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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI

N AG OVO R Ž U PA N A
Župan nisem postal, da bi reševal svoj finančni položaj.
Na Občini sem zaposlen za polovični delovni čas in mesečno prejemam 1.180,00 evrov plače. Preostalo polovico
delovnega časa, oziroma zaposlitve, še vedno namenjam
svojim knjigam in filmom. V teh treh letih sem napisal knjigo »Otroci Kozare« in posnel istoimenski dokumentarni
film. V Madridu je v španskem jeziku izšla moja knjiga
z naslovom »Živo zazidani«, v Londonu, pa v angleškem
jeziku knjiga »Huda Jama«. Julija tega leta bo natisnjena
knjiga »Kočevski Rog«, v zaključni fazi sem tudi z montaža
dokumentarnega istoimenskega filma Kočevski Rog.
Moja partnerka ima registrirano normirano dejavnost,
produkcija in založništvo, in uspešno posluje. V času epidemije Covida je prejemala temeljni dohodek, ki pa ga je
morala tudi v celoti vrniti.
Nekaterim nisem všeč, nekateri celo gorijo od želje in
dnevno »brusijo nože« ter čakajo na napake in si ponovno želijo, da bi proračunsko mleko teklo po starih jarkih.
Resnično upam, da vas je tudi nekaj, ki ste zadovoljni z
mojim delom. Postal sem župan, ker sem želel in hotel, da
se nekaj spremeni. Sprejel sem ta izziv, da dokažem sebi,
da zmorem, seveda ob veliki pomoči sodelavcev, svojo Občino peljati v smeri ponovne vrnite na zemljevid turizma
in kraja prijaznega bivanju.
Očitajo mi delitve, pravijo, da smo razklani, da si skačemo v lase. Smo res? Z navedenim se nikakor ne strinjam.
To je očitek posameznikov, ki želijo s tovrstnimi izjavami,
rezultate dela in truda razvrednotiti, ki projekte v dobro
vseh nas, za danes in jutri, prikazujejo kot nepotrebne. Pri
gradnji športne dvorane na Kapeli smo zagotovili 80 odstotkov nepovratnih sredstev, investicijo smo iz 4,2 mio
evrov znižali na 2,9 mio evrov. 2010. leta se je pridobilo
gradbeno dovoljenje za gradnjo čistilne naprave. Izdelan
je bil projekt za čistilno napravo v vrednosti 8,1 mio evrov
in vse do mojega prihoda so brezuspešno iskali denar za
izgradnjo čistilne naprave, velikosti 8.600 populacijskih
enot. Z ekipo sodelavcev nam je uspelo izdelati nov projekt in tako čistilno napravo enake velikosti in zmogljivosti,
gradimo za 4 mio evrov. Nepovratnih sredstev za izgradnjo
čistilne naprave smo zagotovili v višini 2 mio evrov.
Povprečno stanje denarja na računu Občine je bilo v mandatu pred mano, okoli 600.000 evrov. Povprečje v sedanjem mandatu je krepko preko 3 mio evrov. V tem trenutku
imamo na računu 2,8 mio evrov, država pa nam mora naka-

