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BESEDA ŽUPANA

Dogodki ob občinskem prazniku v letu 2017
Ponedeljek, 19. 6. 2017 

Ob 19.00 KONCERT ZDENEKA BILY-ja Z GLASBENIMI 
KOLEGI ob njegovi 60-letnici aktivnega 
amaterskega glasbenega delovanja

Kongresna dvorana,  
Hotel Radin

Občina Radenci

Torek, 20. 6. 2017 

Ob 17.00 OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ  
SARE KAGER

DOSOR, avla Likovno društvo 
Gornja Radgona

Petek, 23. 6. 2017

Ob 19.00 SVEČANA AKADEMIJA Kongresna dvorana,  
Hotel Radin

Občina Radenci

Ob 19.30 PLESNI VEČER 
»Zaplešimo v poletje«

Terasa/Restavracija,
Hotel Radin

Občina Radenci in 
Zdravilišče Radenci

Sobota, 24. 6. 2017

10.00–19.00 MAČJE MESTO Park Radenci Občina Radenci, 
Zdravilišče Radenci,
JZ TIŠ Radenci,
TD Radenci 

Pripravljeno imamo gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove 
čistilne naprave v Radencih in z dokumenti čakamo na raz-
pis Kohezijskega sklada. Direkcija za ceste pripravlja obnovo 
ceste od rondoja v Radencih do mostov na Muri,  kjer pa 
bo potrebno zgraditi tudi novo komunalno infrastrukturo. 
Zavedamo se, da je večina občinskih cest potrebno obnove. 
V občinskih proračunih pa nam za investicije ostaja vedno 
manj sredstev. Med načrtovanimi projekti želimo obnoviti 
radenski bazen ali zgraditi naravno kopališče, pa tudi naši 
kulturniki in umetniki si želijo prostore, kjer jim bo omogo-
čeno nemoteno delovanje. 

Vseeno pa se lahko v Občini Radenci pohvalimo z uspešnimi 
podjetniki. Lahko jih naštejem kar nekaj, ki so ob Zdravilišču 
Radenci z urejenimi hoteli in s kopališčem pomembno pri-
spevali k turistični ponudbi kraja. To so: Živalski vrt SIKALU-
ZOO v Boračevi, Aerogolf z 9-imi luknjami in letališko stezo 
ob cesti v Paričjaku, Fitnes center v Boračevi, Tenis center, 
nova štiristezna ročna avtopralnica in še nekateri. Vsem, ki 
so ali ki še želite pomagati pri razvoju občine in bogatejši 
turistični ponudbi, iskrena hvala. Vsak med nami lahko pri-
pomore k lepše urejenemu kraju.

Spoštovane občanke in cenjeni občani, 
čestitam vam ob prazniku Občine Radenci 
in vas vabim, da se v čim večjem številu 
udeležite prireditev v mesecu juniju, ki so 
namenjene v čast praznika naše občine. 

    Janez Rihtarič, župan  

od leta 1994 smo samostoj-
na občina. Marsikaj smo od 
takrat do danes pridobili, 
potreba po razvoju pa je še 
vedno velika. V zadnjih nekaj 
letih smo zgradili precej kana-

lizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja, uredili nekaj 
cest, zgradili nov nizkoenergetski vrtec, legalizirali nogo-
metno igrišče, postavili tribune s slačilnicami,  velik del ob-
čine opremili s širokopasovnim internetom,  poskrbeli, da 
obe šoli normalno delujeta, pomagali gasilcem in drugim 
društvom za nemoteno delovanje in še bi lahko našteval. 
Kljub temu, da zgodba z denacionalizacijo v Radencih še ni 
zaključena, nam je skupaj z Radensko, Zdraviliščem Radenci 
in občani uspelo sanirati del parka in s pomočjo donatorjev 
iz Rusije sanirati tudi kapelico sv. Ane v parku.

Veliko časa in sredstev smo v zadnji dveh letih porabili za 
izgradnjo vodovoda v sklopu kraka »C«. Kljub velikim teža-
vam nam je uspelo zgraditi pločnik iz Radencev do Kapele 
in čeprav je zelo ozek, pa vseeno omogoča varnejšo pot ob 
preobremenjeni cesti. Z izgradnjo pločnika želimo nadalje-
vati vse do konca Okoslavcev in upam, da se bomo skupaj z 
Direkcijo za ceste Republike Slovenije ob sanaciji ceste lotili 
tudi nadaljnje izgradnje pločnika.

Spoštovani,
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Spoštovani,

Mačje mesto 2017

                      Urnik aktivnosti – 
                    sobota, 24. 6. 2017, v Parku Radenci

Ob 10.00 OTVORITEV FESTIVALA Mačji oder

USTVARJALNE DELAVNICE Delavnice na različnih lokacijah po parku 
Radenci – prijava v Mačji recepciji

Vstopnica/prijava pri 
Mačji recepciji - žig 

10.00 - 18.00

Krčma pri veseli kravi

Mačja pekarna

Hladne in tople malice okusnih mačjih jedi: ocvrte 
miške in mleko, Mišji repki v omako, Mačje šapice  

Peka palačink

Zajtrk (brezplačno za 
vse muce in mucke)
Gostilna Park/kosilo 
(jedi po uradnem ceni-
ku – ugodno)

Mačji salon Poslikava obraza, friziranje … Mačje mesto

Mačji časopis Priprava časopisa – pesmice, verzi, misli, risbice, 
lepljenke …. o muckih in drugih živalih  

