ribnikov v Gradišču pričela dela na območju 
k.o.  Hrastje‐Mota.  Tu  bo  v  sklopu  del  na  dolžini 
približno 250 m  izvedena manjša širitev struge  reke 
Mure.  Širitev  struge  se  izvaja  v  sklopu  projekta 
Interreg  lifeline MDD  ‐ Varstvo  in obnova ekološke 
povezljivosti  rečnega koridorja Mura‐Drava‐Donava 
z  medsektorskim  sodelovanjem,  ki  se  izvaja  na 
območju  petih  držav  Biosfernega  območja  Mura‐
Drava‐Donava. Dela izvaja projektni partner Pomgrad, 
vodnogospodarsko  podjetje  d.  d.  ob  sodelovanju 
projektnega partnerja Zavoda RS za varstvo narave. 

Za  namene  širitve  struge  smo  najprej  pridobili  vsa 
dovoljenja in soglasja pristojnih služb. Nato je s strani 
Zavoda za gozdove bilo odkazano drevje in opravljen 
ogled  skupaj  z  upravljavcem  območja  –  Slovenski 
državni  gozdovi,  Direkcija  RS  za  vode  in  RD  Gornja 
Radgona.  Sledil  je  selektivni  posek  dreves  na 
predvidenem  območju.  Gozd  na  tem  območju  so  v 
veliki meri  sestavljale  tujerodne  invazivne  vrste,  in 

sicer  robinija.  V  nadaljevanju  bo  sledila  prestavitev 
obrežnega zavarovanja (skal) približno 50 m v zaledje 
reke, do obstoječe makadamske poti. Nato se bodo na 
območju  odstranjenega  obrežnega  zavarovanja  na 
bregu reke izkopala tri manjša polkrožna območja, kar 
bo prispevalo k delni obnovi dinamike rečnega toka in 
omogočilo  dotok  proda  v  rečno  strugo  na  območju 
kanalizirane  struge  Mure.  Izvedena  bo  nova 
povezovalna pot do obstoječe poti ob Muri. 

Učinki  ukrepa  širitve  struge  bodo  zagotavljali 
izboljšanje  habitatov  različnih  živalskih  vrst  (ptic 
rečne struge, rib…) in habitatnih tipov z vzpostavitvijo 
habitatnih  struktur  kot  so  sipine,  erozijske  brežine, 
pionirska rastišča poplavnih gozdov, dinamična struga 
itd. Z vnosom proda v samo strugo reke Mure se bo 
nekoliko upočasnilo poglabljanje struge in upadanje 
podtalne vode, kar ni samo ključen problem za pitno 
vodo  ljudi, ampak tudi za okoliške vodne  in gozdne 
habitatne tipe. 

 

Namen posega je obnovitev naravnih procesov reke 
Mure. Spremenjene hidrološke razmere so v zadnjih 
desetletjih  v  veliki  meri  ogrozile  naravne  in 
dinamične procese  reke Mure,  ki  v  Sloveniji  spada 
tudi med  območja Natura  2000.  Reka Mura  ima  v 
Sloveniji značaj nižinske reke. Z mrtvicami, poplavnimi 
gozdovi, rečnimi rokavi in raznoliko rečno strugo nudi 
edinstvene življenjske prostore različnim vrstam ptic, 
dvoživk, rib, sesalcev ter tudi rastlinskim vrstam.  

S študijo transporta rečnih sedimentov in oceno zalog 
ter zrnavosti sedimentov, ki poteka vzporedno z deli, 
se bo v okviru projekta pridobilo podatke, kakšna  je 
zaloga rečnih sedimentov na lokaciji, ki je v Akcijskem 
načrtu Mura predvidena za obnovo rečne dinamike oz. 
izboljšanje hidromorfološkega stanja.  

S  podobnimi  deli  so  v  Avstriji  na  reki  Muri  na 
območju Gosdorfa  začeli  že  pred  več  kot  desetimi 
leti.  Tam  so  danes  že  vidni  ugodni  vplivi  posegov 
obnove  rečne  dinamike  na  odseku  povsem 
kanalizirane reke Mure

 

VEČ INFORMACIJ:
VGP Pomgrad, Saša 
Sobočan ‐ 041 479 975
Zavod RS za varstvo 
narave, Monika 
Podgorelec ‐ (02) 333 
13 74, Tadej Törnar ‐
030 484 653

Saxifraga-Soren Berg 

Začetek izvedbenih del projekta lifelineMDD ‐ 
PILOTNO OBMOČJE OB MURI V GRADIŠČU V BLIŽINI RIBNIKOV, K.O. HRASTJE‐MOTA 

zaposljivih« in pomoč starostnikom sta naša poglavitna 
cilja. V skupini zaposlencev imamo potencial: izobrazbo, 
izkušnje, motiviranost, timski duh in socialno naravna-
nost.