zati še nekaj čez 1,6 mio evrov po pogodbah za nepovratna
sredstva, ki smo jih že sklenili.
Nikoli si nisem zastavil za cilj pregledovati pogodbe za
nazaj, oziroma iskati nepravilnosti preteklih poslovanj
občine. Pričakoval sem, da bodo posamezniki to spoštovali, se obrnili k svojim poslom in pozabili na Občino, na
čas, ko so Občino poslovno in politično obvladovali. Na
žalost nekdanji svetniki ne želijo sprejeti nove situacije,
finančno podpirajo vse, ki se na takšen ali drugačen način
izpostavljajo in delujejo proti meni in sedanjem vodstvu
Občine. Izdatno tudi financirajo novinarje.
Na vaše domove oziroma gospodinjstva ste prejeli račun za
vodo. Tako kot v letu 2020, vam tudi sedaj, vsaj tri mesece,
ne bomo zaračunavali vodarine. V sodnem postopku, ki
smo ga sporazumno končali, nam je podjetje SIM d.o.o.
moralo vrniti še dodatnih 64.720,70 evrov, skupaj s tistimi
iz leta 2020, smo tako dobili vrnjenih 127.146,98 evrov. V
letih 2016, 2017 in 2018 je namreč podjetje SIM d.o.o. zaračunavalo vodo po previsoki ceni, oziroma ceni, ki je ni
potrdil Občinski svet.
Vsakdo, ki malo razmisli o vsem kar delamo danes, lahko
sam sodi o tokovih denarja, ki so odtekali do leta 2018 in
o denarju, ki ga razporejamo zadnja tri leta. Občina se ne
zadolžuje, finančna struktura je več kot ugodna.
Prav iz zgoraj navedenih razlogov, sem za 21. junij 2022,
sklical Občinski svet, na katerem bom predlagal zagotovitev dodatnih finančnih sredstev, da našo Občino bistveno
bolje pripravimo na neurja, ki so vse pogostejša. Nekatera nujna dela se že izvajajo, po pridobitvi vseh potrebnih
dovoljenj, se bodo glavna dela začela izvajati že v juliju
letošnjega leta.
Prvič se je zgodilo, da je Župan Občine Radenci, član Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (gre
za Svet, ki deli in razporeja evropska sredstva). Izvoljen
sem za obdobje do leta 2027. Skupaj z županom Lendave
zastopava vseh 27 pomurskih občin. Tudi to funkcijo sem
sprejel kot izziv za razvoj naše regije, v celoti in predvsem
pa kot priložnost, da tudi Radence končno vrnemo na zemljevid turističnega kraja in prijazne destinacije.
Hvaležen sem vsem, da lahko delam kot župan.
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DRUŽINSKO TURISTIČNI FESTIVAL MAČJE MESTO
DOGAJANJE NA MAČJEM ODRU
10:00 - Otvoritev drugega dne festivala
10:15 - Mačji ples
10:45 - 11:30 - Rajanje z Romano Krajnčan
11:45 – 12:15 - Pogovor s Primožem Suhodolčanom
12:00 - 13:00 - Cirkus ARBADAKARBA
13:00 - 14:00 - Rubinke se predstavijo
14:00 – 14:45 - Alenka Kolman - Plesno-glasbeno zabavo
z Alenko in Dinom
15:15– 15:30 - Šov z baloni in hoduljami
16:00 – 18:00 - ČUKI

MAČJE MESTO V RADENCIH
PETEK, 17. 6. 2022
9:00 - Otvoritev festivala »Mačje mesto«
9:15 – 11:30 - Napihljiva igrala v parku
9:15 – 11:30 – AMZS kotiček (simulator prevračanja in otroški prometni poligon)
9:15 – 11:30 – Mini golf Radenci
9:15 – 11:30 – VR kotiček – predstavitev virtualne zgodbe
o Radencih
9:15 – 11:30 – Barvanje mačk
9:15 – 11:30 – hitre noge z Andrejo Zrnič
9:15 – 11:30 – Fotobox kotiček
9:15 – 10:15 – Vojna pisateljev – dr. Vesna Novak in Luka
Sternad – glavni oder
9:30 – 10:15 Škratek prijateljček – otroška predstava v utici
11:30 – 12:15 Slavnostna podelitev nagrad literarnega natečaja Sanje so velika Skleda
……………………………………………………………………………………………………………

SOBOTA 18. 6. 2022

10:00 - Otvoritev drugega dne festivala
10:00 – 18:00 Krčma pri „Veseli kravi“
10:00 – 18:00 – Ustvarjalne delavnice: »Mačje stopinje«,
Velikanska slikarska delavnica, kotiček za ustvarjanje.
10:00 – 18:00 – Zabavne delavnice: poslikava obraza, knjižnica pri Muriju, mačji časopis, likovno ustvarjanje, cirkuška pedagogika, zabava z velikanskimi milnimi mehurčki
(3x 15 min), Hoduljar
10:00 – 18:00 – Lončarska delavnica
15:00 – 16:00 - Delavnica Oh ta čustva,
10:00 – 18:00 – Mačja tržnica
10:00 – 18:00 – VR kotiček – predstavitev virtualne zgodbe
o Radencih
10:00 – 18:00 – Woop se predstavi
10:00 – 18:00 – Fotobox kotiček
10:00-18:00 - Mačji frizer
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……………………………………………………………………………………………………………