Mačje mesto

Knjižnica pri Muriju Prebiranje knjig, časopisov in revij ... Mačje mesto
Likovno-slikarska 
galerija Likovno izražanje ustvarjalcev vseh starosti

Mačje mesto – 
glasbena uta

Ob 10.30 Murijevo gledališče Maček Muri (muzikal) Mačji oder
10.00 - 18.00 Šport in razvedrilo Po parku Radenci
10.00 - 14.00
15.00 - 18.00

Slackline
Vstopnica/prijava pri 
Mačji recepciji - žig

10.00 - 13.00 Plezalna stena
10.00 - 18.00 2 napihljivi igrali
10.00 - 18.00 4 v vrsto (XXL družabna igra)
10.00 - 18.00 Jahalni kotiček prost. prisp

Ob 10.30
Po mladostnih poteh 
Kajetana Koviča

Pohod do hiše Hrastje Mota 33  
(Kajetan preživel nekaj svojih otroških let) in nazaj

Ob cesti tja in ob Muri 
nazaj

Ob 11.00
Iskanje mačjega  
zaklada

Tekmovanje 3 članskih ekip v iskanju zaklada/na čas, 
knjižne nagrade 

Po parku Radenci

Ob 11.00
Kuhanje štajerske kisle 
žüpe in Mačje čorbe 

Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle žüpe in 
priprava Mačje čorbe 

TD Radenci  - 
pri Gostilni Park

11.00 - 12.00
14.00 -15.00  
Ob 18.00

Foto atelje – 3D-stena Možnost fotografiranja v Murijevem kotičku 3D-stena v parku

Ob 14.00 Murijevo gledališče Lutkovna predstava Ekološko-kulturno društvo  
Za boljši svet 

Mačji oder

Ob 15.00 Mačja karavana
»Karavaning« s turističnim vlakcem – do golf igrišča 
(možnost poskusa prvih udarcev golfa in osvežitve v 
lokalu) 

TD Radenci in 
ZTIŠ Radenci

Ob 17.30 Murijevo gledališče Maček Muri (Murijeve pesmi) Mačji oder

Ob 18.00
»NAJ MUC / NAJ 
MUCA« zaključek  
festivala za otroke 

Mladi talenti se predstavijo Mačji oder

10.00 - 18.00 Mačja veselica Mačje pesmi, ples … – na začetku dogodka in več-
krat vmes

Mačji oder

10.00 - 18.00
Tržnica lokalnih  
dobrot Stojnice Pri Gostilni Park

                                
                     Pridite vsi!
           Vaš Mijav
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Mačje mesto 2018 
V letu 2018 bo družinski 
turistični festival z nazivom 
»Mačje mesto« v Radencih 
trajal tri dni, in sicer od petka, 
22. junija do nedelje, 24. junija. 

Festival, ki ga bo Občina Radenci izvedla v sodelovanju z 
Zavodom za turizem in šport Radenci, s podjetjem Sava 
Turizem d. d. Zdravilišče Radenci ter s Turističnim društvom 
Radenci, želi postati prepoznaven v regiji in izven nje ter 
je namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa družin. 
Festival bo ponudil bogat program otrokom, ob večerih pa 
se bodo v Zdraviliškem parku odvijali literarni in glasbeni 
nastopi za odrasle. Projekt je Občina Radenci uspešno pri-
javila na 2. javni poziv LAS Prlekija. 

            Pridite vsi!  
Vaš Mijav

8. druženje ob vinu, kulinariki in glasbi,
ponedeljek, 28. avgust 2017, od 17. do 23. ure,
Zdraviliški park Radenci.
◊  več kot 100 vrst žlahtnih tramincev iz Slovenije in tujine
◊ vrhunska kulinarika
◊ koncert Neisha

Več na www.salon-traminec.siPrisrčno vabljeni!
Sponzorji:

Salon
Traminec
2017

Organizatorji:Partnerji projekta:

Občina Radenci

◊ slikarska dela Tatjane Mijatović
◊ vitezi in vitezinje pesniškega turnirja Založbe Pivec

Klub Dišeči 
Traminec

8. salon Traminec  
v Zdraviliškem 
parku Radenci  
28. avgust 2017 (od 17. do 23. ure)

Letos bo Salon Traminec potekal že osmič. 
Salon, ki velja za enega največjih tovrstnih dogodkov 
v SV Sloveniji in vsako leto ponudi najboljše tramince 
iz kleti slovenskih in tujih vinarjev, se bo letos odvijal v 
Zdraviliškem parku Radenci. Dogodek bosta spremlja-
la vrhunska slovenska kulinarika in Mala šola vinskih 
okusov, program pa bodo bogatili nepozabna Neisha, 
nastop vitezinj in vitezov pesniškega turnirja ter slikar-
ska razstava Tatjane Mijatović. 
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Ob prazniku  
Občine Radenci  
v letu 2016 
Slovesnost praznovanja občinskega 
praznika smo pričeli 17. junija 2016 v avli 
Hotela Radin, in sicer z odprtjem razstave 
likovnih del naše občanke Tatjane Mijatović, 
likovne ustvarjalke ter izjemno aktivne in 
prizadevne občanke na področju kulture. 