- Združenje izvaja svoje storitve glede na potrebe te-
rena. Tako za razliko od drugih nudimo svojo pomoč 
tudi po tri krat dnevno, na primer eno uro zjutraj, eno 
uro opoldan in eno zvečer, odvisno od potrebe. Tako 
dopolnjujemo ponudbo storitev v našem okolju.  Prav 
tako je naša ura dolga 60 minut, kar je uporabnikom do-
brodošlo. Tudi ne gledamo na uro, ampak če uporabnik 
potrebuje ostanemo kako minuto ali dve dlje, kar se s 
strani uporabnikov zelo ceni. Delamo tudi med vikendi 
in prazniki, da si ravno ni pogosto. 

- Naše delovanje je usmerjeno k temu, da starejši kar se da 
dolgo ostanejo v domačem okolju in s svojo prisotnostjo 
skrbimo, da uporabniku ostaja občutek domačnosti, da 
jih pri nudenju pomoči podpiramo, da jih povezujemo s 
sosedi in njihovimi obstoječimi prijatelji in sorodstvom. 
Pri delu se spoštuje človekova posebnost individuuma, 
njegovih potreb, ravna se dostojanstveno in uporabni-
ka se opremi z vedenjem o njegovih možnostih izbire 
pomoči. 

Lidija Polovič
Predsednica
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Lani smo pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije v mese-
cu novembru predstavili projekt »Dan sajenja medovitih 
rastlin«, ki bo letos prvič izvedeno v soboto, 26. 3. 2022. 
Namreč čebelarji se vsi skupaj dobro zavedamo, kako po-
membno je ohranjanje našega okolja, saj vsaka negativna 
sprememba v njem vpliva in jo tudi med prvimi občutijo 
naše čebele in ostali opraševalci. 

Pri tem prvem koraku naprej po spremembah in tudi podpori 
so pristopili s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Tako so 
pripravili strokovna navodila, kako posaditi medovite sadi-
ke. Nastopil je tudi že čas delitve medovitih sadik, ki smo jih 
zagotovili s pomočjo donatorjev in sponzorjev projekta. Se-

znam le-teh je objavljen na spletni povezavi https://www.czs.
si/content/dansajenja_partners in se jim na tem mestu tudi 
zahvaljujemo, da so začutili, kako pomembno je ohranjanje 
našega okolja za prihodnje rodove. 
Seznam medovitih sadik, ki smo jih zagotovili, je naslednji: 
maline, robide, gorski javor, divja češnja, navadna smreka, 
navadna jelka, pravi kostanj, divja hruška, jablana, velikoli-
stna lipa, hermelika in sivka. Pri tem je treba omeniti, da je 
tudi Zavod za gozdove Slovenije zagotovil medovite sadike 
dreves, ki se bodo sadila na lokacijah po Sloveniji, ki jih je 
pripravil zavod. Seznam lokacij je objavljen na https://www.
czs.si/ . S tem se bodo posadila še dodatna medovita drevesa 
v naš prostor. K projektu so pristopile tudi številne občine, ki 
bodo ob rojstvu otrok podarile staršem medovita drevesa, 
hkrati pa bodo svoje parkovne površine pokosili, ko bodo rože 
na njih odcvetele. 
Sedaj prihaja čas, ki je namenjen za sajenje medovitih rastlin 
kot tudi medovitih dreves. Vsak izmed nas ima možnost in 
priložnost, da se priključi projektu. Bodisi, da se priključi na 
eni izmed lokacij s strani zavoda. Lahko se priključi tudi če-
belarskim društvom in skupaj posadite medovite sadike, ki 
so bile zagotovljene s strani sponzorjev in donatorjev. Lahko 
pa tudi sami posadimo medovite rastline v cvetlična korita na 
balkonih ali na vrtu. Čebele in ostali opraševalci nam bodo čez 
leto zelo hvaležni, saj bodo na cvetočih delih rastlin nabirale 
potrebno hrano (medičino in cvetni prah), ki jo potrebujejo 
za nemoten razvoj svojega zaroda. In naj postane naša dežela 
ne samo lepa, ampak tudi cvetoča z medovitimi rastlinami. 

Pripravil: Tomaž Samec, 
vodja projekta na ČZS
Več o projektu pa na
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STANJE PROMETNE VARNOSTI SE JE V LANSKEM LETU NA 
POMURSKIH CESTAH POSLABŠALO – AKTIVNOSTI IN NASVETI 
ZA VARNEJŠO UDELEŽBO V CESTNEM PROMETU 
V obdobju od leta 2013 do 2021 je v prome-
tnih nesrečah na cestah v Pomurju umrlo 49 
udeležencev in sicer 5 kolesarjev, 10 pešcev, 
9 potnikov, 7 voznikov motornih koles, 15 
voznikov osebnih avtomobilov,  2 voznika 
mopeda in 1 voznik tovornega vozila.
V letu 2021 je bilo na območju PU Murska So-
bota obravnavanih za 22,4 % več prometnih 
nesreč kot v letu 2020 (847/692*). V prome-
tnih nesrečah je 9 (6) udeležencev izgubilo 
življenje, 36 (34) jih je bilo hudo in 317 (228) 
lahko telesno poškodovanih. Poslabšanje 
varnosti nekaterih kategorij udeležencev v 
prometnih nesrečah: kolesarji udeleženi v 
82 (68) prometnih nesrečah, 1 (2) mrtev, 6 
(9) hudo telesno poškodovanih. Od 82 pro-
metnih nesreč so jih kolesarji povzročili 54 
(40). Še posebej v letu 2021 izstopa najbolj 
ogrožena kategorija udeležencev v cestnem 
prometu - pešci. V 16 prometnih nesrečah jih 
je 5 umrlo, 5 je bilo hudo in 5 lahko telesno 
poškodovanih.
Še vedno pa se na pomurskih cestah vsaka 
peta prometna nesreča zgodi zaradi nepri-
lagojene hitrosti, v vsaki osmi pa je prisoten 
alkohol. V povprečju je vsak 35 odrejeni pre-
izkus alkoholiziranosti, pozitiven.
V Policiji si prizadevamo, da bi s svojim de-
lom, tj. stalnim in kontinuiranim nadzorom 
izboljšali varnost cestnega prometa. Zato 
bomo v prihodnjih dneh še bolj okrepili svojo 
prisotnost v prometu. Ob vseh že načrtova-
nih aktivnostih bodo tako policisti ob rednem 
delu povečali nadzor cestnega prometa, ki bo 
usmerjen v najbolj pogoste in problematične 
dejavnike najhujših prometnih nesreč, kot sta 
denimo prehitra vožnja in vožnja pod vpli-
vom alkohola.