MIJAV FIT – ŠPORT IN ZABAVA

10:00 – 18:00 - Zabava z animatorji hiše Pustotnik; gokarti, pajkova mreža, zabavne igre, igra 4 v vrsto, hoja s
hoduljami,
10:00 – 18:00 - Športni poligon v organizacija Zavoda enostavno prijatelji
10:00 – 18:00 - Napihljiv pikado in prvi udarci z odbojkarsko žogo z Odbojkarskim klubom Radenci
10:00 – 18:00 – Napihljivi grad in prvi nogometni strel s
Športnin Društvom Radenci Sparta
10:00 – 18:00 – Bungee trampolin
10:00 – 18:00 – Otroški prometni poligon z AMZS
11:00 – 13: 00 - S kočijo po parku
13:00 – 16:00 Predstavitev gasilskega vozila PGD Kapela in
tekmovanje v »mačji vaji«
10:00 – 18:00 – Spoznajmo mini bus

RADENSKO POLETJE
11. 6. 2022 – PGD Šratovci
Nastopajoči: Polkaholiki

17., 18. 6. 2022 – Mačje mesto

• nadgradnja in vzdrževanje aplikacije;
• priprava in tisk kartic;
• izvedba delavnic;
• izdelava gastronomskih piramid;
• promocijski film;
• promocijski suvenir.
Glavna aktivnost občine Radenci bo izvedba vodilne gastronomske prireditve, in sicer Praznik traminca, ki jo bomo izvedli 15. avgusta pri turistični točki pri preši na Kapeli. Na
tradicionalni prireditvi Praznik traminca, se bodo kot osrednja
jed, značilna za občino Radence in omenjeni dogodek, predstavili traminčevi piškoti, zraven pa bo postrežen še omamno
dišeči traminec, okrog katerega se tudi vsa prireditev odvija.

24. 6. 2022 – Miss Turizma, lokacija: Zdravilišče Radenci
25. 6. 2022 – Občinski praznik
Nastopajoči: Kvatropirci z gostjo Nino Pušlar in Poskočni
muzikanti, lokacija: ŠC Ivanke Serec
4. - 9. 7. 2022 – Rekreakcija in Radenska noč, Mladinsko društvo Vrelec Radenci

Prireditev se bo začela ob 14. uri, ki jo bo popestrila
glasbena skupina BLUE PLANET.
19. 8. 2022
Nastopajoči: Petar Grašo, lokacija: Park Radenci
26. 8. 2022
Nastopajoči: Nika Zorjan in Dino Petrić, okacija: Park Radenci
3. 9. 2022
Nastopajoči: Tanja Žagar in Klapa Šufit, lokacija: Park Radenci
10. 9. 2022
Nastopajoči: Hamo, lokacija: Park Radenci
17. 9. 2022
Nastopajoči: TABU, lokacija: Park Radenci

(Organizator bo imel dovoljenje za hrup oz. izvedbo prireditve
vsak dan v času od 10.00 ure, do 3. ure naslednjega dne).
15. 8. 2022
Občina Radenci sodeluje v projektu Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prlekija« pod akronimom
Okusi Prlekije. Gastronomija na območju Prlekije je bogata
in kljub majhnostni območja zelo raznolika.
Občina Radenci bo nosila 1/8 stroškov aktivnosti, ki bodo pripomogle k uspešni izvedbi operacije. Njihova glavna aktivnosti je priprava in izvedba vodilne gastronomske prireditve, ki
bo obogatila in pripomogla k prepoznavnosti lokalne kulinarične ponudbe. Skupaj z ostalimi partnerji bo sodelovala in
prispevala pri naslednjih aktivnostih:
• pregled primerov lokalnih valut;

Mladinsko društvo vrelec Radenci organizira že 9. rekreakcijo, ki bo potekala od 4. do 8. julija 2022.
V sklopu rekrekacije bo na voljo tudi Odbojkarski tabor
pod okriljem Odbojkarskega društva Radenci.
Odbojkarski tabor bo potekal na Medgeneracijskem poligonu na športnem Centru Ivanke Serec.
Prijave sprejemamo do 24.6.2022 v Knjigarni in papirnici
Radenci, ki se nahaja na Mladinski ulici 3! Na dan prireditve 4. 7.
2022, prijave sprejemamo na prireditvenem prostoru Rekreakcije! Prijavnice lahko oddate med tednom od 9. - 16. ure! Pohitite
s prijavami, saj je število prijavljenih otrok omejeno. Za več informacij nas lahko kontaktirate na elektronski naslov rekreakcija.
radenci@gmail.com ali pokličete na 041 897 913 (Andrej).

3

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

OBVESTILA
POMEMBNO: SPREMEMBA KOLEDARJA ODVOZA ODPADKOV OD 1.6.2022
Obveščamo vas, da se v občini RADENCI zaradi dveh dodatnih
odvozov od 1.6.2022 spremenijo termini odvoza PAPIRJA.