Njen slikarski opus nam je s čudovitimi barvnimi kompozi-
cijami in z motivi pričaral svet slikarke, ki na zelo svojstven 
način izraža podobe in doživetja iz našega vsakdana.

Barvit slovesni večer smo nadaljevali v Kongresni dvorani, 
kjer nas je s slavnostnim nagovorom počastila Mateja Hau-
ser, direktorica Doma starejših občanov Radenci (DOSOR-
-ja). Pogled na tretje življenjsko obdobje nam je razkrila na 
popolnoma drugačen način in obiskovalci smo bili nad vse-
bino navdušeni (Izvleček iz govora je objavljen v nadaljevanju 
Glasnika.). 

Občinska 
priznanja 
Svečana akademija je tudi priložnost, 
ko župan podeli priznanja in nagrade 
zaslužnim in uspešnim občanom naše 
občine za preteklo leto. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
na svoji 9. redni seji, to je dne 5. maja 2016, pregledala pri-
spele predloge za Podelitev priznanj in nagrad uspešnim 
in zaslužnim občanom Občine Radenci. Občinski svet je 
predlog komisije soglasno potrdil in priznanja za leto 2015 
so prejeli:

Turistično društvo Radenci – za 60 let uspešnega delova-
nja, skrb za urejenost kraja, izvedbo tradicionalnih turističnih 
prireditev od »Salamiade«, Kuhanja štajerske kisle »žüpe«, 
do Dobrodelnega turističnega plesa idr. ter promocijo kraja 
doma in v širšem okolju.

Jasna Divjak – za 8 let uspešnega vodenja TD Klopotec Ka-
pela, kot nosilni člen organizacije prireditev Praznik traminca 
in dvig klopotca in Martinovanja ter postavitve omenjenih 
prireditev na zemljevid najbolj prepoznavnih prireditev v 
Sloveniji.

Zdenek Bily – za prispevek pri promociji kraja Radenci v 
domovini in izven njenih meja, od nepozabnih Elit iz Ka-
varne v Radencih, pa vse do danes, ko v različnih zasedbah 
in glasbenih skupinah še vedno razveseljuje poslušalce z 
znanimi melodijami, ki jih privablja iz svoje nepogrešljive 
trobente. 

Pisno priznanje za pomoč pri postavitvi ideje in uresničitvi 
projekta Mačje mesto sta za ves vložen trud in prostovoljno 
opravljeno delo prejeli Barbara Žnidarič in Tamara Vogrin iz 
Gornje Radgone. 

OBČINSKI PRAZNIK
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Človek – ob rojstvu 
oboževan, v starosti 
neviden …
»Starizem je pojem, ki je v družboslovju 
uveljavljen zadnjih štirideset let … neverjetna 
lastnost, da imamo predsodke do skupine, ki ji 
bomo v prihodnosti pripadali tudi sami.« 

Objavljamo izvlečke odličnega slavnostnega govora Mateje Hau-
ser, direktorice DOSOR-ja, ki ga je imela na slovesni akademiji ob 
lanskoletnem občinskem prazniku. Njena razmišljanja o staranju 
in starosti so vsem prisotnim dala veliko snovi za razmišljanje o 
začetku in neizogibnem koncu procesa, ki mu pravimo življenje.
»Že takoj  po prenehanju delovne aktivnosti vsem upokojenim 
na čelo nalepimo etiketo upokojenec in od njih pričakujemo, da 
se enako vedejo, izražajo in občutijo. Nisi več učitelj, prodajalka, 
medicinska sestra ali inženir, ampak samo še upokojenec. In tukaj 
se začne prva stopnja ideje o poenotenju potreb starejših. 
Dlje, ko ljudje stopajo po poti staranja, bolj se v nas krepi občutek, 
da poznamo njihove potrebe, ki so tako ali tako pri vseh enake, 
in da lahko najbolje odločamo v njihovem imenu.
Nihče od nas si tega ne želi v svoji starosti, a veliko jih tako ravna s 
starimi.  Ko pa si s starostjo v dnevnem stiku, ko postane okupacija 
tvojih pogovorov in misli, potem ugotoviš, da so si bolj ali manj po-
dobna samo postarana telesa oz. fizična podoba starih ljudi. Njihove 
vrednote, stališča, želje in potrebe, pričakovanja in delovanje pa so 
povsem različna oz. tako razpršena kot pri vseh drugih generacijah. 
Vsak dan bolj sem prepričana, da je starost samo stanje telesa 
in ne duha. Da se v staro telo ujame duša, ki bi še vedno letela. 
Star je pravzaprav samo tisti, ki ima več veselja s preteklostjo kot 
s prihodnostjo. A naša družba zanika starost in iskreno si je treba 
priznati, da se le redki ljudje znajo starati. 
Zaradi tega v Dosor-ju utiramo pot in se zavestno lotevamo 
delovanja na način priznavanja in spoštovanja osebnih potreb 
posameznika v starosti, kar nam ne uspe vedno, saj smo Dom 
178-im starim ljudem in določena pravila ostajajo poenotena, a 
vsako delovanje v tej smeri pomeni napredek za vse, predvsem pa 
so to semena za drugačen pogled in odnos do starosti v družbi. 
Zagotovo vsak med vami pozna kar nekaj stereotipov. Velikokrat 
slišimo, da smo dom onemoglih, hiralnica ali predjamski grad; 
naše  stanovalce imenujejo varovanci, pacienti, odpisani. 
Primerjamo jih z otroki in z njimi tudi komuniciramo tako; mislimo, 
da so najbolj srečni, če slišijo harmoniko, po možnosti s strani 
nekoga, ki se jo je včeraj začel učiti igrati; govorimo, da so neu-
mni, nesposobni za delo; da ne vedo, za kaj gre; da so za časom, 
počasni, šibki, nemočni in senilni, da ne znajo z denarjem, so skopi 
…; v glavi ne dovolimo, da se tudi starejši lahko zaljubijo, da si niti 
ne dovolim omeniti teme spolnost v starosti ali pa npr. umiranja ...  
Delujemo in odločamo v njihovem imenu, ker mislimo, da poznamo 
njihove dejanske potrebe. In vse to zgolj in zaradi opešane fizične 
podobe. Meni pa vedno znova odzvanja v glavi stavek, da je štiri-
deset let strašna starost, kajti v tej starosti postanemo tisto, kar smo.