Policisti ponovno pozivamo vse udeležence 
v cestnem prometu vozite previdno ter zbra-
no, hitrost vožnje prilagodite razmeram na 
cesti,  uporabljajte varnostne pasove, med 
vožnjo ne telefonirajte in vozite trezni. Po-
sebna pozornost naj bo namenjena pešcem, 
kolesarjem in voznikom enoslednih motor-
nih vozil.  Le na tak način bo vsak dal svoj 
prispevek k večji varnosti na naših cestah.
(* podatki za leto 2020)

Policijska uprava Murska Sobota

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

bolj kot cilj je
pomembna pot ...

SKUPAJ ZA VARNOST.
VAŠA POLICIJA

Z vsakim prekoračenim kilometrom povečate 
tveganje za nastanek nesreče
Skoraj vsaka tretja smrtna žrtev prometnih nesreč je 
posledica neprilagojene hitrosti.

... ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI!

Upoštevajte omejitve hitrosti
Prekoračitve hitrosti predstavljajo tretjino
vseh kršitev v cestnem prometu.

Ena najtežjih nalog policistov je obveščanje 
svojcev, da je njihov bližnji umrl v nesreči
V zadnjih osmih letih je v prometnih nesrečah na območju 
PU Murska Sobota umrlo 40 ljudi, od tega 13 zaradi 
neprilagojene hitrosti!
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KARL IN ANA V ZDRAVILIŠČU RADENCI 

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 

Ne davno nazaj smo v Zdravilišču Radenci dobili naša 
modernizirana  pomočnika Karla in Ano, ki sta postala 
zanimiva in simpatična atrakcija za goste, predvsem za 
naše najmlajše. 
Pridite ju obiskat in pogledat tudi vi. 

(20 % popust na ceno storitve) BO POTEKALA NA VSEH 
VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU, MO-
ŠKANJCIH IN ORMOŽU od 1. 2. do 31. 3. 2022

DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo ne-
kontrolirano razmnoževanje: ″Skrbnik hišnih živali mora 
z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali 
kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. 
člen Zakona o zaščiti živali). Če imamo več kot 5 odraslih 
hišnih živali iste vrste več kot 30 dni, se šteje to kot gojitev 
hišnih živali – dejavnost, ki jo je potrebno prijaviti. (5. člen 
Zakona o veterinarskih merilih skladnosti). 

V Društvu za zaščito živali Pomurja smo vam pripravljeni 
pomagati.
- Če se vaše mačke ne pustijo prijeti – imamo za ta namen 
primerne pasti, žilovoke, v katero se mačka ujame in se 
nepoškodovana odpelje na poseg. 

- Mačke nikoli ne vozite prosto v 
avtomobilu! Tudi, če je mačka v 
domačem okolju zelo umirjena, se 
med vožnjo počuti zbegano/prestrašeno. Zato se pogosto 
zgodi, da mačke, takoj ko odpremo vrata avtomobila pred 
veterinarsko ambulanto, pobegnejo. Nekatere se, tudi po 
več dnevih iskanja, najdejo, nekatere pa, žal, nikoli več. 
Znajdejo se v tujem okolju in ne vemo kako in kje dalje 
živijo. 

Če nimate kletke za transport mačke si jo sposodite, 
lahko pokličete tudi nas. Telefonski številki, če rabite 
našo pomoč – 070 879 212 ali 040 736 313

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠEGA PSA ALI MAČKE 
I POKLIČITE NA ŽELENO VETERINARSKO AMBULANTO 
IN SE PREDHODNO NAROČITE.
Kupone s popustom dobite v tajništvu Občine Radenci.



DO ZDRAVIH NAVAD
Z VEČ PAMETI
KOT SREČE
Ustvarjaj zdrave 
navade s pomočjo 
nevroznanosti in 
psihologije. 

Skeniraj QR kodo in 
se pridruži programu.
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