Termini odvoza ostalih vrst odpadkov po 1.6.2022
ostanejo nespremenjeni!

Novi termini odvoza papirja od 1.6.2022 so naslednji:

Nov koledar odvoza odpadkov, ki bo veljal od 1.6.2022 najdete na:
- spletni strani našega podjetja www.saubermacher.si/zaobcane
- spletni strani vaše občine

2022

PAPIR
ponedeljek

Junij

27.6.

Julij

(ni odvoza)

Avgust

8.8.

September

19.9.

Oktober

Za vaše razumevanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na
02-620-23-00 ali na pisarna@saubermacher.si.

29.10. (sobota!)

November

(ni odvoza)

December

12.12.

V VEDNOST RAZLOGI ZA ZAMAŠITEV KANALIZACIJSKIH CEVI
Iz objektov se odpadna voda odvaja po sistemu kanalov.
To so kanalizacijske cevi, ki se zaradi snovi, ki ne sodijo v
kanalizacijski sistem, lahko zamašijo in povzročajo težave
- poplavljanje stanovanja, kleti, razlivanje odpadne vode iz
jaškov po dvoriščih in utrjenih površinah. Zamašitve kanalizacijskih cevi povzročajo odpadki, ki jih neosveščeni
občani mečejo v svoje odtoke. Na mestih zamašitve največkrat najdemo damske vložke, vlažilne in kozmetične
robčke. V kanalizacijskem sistemu ti robčki NE razpadejo.
Narejeni so iz plastike, ki razpada več sto let. Pogosto jih
zamenjamo za vlažen toaletni papir, ki je narejen iz papirja
in v kanalizaciji dejansko razpade.

Vzrok za zamašitev kanalizacijskih cevi je tudi odpadno
jedilno olje, mast, kavna usedlina, razne bombažne krpe,
tamponi, papirnate brisače, vatirane palčke, ostanki hrane,
sadni olupki,…
Taki odpadki kanalizacijski sistem ovirajo in onemogočajo
pretok odpadne vode, kar povzroča okvare črpalk v črpališčih. Zaradi motenega pretoka odpadne vode lahko pride
do onesnaženja vodotokov. Ob zamašitvi kanalizacije se
namreč odpadna voda z vsemi odpadki, ki jih občani mečejo v odtoke, preliva v potok ali reko.
Za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema in čistilnih
naprav smo v prvi vrsti odgovorni predvsem uporabniki.

NE ŽELIM ŽIVETI NEZDRAVO
Občina Radenci je uspešno končala projekt NE ŽELIM ŽIVETI NEZDRAVO v sklopu katerega smo
z izbranimi aktivnostmi nagovarjali prebivalce občine Radenci k bolj zdravemu načinu življenja.
Končali smo tudi telesno vadbo pod strokovnim vodstvom Tomaža Horvata iz ekipe Fit z Andrejo.
V želji po nadaljevanju projekta oz. aktivnosti vodene vadbe smo se dogovorili, da v poletnih
mesecih nadaljujemo z vodeno vadbo vsak torek ob 18.00 na igrišču Osnovne šole Kapela, s
ciljem, da bomo v jesenskih mesecih pripravljeni na vadbo 2x na teden (torek in četrtek, v telovadnici na Kapeli).

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (program LEADER/CLLD
- ukrep 19.2) in iz programa PRP.
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ALI JE VODA ŽIVA?
V šolskem letu 2021/2022 v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki, na enoti Grozdek v skupini Lisičk, sodelujemo v
vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro
do prvih turističnih korakov.
Letošnja rdeča nit projekta je VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM. Naša skupina je zelo povezana z naravo in lokalno
skupnostjo, zato smo se odločili, da bomo sodelovali z naslovom »Ali je voda živa?«.
Spoznali smo različne oblike in lastnosti vode. Osredotočili smo se na mineralno vodo. Ta čudovit zaklad naravne
dediščine je imel in še ima velik vpliv na razvoj lokalne
skupnosti in turizma. Preko projekta smo spoznali, da
imamo v našem okolju mnogo naravnih vrelcev, kjer si
domačini še nalivajo »slatino«. V sodelovanju s starši in
Občino Radenci smo otrokom predstavili zgodovinski razvoj Radencev, ki je tesno povezan z mineralno vodo in
razvojem zdravilnega turizma.
Zgodba Radenske ni edina v Sloveniji. Slovenija ima čudovito bogastvo naravnih vodnih virov, ki so tesno prepleteni v razvoj slovenskega turizma. Kot gozdni vrtec ter
zagovorniki čiste, neokrnjene narave in varovane biotske
raznovrstnosti spoznavamo, da ima Slovenija čudovite
naravne zaklade in opravičuje ime ZELENA SLOVENIJA.
V skupini smo se pogovarjali, da si želimo, da ostane narava z vso svojo lepoto varovana, zaščitena in čista, da stopa-