Iz stereotipov izhajajo predsodki, iz teh pa diskrimina-
torno delovanje, ki temelji zgolj na kronološki starosti, 
ki jo bo enkrat dosegla večina od nas. Ni moja pravica 
soditi, a dnevno vidim marsikaj, kar potrjuje, da diskri-
minacija starih resnično obstaja.
V družbi, kjer so preferirani večna mladost, napeta koža, 
neznosna aktivnost življenja in ciljnost, usmerjena zgolj 
k rezultatom, ima diskriminacija starih globoke koreni-
ne v našem lastnem strahu pred staranjem, starostjo 
in smrtjo. Pripravljeni smo verjeti v  stereotip, da je, ko 
se enkrat postaraš, najboljših stvari v življenju konec in 
da je prepozno, da bi še uresničeval svoje sanje … In s 
tem in tako programiramo svojo podzavest. 
Svojevrsten starizem je tudi naš odnos do besede star, 
ki vas je že zagotovo zbodla med mojim besedovanjem.  
Zaradi stereotipov je beseda star dobila slabšalni pomen, 
kot ga imajo npr. besede starikav, starikast in ostarel. In 
potem jo nadomeščamo s »fensišmensi« skovankami 
kot so starejši, v tretjem življenjskem obdobju, seniorji, 
dolgoživost, srebrna in zrela leta ter se ob tem ne zave-
damo, da hranimo naše lastne strahove.
S številnimi aktivnostmi se v Dosor-ju trudimo, da bi 
se začeli zavedati tabujev, predsodkov in etiket, ki jih 
gojimo in lepimo starosti, dostikrat povsem nezave-
dno. Stojimo sredi kraja in naša vrata so odprta. Večina 
prireditev je namenjena tudi občanom. 
Skratka, generiramo aktivnosti, ki privabijo različne 
ciljne skupine ljudi, da vstopijo skozi vrata v svet sta-
rosti. In vstopa vedno več ljudi, ki jim je ob prvem 
vstopu morda še nelagodno, potem pa se vračajo. Bi-
stveno pa je, da začnejo zavestno razmišljati o starosti. 

STAROST KOT PRILOŽNOST, TUDI POSLOVNA PRI-
LOŽNOST.
»Ozaveščen odnos do starosti prinaša tudi številne 
priložnosti. Tudi poslovne. 
Če so demografske spremembe oz. staranje prebival-
stva eden izmed najpomembnejših izzivov Evropske 
unije, potem bi si bilo neumno zatiskati oči pred tem, 
da so le-te pomemben izziv na tudi na ravni občine. 
Zavedamo se, da so v kraju Radenci vzpostavljeni vsi 
osnovni pogoji za vzpostavitev holističnega centra 
zdravja, na osnovi geografsko specifičnih in  registri-
ranih zdravilnih faktorjev.  Na podlagi demografskih 
dejstev in opredeljenih ključnih prednosti kraja bi bilo 
razvojne strategije smiselno dopolniti.
Ena izmed takšnih storitev je lahko Geriatrični center  – 
zdravstveni center, s poudarkom na razvoju medicin-
skih storitev, namenjenih kroničnim stanjem oseb nad 
70-im letom, s prilagojeno kadrovsko strukturo zdrav-
nikov specialistov in z diagnostično opremo. 
Kumulacija starih gostov predstavlja tudi podjetniško 
priložnost za prebivalce kraja in zaledja. Med poslovne 
priložnoti sodijo:
Pomoč na domu, storitve animacije in rekreacije za stare, 
turistične storitve v smislu dostopnega turizma, kulinari-
ka in dietetika, razvoj lokalne prehranske oskrbe, spletne 
storitve, izobraževanja in tečaji za stare, administrativ-

OBČINSKI PRAZNIK 
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ne in logistične storitve, prevozi, razvoj ponudbe prilagojenih 
namestitvenih kapacitet, družabništvo, agencija za partnerske 
stike, lekarna, trgovina z dietetičnimi produkti, oblačila za sta-
rejše, ortopedski pripomočki, urejanje okolice, storitve pranja, 
likanja in drobnih popravil, lokalni časopis ali radio, računalniška 
podpora za stare, infrastrukturne prilagoditve …
Cela paleta  storitev, ki jih lahko vidimo in zaznamo samo, če 
na stare in starost gledamo brez predsodkov in upoštevamo 
njihovo različnost. Dovoliti si je potrebno malo kreativnosti 
in razmišljanja izven okvirjev in starost naenkrat postane tudi 
razvojna priložnost. Veseliti se je potrebno uspeha in pro-
dornosti  posameznikov v tej smeri, saj če se človek veseli 
uspehov drugih, ima veliko več priložnosti za srečo. 
Dovolite, da zaključim z mislijo Marie Curie: »Ničesar v 
življenju se ni treba bati, treba je samo razumeti.«