mo vanjo in jo uporabimo z zavestjo, da nam je bila dana,
da smo hvaležni zanjo in ji to tudi vračamo.
Otroci skupine Lisičk vedo, da je izvir vode tisti, kateremu se imamo zahvaliti, da smo turistični kraj. Če vprašate otroke, ali je voda živa, vam bodo odgovorili, da je, ker
daje življenje. To trditev bomo ob zaključku projekta še
dodatno raziskali, ko bomo s starši obiskali pot »Med vrelci
življenja«.
Zapisali: Sabina Senčar, dipl. vzg.
Elizabeta Lukovnjak, vzg.
Tel.: 02/566 95 70
www.vrtec-radenci.si
vrtec.radenski-mehurcki@guest.arnes.si

ŠOLA ZDRAVJA PRIHAJA V RADENCE
Vadba Društva Šola zdravja »1000 gibov« prihaja tudi v
Radence. Po tej metodi vadi že več kot 4.500 oseb po celotni Sloveniji. Z jutranjo telovadbo začnemo v ponedeljek
20. junija 2022 ob 8,00 uri, v parku pri spomeniku Tri
gracije bomo telovadili od ponedeljka do petka na prostem
poleti in pozimi.
Vsi, ki želite narediti nekaj zase, vabljeni na jutranje razgibavanje.
Vaje so preproste in primerne za vsakogar. Gre za sklepne
vaje »1000 gibov«, sestavil pa jih je nevrolog in manualni
terapevt Nikolay Grishin. Vse vaje se izvajajo stoje, začne se
pri dlaneh, konča pri podplatih. S tem se ohranjajo funkcionalne sposobnosti in se doseže boljša gibljivost, okretnost
telesa ter ravnovesje.
Pomislite, ali lahko počepnete in si zavežete čevlje? Ali pa
si raje kupite nove čevlje brez vezalk in se tako izognete
oviri. Kaj pa hrbet? Ali si ga lahko sami umijete? Ali pa si
nabavite tisto dolgo ščetko, pa ste rešeni. Kaj pa nogavice?
Lahko jih sami obujete? To je le nekaj ovir, katerim se lahko
izognemo, če se redno razgibavamo.
Svojo udeležbo lahko najavite na telefon 051 374 728 Ma-

rija, ali se telovadbe udeležite brez najave, mi vas pričakujemo vsak dan ob 8 uri, na dogovorjenem mestu.
Ministrstvo za zdravje je prepoznalo naš projekt kot lep
primer dobre preventivne prakse in nas podpira že sedem
let. Vi plačate le članarino 20,00 EUR letno. Tako ste tudi
vi del te zdrave zgodbe.
Za vadbo potrebujete le udobno obleko in obutev, ter veliko dobro volje!
Več o nas in našem delovanju lahko preberete na naši spletni strani https://solazdravja.com/
Marija Kelenc
DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA, Slamnikarska cesta 18,
1230 Domžale
TRR: Delavska hranilnica, SI56-6100-0002-4587-810, Dav.
št:94506019, Matična št.4014715,
Email: info@solazdravja.si, www.solazdravja.com
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PREDSTAVITEV KNJIGE
ddr. Ivana Rihtariča, VIKTOR JURKOVIČ in sodni proces 1949
• v ponedeljek, 13. junija 2022 ob 18. uri, v GASILSKEM DOMU Hrastje Mota.
• v četrtek, 16. junija 2022 ob 18. uri, v večnamenski
dvorani Občine Radenci.
Vljudno vabljeni.

SENECURA DOM STAREJŠIH OBČANOV RADENCI D.O.O.
Odločitev za selitev v dom starejših občanov, je zagotovo ena
izmed težjih v življenju, tako
za starostnika, kot za njegove
svojce.
Zato je zelo pomembno, da se tem temam ne izogibamo,
marveč si pridobimo čim več informacij, zaprosimo za pomoč, dodatne nasvete ipd.
V Občini Radenci že od leta 2008 deluje dom starejših občanov SeneCura Radenci d.o.o.
Dom se nahaja v samem centru kraja, na lepi, mirni lokaciji.
Dom s kapaciteto 178 mest je prostoren, svetel in čist, z
veliko teraso in zelenico.
Svoje vodilo »Blizu ljudem« živimo vsak dan in našim stanovalkam in stanovalcem nudimo celostno zdravstveno nego,
profesionalno oskrbo ter raznolike aktivnosti. S tem želimo
prispevati h kar najboljši kakovosti življenja, jim ohraniti
veselje do življenja in podariti veliko lepih trenutkov.
V prvi polovici leta smo bili zelo aktivni in srčno upamo,
da nam bo tudi druga polovica naklonjena.
Poleg periodičnih dnevnih oz. tedenskih aktivnosti za katere
poskrbijo pridni in vestni sodelavci, kot so jutranja telovadba, sprehodi, literarni krožek, filmski popoldnevi, kegljanje,
kreativne delavnice, umovadba ipd., se dogaja še veliko zanimivega, kot so razni glasbeni nastopi, kulinarične delavnice,
sajenje rož, zelišč, lepotilni salon (manikura, nega obraza,…),
igranje šaha, obiski štirinožnih pasjih prijateljev ipd.
Zelo smo ponosni, da je dom vpet v lokalno okolje. Sodelovanje z lokalnimi deležniki je zelo pomembno, saj krepi
povezanost in s tem tudi družbeno odgovornost, našim
stanovalcem pa doprinese dodano vrednost in kvalitetnejše življenje.
Zelo uspešno sodelujemo z občino Radenci, s podjetji
(Radenska d.o.o., Zdravilišče Radenci), z društvi (Društvo
upokojencev Radenci, Športno društvo invalidov, šahovski
klub Gornja Radgona), z Župnijo Radenci (sveta maša vsak
1. petek v mesecu), s šolami in vrtci (obisk pustnih maškar
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in velikonočne delavnice z otroci Vrtca Radenski Mehurčki,
izdelovanje papirnatih ladjic s Srednjo zdravstveno šolo
Murska Sobota) ipd.
V prihodnje si želimo ta sodelovanja ohranjati in jih še
okrepiti.
Vljudno vas vabimo, da nas kontaktirate, bodisi za informacije glede bivanja pri nas in naših storitev, bodisi za
informacije kako postati prostovoljec. Prostovoljstvo in
podarjen čas okrepita smisel človekovega bivanja.
SeneCura Dom starejših občanov Radenci d.o.o.
Prisojna cesta 4A
9252 Radenci
+386 (0) 2 568 46 00 | radenci@senecura.si
»Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno
le tisto, kar naredimo za druge.« Lewis Carroll
Direktorica Jasmina Štandeker

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA
NOVICE – POLETJE 2022
POLETNA VROČINA
Pred nami je suho, vroče in dolgo poletje. Razmere, ki jih
živali zelo težko prenašajo. Živali imajo na sebi kožuh, zato
jim vročina povzroča težave, tudi trpljenje.
1. ŽIVALI OMOGOČITE DOSTOP DO SENCE!
Živali, ki so privezane ali zaprte na soncu, so obsojene, da
trpijo na vročini. Sonce se čez dan premika in če je žival
zjutraj v senci, ni nujno, da je tudi čez dan. Tudi ljudje se
umaknemo v senco, ko nam je vroče, zato poskrbimo tudi
za naše živali.
2. SVEŽA PITNA VODA MORA BITI STALNO NA VOLJO!
Živali si VODO lahko razlijejo, zato jo večkrat preverimo
in vsaj enkrat dnevno zamenjamo. Nastavimo jo tudi drugim živalim, posebej pticam. HRANO poleti prilagodimo:
količinsko in kalorično zmanjšamo obrok, hranimo z briketirano hrano, ki se ne pokvari. Ptic (npr. rac ob jezerih)
ne hranimo – sploh ne s predelano hrano (kruh). Pozimi
nastavimo semena, čez poletje pa je dovolj hrane, da si jo
poiščejo same.
3. SPREHODE IN DRUGE FIZIČNE AKTIVNOSTI
OMEJITE NA JUTRANJE IN VEČERNE URE!
Da je asfalt prevroč lahko enostavno preverite tako, da položite roko ali boso nogo na asfalt in počakate 30 sekund.
Če ne zdržite, je asfalt prevroč! Če se kuža rad kopa, mu
omogočimo hlajenje v vodi.
4. NIKOLI NE PUŠČAJTE ŽIVALI V ZAPRTEM, PARKIRANEM AVTOMOBILU!
Četudi je avto parkiran v senci, še vedno lahko doseže visoke temperature! Ko se avto segreje, deluje kot pečica. Niti
za 10 min ne smemo pustiti živali v avtu, saj lahko pride
do toplotnega udara! Če vidite žival v avtu, ki ima znake
vročinskega udara, takoj pokličite policijo na 113!
5. ŽIVALI SLABO PRENAŠAJO VROČINO ZATO SO
POGOSTO ŽRTVE TOPLOTNIH UDAROV!
Toplotni udar prepoznamo po: sopenju, slinjenju, hitrem
dihanju, krčih in nezavesti. V tem primeru žival takoj premaknemo v senco, v zračen prostor in jo po telesu postopoma
ohladimo z vodo. Nato pokličemo veterinarsko pomoč.
BANANIN SLADOLED
Ste že poskusili domač bananin sladoled? Je zelo enostaven, brez sestavin živalskega izvora, zdrav in slasten – obožujejo ga tudi otroci.
Recept: Banane (bolj zrele so
bolj sladke) narežemo na kose
in jih damo čez noč v zmrzovalnik. Nato jih zamrznjene zmeljemo v mikserju/blenderju.
Če je potrebno dodamo malo
rastlinskega mleka, in je pripravljen. Za pestrost lahko dodajamo sadje, kakav, dateljne, itn.
Poskusite - recept bo ostal z
vami za vedno.