Izvlečke pripravila Irena Petek

V letu 2016 so bile 
podeljene tudi 
nagrade uspešnim 
občanom
Na Javni razpis za dodelitev nagrad uspešnim 
občanom so se v letu 2016 prijavili samo 
mladi občani, kar je hkrati perspektivno, 
obenem pa se poraja vprašanje, »ali med 
srednjo in starejšo generacijo res nimamo 
občanov, ki dosegajo izjemne dosežke, 
pomembne tudi za razvoj kraja.« 

Na predlog Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja je OS Občine Radenci potrdil sklep, da se Nagrade 
Občine Radenci za leto 2015 – za izjemne rezultate in do-
sežke s področja športa, kulture ter izobraževanja v višini 
200 EUR podelijo: 

Timu Celecu – za izjemne dosežke v znanju na področju 
naravoslovja, družboslovja in zdravja;

Matevžu Jurincu – za izjemne dosežke na področju športa, 
na državni in mednarodni ravni – karate;

Evi Jurinec – za izjemne dosežke na področju športa, na 
državni in mednarodni ravni – karate.

Nagrade občine tudi 
zlatim maturantom  
v letu 2016
Župan občine je v mesecu septembru 2016 
sprejel tudi najuspešnejše maturante, ki so 
za dosežen uspeh na MATURI 2016 prejeli 
naziv ZLATI MATURANT/KA, in jim podelil  
nagrado Občine Radenci v višini 200,00 EUR.
Ta naziv in nagrado so dobili:

- Špela BERIČ, II. Gimnazija Maribor – mednarodna matura;

- Melisa BENKOVIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
– program Predšolska vzgoja;

- Melisa ŠERUGA, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – 
program Predšolska vzgoja;

- Matic PINTARIČ, Srednja poklicna in tehniška šola v Murski 
Soboti – program Tehnik računalništva.

Župan jim je zaželel »še veliko trenutkov odličnosti in vse 
najlepše v življenju. Ne odlašajte! – Živite zdaj in izkoristite 
obdobje svoje mladosti in neomejenih možnosti! Ne poza-
bite! Zdaj je najboljši trenutek, da greste sijajni prihodnosti 
naproti in se nato nekega dne kot izkušene in izoblikovane 
osebnosti vrnete nazaj v svoj kraj.«

Turistična priznanja 
»Moja dežela lepa in 
gostoljubna«
Občinska Komisija za skrb 
za urejenost krajev Občine 
Radenci je lani podelila dve 
zlati priznanji 

27. september – svetovni dan turizma je namenjen oza-
veščanju o izjemnem pomenu turizma za svet in okrepitvi 
zavesti, da je turizem ključnega pomena za mednarodno 
skupnost. Poudariti želi njegov vpliv na družbene, kulturne, 

OBČINSKI PRAZNIK /  PRIZNANJA IN NAGRADE
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politične, okoljske in gospodarske razmere po vsem svetu. 
V letu 2016 je nosil slogan TURIZEM ZA VSE – s spodbuja-
njem univerzalne dostopnosti, pri čemer je še zlasti ZELENI 
TURIZEM tisti, ki ponuja največ možnosti za razmah, tako 
turizma kot celotne družbe.  
Občinska komisija za uresničevanje nalog na področju 
ocenjevanja krajev je v letu 2016 podelita dve enakovredni 
»Zlati priznanji«:

- »Zlato priznanje« za skrb za urejeno okolje in doda-
tno turistično ponudbo v Občini Radenci je prejel 
Aerogolf, storitve, trgovina, d. o. o., Rihtarovci 32, 
9252 Radenci;

- »Zlato priznanje« za urejenost in skrb za okolje je pre-
jelo podjetje Prevozi Škerget,  Boračeva 40 a,  9252 
Radenci.

Podelitev priznanj je potekala 27. septembra 2016 v pro-
storih Golf centra Radenci (Vzletišče in golf igrišče Ra-
denci).

Zdenek Bily –  
že pol stoletja radenska 
glasbena legenda
Morda Zdeneka ne poznajo mlajše 
generacije, za starejše pa je Zdenek  Bily   
s svojo nekdanjo skupino ELITE glasbena 
legenda iz radenske Kavarne, ob katerih 
zvokih  smo  plesali, se zaljubljali, odraščali … 
Na mestu, kjer je nekaj  desetletij stala daleč naokoli znana 
kavarna in  stojijo danes otroška igrala, skupine Elite že ne-
kaj časa ni več, nekaj njenih članov pa še vedno s strastjo 
prijateljuje z notami.
ZDENEK BILY JE BIL IN JE ŠE  RADENSKI GLASBENIK S TRO-
BENTO, ki si je upravičeno zaslužil naziv legenda. Svoje 
znanje in neomajno ljubezen do glasbe danes deli v dveh 
skupinah. Prva je na željo glasbenih kolegov dobila ime po 
njem in se imenuje ZDENEK BILY DIKIELAND BAND, druga 
pa je 11-članski orkester  THAKE NINE ORCHESTRA. Obe sta 
v našem okolju dobro poznani in priznani.
Ob lanskoletnem življenjskem jubileju smo Zdeneka z obe-
ma skupinama spremljali na koncertu v Kongresni dvorani 
v hotelu Radin. Nepozabno dober in glasbeno odličen kon-
cert,  dopolnjen z Zdenekovimi hudomušnimi in komičnimi 
dodatki,  bo za vedno  ostal v spominu številnih občudoval-
cev njegove glasbe.
Ob najinem pogovoru ob kavi je zelo rad odgovarjal na vpra-
šanja, malce z nostalgijo po dobrih starih radenskih časih, 
še bolj pa z navdušenjem nad vsem dobrim, kar človeku v 
življenje prinaša glasba.

Od kod, kdaj in zakaj vas je pot zanesla v Slovenijo in 
Radence?
Daljnega leta 1968 sem s skupino Elite prispel iz majhnega 
češkega mesteca v bližini Brna najprej v Crikvenico, kje so 
nas  slišali vodilni iz Radenske in nas povabili, da igramo 
na veliki slovesnosti, in sicer ob 100-letnici Radenske (leta 
1969 ).Tako smo leta 1968 s skupino s skupino iz Crikvenice 
v Radence in tukaj tudi ostali. Ustvaril sem si družino, dobil 
dve čudoviti hčerki, zdaj imam že vnukinjo in vnuka. Z ženo 
še vedno živiva v Radencih.  

PRIZNANJA IN NAGRADE /  LEGENDE RADENCEV
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Kaj vam pomenijo nekdanji »zlati časi« v radenski 
kavarni?                                                                             
Spominjam se jih z nostalgijo, tako kot se jih najbrž 
večina Radenčanov in okoliških prebivalcev, čeprav je 
bilo tudi zelo naporno.  Igrali smo v kavarni, potem do 
štirih zjutraj še v nočnem klubu v sklopu kavarne, nato 
pa še ob čajankah v Banovcih in v glasbenem paviljonu 
v parku. Ljudje so nas radi poslušali, saj so v kavarno 
prihajali obiskovalci z vseh koncev Slovenije. Pa naj še 
kdo reče, da so to bili svinčeni časi … Daleč od tega, saj 
smo se znali veliko bolj zabavati kot danes …

Po poklicu ste agronom, vaša največja ljubezen je 
že vse življenje glasba …               
Glasbeno se res nisem izobrazil. Igral sem in še igram z 
glasbeno izobraženimi kolegi, vendar mi to ni nikoli de-
lalo težav, ker sem se učil  zelo hitro, saj sem imel glasbo 
v krvi  in sem igral že v osnovni šoli, potem v gimnaziji, v 
»bendu« celo bobne, na fakulteti  pa so mi fantje iz benda 
pomagali kupiti trobento, ker sem jo tako dobro igral. 

Pa vendar ste z osnovnim poklicem delali vse do 
upokojitve?                                                        
Dve desetletji in pol sem bil zaposlen v Kmetijstvu 
Črnci, saj s službo pač preživljaš sebe in družino, glas-
ba pa je strast, ki tudi stane, predvsem moja, lahko bi 
rekel jazz glasba, ki se ne prodaja širokim množicam, 
ampak je namenjena bolj glasbenim sladokuscem.

Ves čas po zaprtju kavarne ste ostali glasbeno zelo 
aktivni … 
Igram trobento v 11-članskem TAKE NINE ORCHESTRA 
in skupini ZDENEK BILY DIXIELAND BAND. Z mano v 
obeh skupinah na moje veliko veselje še vedno igra 
moj rojak Mojmir Wolf.  

Kakšno glasbo izvajate in kakšna je vaša vloga v obeh skupinah?                                             
Z Dixieland Bandom izvajamo dixie glasbo s predvsem avtorskimi 
priredbami znanih skladb. Take Nine Orchestra pa je nastal iz prvo-
tne skupine saksofonistov v letu  1989, pozneje  pa smo pridružili  
še pihala in tolkala. Prav tako sta v obeh skupinah tudi odlični pev-
ki.  V obeh skupinah igrajo sami odlični domači glasbeniki. Sem  
aranžer vseh priredb in neke vrste umetniški vodja, čeprav tega 
naziva nimam preveč rad.  Preigravamo pa swing, pop, rock, lahki 
jazz, latino, funky. Tako naša glasba hitro sede v  srce in dušo …

Ob vašem življenjskem jubileju, tj. 75. obletnici, so vas vaši 
glasbeni kolegi zelo presenetili …                                                                                                                                           
Zelo so me presenetili s pripravo koncerta v Kongresni dvorani 
hotela Radin v Radencih, čeprav ne maram preveč osebne po-
zornosti in izpostavljenosti … Raje sem član skupine in uživam v 
igranju. Koncert, na katerem sem seveda tudi igral in v katerega 
sem z izvedbo z mojimi glasbeniki vložil  veliko truda, je bil zelo 
dobro obiskan (nabito polna dvorana ), publika pa je z mano 
vred zelo uživala, kar se je videlo po odzivnost in aplavzu…Takih 
koncertov si še želim. Seveda ne v mojo čast … Igrali pa smo 
Take Nina Orchestra, Zdenek Bily Dixieland in Prekmurski  rogisti.