PSI V BOKSIH – SAMA ŽALOST
Nekaj najbolj žalostnega, kar opažamo zadnja leta – psi zaporniki: cele
dneve zaprti, osamlje, izolirani. Kot,
da bi prestajali najhujšo kazen, zaprti v samici. Dobijo samo
hrano in vodo, toliko, da ostanejo živi. A le fizično, znotraj
strašansko trpijo. Psi so družabna bitja, obvezno potrebujejo
družbo, saj je to v njihovi naravi. Kako bi se vi počutili, če
bi bili neprestano zaprti v en prostor, osamljeni in odveč?
Če vidite psa, ki je brez izpustov, neprestano zaprt v boksu,
mu pomagajte iz tega trpljenja – pogovorite se s skrbniki ali
podajte prijavo.

Prijavo lahko podate nam: na dzzpom@gmail.com (ostali
kontakti spodaj) ali na veterinarsko inšpekcijo: OU-MurskaSobota.UVHVVR@gov.si. ali po pošti na: Veterinarska
Uprava RS, Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota.
NAREDIMO POLETNE DNI PRIJETNE TUDI ZA NAŠE
ŽIVALI
Člani društva pogosto vidimo, ali nas obvestijo mimoidoči,
da skrbniki sedijo v senci, medtem, ko je njihov pes na
soncu - privezan ali v boksu. To so zelo žalostni prizori.
Tudi vaš pes si želi družbe, biti z vami, v senci.
Naša žival je naša odgovornost. Če smo si jo pripeljali k hiši,
smo dolžni zanjo poskrbeti. Živali so živa bitja, ki čutijo, se
veselijo in nam dajo dosti ljubezni, če smo jo le pripravljeni
sprejeti. Ne povzročajmo jim trpljenja.
MAČJI MLADIČI - PREVEČ
Tudi letos smo že začeli dobivati ogromno klicev za neželene mačje mladiče ali smo jih našli pri naših vsakodnevnih
akcijah na terenu . Veliko primerov je takšnih, da pridejo
nikogaršnje mačke k hiši. A te mačke vedno so od nekoga.
Večkrat pa slišimo tudi, da mačke nočejo sterilizirati, ker že
imajo domove za mladiče. A problem nastane, ko te mačke
kotijo potem tudi v novih domovih. Mačk hitro postane
preveč, nato pa slišimo zgodbe, kako nekdo ubija mačje
mladiče ali jih zavrže na kruti način.
Zavetišča so polna mačk, tudi mi pomagamo več lastnikom pri oddaji. Sterilizirajte mačke in tako bomo prekinili
vzorec krutega ravnanja z njimi.
Če potrebujete pomoč (ulov, prevoz, finančno), smo
pripravljeni pomagati: 040 736 313 ali 070 879 212.
Lahko nam pa pišete na mail: dzzpom@gmail.com
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VILA BLOK OB PARKU RADENCI – DOM ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
Na mestu dolgo zapuščene stavbe v Radencih smo zasnovali nov stanovanjski vila blok, ki bo kmalu končan. Vselitev
novih stanovalcev je predvidena že v septembru.
Z gradnjo Vila bloka ob parku Radenci oživljamo zemljišče
v atraktivnem delu Radencev - zraven parka Radenci, ki že
stoletja ponuja prijetne sprehode in je vrtna arhitekturna
dediščina kraja. Iz prostornih lož umeščenih na jug se odpira
krasen pogled proti Kapelskemu vrhu preko izmenjujočih se
travnikov, polj, hiš in gozdov. Vila blok je postavljen vzporedno ob cesto, kar omogoča enostaven in hiter dostop. Stoji
v središču Radencev, kjer je na voljo vse, kar potrebujemo