Koliko in kje nastopate?                                                                                                                                
Nastopamo tudi na zasebnih zabavah, npr. Abrahamih, igramo 
na porokah in seveda na koncertih, kjer nas povabijo. Nazadnje 
smo imeli koncert v Radencih novembra lani  v sklopu prireditve 
JAZZLIEBE, ki jih organiziramo skupaj s kolegi iz Avstrije. Večkrat 
smo imeli  novoletne in božiče koncerte po Sloveniji, prvega od 
le-teh pa v Gornji Radgoni.
                                                                                                                                                                                               
Bi želeli še več nastopov in kje bi nastopali?
Nastopov si želimo veliko več, kolikokrat in kje bo mogoče. Našo 
glasbo želimo predstaviti   čim večjemu številu ljubiteljev glasbe. 
Najbolj si seveda želimo, da nas občinstvo prepozna  na doma-
čem območju. Tako kot jaz, tako tudi moji glasbeni kolegi igrajo 
s srcem in z dušo, kot se temu reče, zato si vsi želimo nastopanja 
in koncertriranja  ob vseh mogočih priložnostih. Glasba je namreč 
odlično zdravilo za mnoge težave …

Letošnje leto je za vas nekaj posebnega …
Tako je. Letos s svojimi glasbenimi kolegi obeležujem 60 LET 
GLASBENEGA DELOVANJA. Za visoki jubilej bomo za vse naše 
prijatelje in glasbene sladokusce, pa tudi tiste, ki nas morda še 
niso slišali, pripravili prav poseben koncert 19. junija v Kongresni 
dvorani hotela Radin. 

Irena Petek 

LEGENDE RADENCEV
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Dr. Srečko Šteiner
V lanskem letu si je doktorski naziv pridobil tudi 
Srečko Šteiner, občan radenske občine, zaposlen 
v Sektorju uniformirane policije Policijske uprave 
Murska Sobota. Šteiner, rojen leta 1963, je končal 
osnovno šolo na Kapeli in Tehniško kmetijsko šolo 
v Mariboru. 

Leta 1982 se je zaposlil v podjetju Radgonske gorice kot vodja delovne 
enote. Delo je opravljal vse do vojne za Slovenijo. V vojni za Slovenijo 
je aktivno sodeloval kot pripadnik rezervnega sestava milice in se 
potem ob koncu leta 1991 zaposlil kot miličnik – pripravnik v Organih 
za notranje zadeve. Leta 2000 je končal Visoko šolo za notranje zadeve, 
sedem let pozneje pa je na Fakulteti za državne in evropske študije 
uspešno zagovarjal magistrsko nalogo: Svoboda gibanja – omejitve 
v policijskih postopkih z uporabo policijskih pooblastil.

Naslov vaše doktorske disertacije je Odvzem prostosti in ome-
jitev gibanja v policijskih postopkih.
»Policija je v sodobni demokratični družbi servis državljanom, kjer 
varuje posameznika z zakonitim izvrševanjem represivnih nalog, 
država pa posamezniku z nadzorom nad uporabo policijske sile 
zagotavlja varnost pred policijo. Policija ima v zakonih določena 
pooblastila, da lahko opravi svoje naloge tudi v najbolj spornih 
situacijah. Z njihovo uporabo policija v večini primerov omejuje in 
posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Vsi ukrepi policije 
in omejevanje človekovih pravic v policijskih postopkih morajo biti v 
skladu z zahtevami demokratične družbe, vladavine prava in pravne 
države. Sodobna demokratična družba, in sicer v tem pogledu Repu-
blika Slovenija prav gotovo to je, uresničuje varstvo človekovih pravic 
s prenosom monopola prisile na državo, kjer je z zakonom določeno, 
da je uporaba (pri)sile dovoljena le takrat, ko je neizogibno potrebna.«

Do kakšnih zaključkov ste prišli v svoji doktorski disertaciji?
»Namen raziskave v disertaciji je bil proučitev omejitev osebnostnih 
pravic, konkretno omejitev osebne svobode in svobode gibanja v 
policijskih postopkih, zavarovanih tako z Ustavo Republike Slovenije 
kot z mednarodnimi dokumenti. Dosedanje raziskave na področju 
policijskih pooblastil so pokazale, da je področje normativno 
zelo natančno urejeno, obenem pa v teh raziskavah ne najdemo 
kritičnega pogleda z vidika spoštovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin pri uporabi policijskih pooblastil. Dejstvo je, da 
ima ta natančna normativna urejenost veliko pomanjkljivosti. Ena 
od le-teh je bolj dosledno upoštevanje sodb Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice, ki se 
nanašajo na spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
pri uporabi policijskih pooblastil, obenem pa hitrejša implementacija 
teh odločitev v normativno urejanje posameznega področja. Druga 
pomanjkljivost je terminološka nedorečenost zakonodajalca. Na 
eni strani zakonodajalec enake posege v osebno svobodo imenuje 
različno in na drugi strani različne posege enako. To je toliko bolj 
pomembno, ker se normativna ureditev policijskih pooblastil hitro 
spreminja. Moramo se zavedati, da je poseg v osebno svobodo 
najhujši in najgloblji poseg v integriteto posameznika in da vsak poseg 
države v osebno svobodo posameznika že po svoji naravi povzroči za 
prizadeto osebo nepopravljive posledice.« 