za udobno bivanje in spletanje odnosov v slikovitem naselju. Skupno šteje le šest stanovanj, v vsakem nadstropju
po dve. Majno število stanovanj je poleg ostalih ena izmed
večjih prednosti in ponuja bistveno več zasebnosti in miru
v večstanovanjski stavbi.
Stanovanja so dvosobna in trosobna, skupne površine od
85 m2 do 100 m2. Tlorisi stanovanj so prostorni, zasnovani
z odprtim dnevno bivalnim delom, ki se na jugu podaljša
v ložo. Ti prostori tako ujamejo tudi zadnje popoldanske
žarke, za ta blok posebej oblikovana pomična senčila pa
omogočajo regulacijo svetlobe po želji. Ogrevajo se z lastno
toplotno črpalko zrak voda, s talnim gretjem, kar v kombinaciji z ostalimi kvalitetnimi elementi stavbe (troslojna okna z
žaluzijami, debela fasadna in strešna toplotna izolacija, klimatske naprave, finalni tlaki, idr.) za stanovalce pomeni nizke stroške in zadovoljstvo bivanja. V kletni etaži so shrambe
stanovanj in tehnični prostori, do svojega nadstropja pa se
enostavno zapeljete z dvigalom.
Parkirišča so na bližnjem zemljišču pod nadstreškom. Z mislijo na zeleno prihodnost imajo vsa parkirna mesta predvidene električne izpuste za možnost montaže električnih
polnilnic za avtomobile. Prav tako so izpusti predvideni na
strehi objekta za možnost montaže fotovoltaičnega sistema
za skupnostno samooskrbo. Okolica objekta je ozelenjena,
zasajena z drevesi in grmovnicami. Do vhoda vodi tlakovana, ponoči tudi osvetljena pot.
Nekaj stanovanj je še na voljo, več informacij lahko dobite na:
www.imo-real.si
prodaja@imo-real.si
(02) 534 98 40

PREDNOSTI
• LOKACIJA
Stanovanja v neposredni bližini čudovitega Radenskega
parka, ki je spomenik oblikovne narave. V območju do
enega kilometra so vse pomembne dnevne ustanove.
• ENERGETSKA UČINKOVITOST
Vsako stanovanje ima lasten sistem ogrevanja in priprave tople sanitarne vode z lastno toplotno črpalko sistem
zrak/voda.
Talno gretje.
Klimatska naprava.
Lokalni prezračevalni sistemi v bivalnih prostorih.
Debelina toplotne izolacije fasade in strehe.
Troslojna zasteklitev oken z žaluzijami na elektro pogon.
• MODERNI PRAKTIČNI TLORISI
Odprt in povezan dnevno bivalni - družabni del stanovanja ter zasebnost sob.
• PROSTORNE LOŽE Z DRSNIM SENČNIM SISTEMOM
Prostorne lože stanovanja omogočajo kvalitetno preživljanje časa zunaj, sistem drsnih senčil pa nudi maksimalno udobje in regulacijo svetlobe.
• NEODVISNOST
Ločene instalacije in števci, plačilo stroškov po dejanski
porabi.
• ZASEBNOST
Le šest stanovanj (dve na nadstropje) v celotni stavbi
zagotavlja prvovrstno zasebnost.
• INDIVIDUALNOST
Možna izbira končnih oblog in materialov.
• POKRITA IN OPREMLJENA PARKIRNA MESTA
Parkirna mesta pod nadstreškom, možna izvedba vtičnic za električno polnjenje avtomobilov.
• PRIROČNA KOLESARNICA V PRITLIČJU
Enostavno shranjevanje koles v ločeni kolesarnici v pritličju.
• STANOVANJA PRIMERNA ZA GIBALNO OVIRANE
• KAKOVOSTNI MATERIALI IN GRADNJA
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