Kako želite, da bi se v prihodnje naj razvijala pomur-
ska regija  in kako vidite prihodnost vaše občine?
»Stari Armenski pregovor pravi: Nekaterih reči ne 
moreš narediti, dokler se jih ne naučiš, spet drugih 
se ne naučiš, dokler jih ne narediš. Moja želja je, da 
je moja občina, Občina Radenci, trajnostno mobilna 
in prometno dostopna. Težišče bi bilo na zmanjša-
nju motornega prometa, v ospredje pa se morajo 
postaviti pešci in kolesarji. Obenem mora radenska 
občina postati nosilec turistične dejavnosti v regiji, 
zato so vlaganja v razvoj termalnega turizma še kako 
potrebna. Zagotoviti se morajo možnosti za delo in 
razvoj mladih. Mladi imajo potencial, a so velikokrat 
negotovi in jih je strah. Negativistično nastrojena 
družbena klima jim pri tehtanju možnosti in prilo-
žnosti oblikovanja samostojne podjetniške poti ni 
prav v nobeno oporo. Želim si, da napredek v občini 
temelji na trajnostnem razvoju, ki upošteva gospo-
darsko, socialno in okoljsko komponento. Potreben 
bo gospodarski razvoj, ki bo temeljil na ustvarjanju 
višje dodane vrednosti v tradicionalnih dejavnostih 
in sočasnem razvoju turistične dejavnosti. 
Kljub vsem naporom ter vsemu vloženemu trudu 
in delu ugotavljam, da Pomurje ne napreduje z že-
leno hitrostjo. Sam Pomurje vidim kot pokrajino, ki 
svojim prebivalcem in obiskovalcem s trajnostnim 
razvojem zagotavlja sonaravno bivanje z okoljem, 
visoko kakovost življenja in celosten razvoj lastnih 
potencialov. Prav zaradi tega mora biti vizija razvo-
ja v Pomurju usmerjena k tehnološkemu razvoju, 
pospešenemu prestrukturiranju gospodarstva in 
krepitvi podjetništva, povečanju prepoznavnosti 
Pomurja in skupni promociji turistične ponudbe 
ter dvigu kakovosti turistične ponudbe.«

DOK TORJI  ZNANOSTI SE PREDSTAVIJO
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DOK TORJI  ZNANOSTI SE PREDSTAVIJO

Tomaž Vaupotič,  
doktor biokemije in 
molekularne biologije
Mlademu doktorju znanosti, rojaku z Janževega 
Vrha, smo postavili nekaj  vprašanj, ki so vredna 
pozornosti  bralcev Glasnika in občanov Občine 
Radenci.

Imate za laike zelo učeni naziv:  Ste namreč doktor biokemije 
in molekularne biologije …
Naj razložim, da obe vedi o življenjskih procesih, tako biokemija kot 
molekularna biokemija, sodita v področje medicinskih znanosti. Vsak-
do izmed nas je že kdaj pri zdravniku prejel izvid analiz krvi ali urina, 
kjer so navedene različne (biokemijske) snovi in njihove vrednosti, na 
podlagi katerih ugotavljamo morebitne bolezenske spremembe – s 
tem se npr. ukvarja biokemija. Lahko pa pogledamo še bolj podrobno 
v naš organizem, naše gene, in raziščemo, ali je neka naša bolezen 
morebiti dedna – s tem se pa ukvarja molekularna biologija. Obe 
vedi v kombinaciji sta nam danes zelo dobro znani tudi iz forenzičnih 
nadaljevank in prispevkov o gensko spremenjenih organizmih. 

Je nespodobno mladega doktorja vprašati za starost in kdaj 
ste doktorirali?
Nikakor ne. Star sem 37 let, doktoriral pa sem leta 2008, kar pomeni, 
da se zdaj moram prištevati bolj med “zrele“ doktorje znanost kot 
pa med “mlade“.

Nam lahko zaupate naslov vaše doktorske disertacije in nam 
kar se da razumljivo, na kratko opišete temo, s katero ste se 
ukvarjali?
Naslov moje doktorske disertacije je bil:
IDENTIFIKACIJA in METABOLNI UČINEK DIFERENČNO IZRAŽENIH 
GENOV, ODVISNIH OD SIGNALNE POTI ODZIVA HOG, PRI HALOTO-
LERANTNI ČRNI KVASOVKI Hortaea werneckii, ADAPTIRANI NA POVI-
ŠANO SLANOST.

Tema je obsegala poglobljeni študij številnih biokemijskih in mo-
lekularno bioloških procesov presnove znotraj celic, ki so bile dol-
gotrajno izpostavljene ekstremnim pogojem, primerjalno na sku-
pino celic, ki so živele v normalnih pogojih življenja. Zanimalo nas 
je predvsem, kaj se mora zgoditi znotraj celic na mikro nivoju, da 
se lahko neka celica prilagodi dolgotrajnemu življenju v zelo neu-
godnih okoljskih razmerah in zakaj vsi organizmi tega ne zmorejo. 
Ekstremna mikro okolja v človeškem organizmu zasledimo na primer 
v ledvicah ali želodcu.

V kratkem odhajate na delo v London. Odhajate s posebnim 
razlogom? Kakšen bo opis vašega delovnega mesta?  
Prepričan sem, da je življenja prekratko, da bi živeli zgolj v enem samem 
kraju. Prav zardi tega se veselim nove službe v Londonu. Pa ne samo 
službe, temveč raznolikega kulturnega in mednarodnega okolja ter 
načina življenja v največji in najbolj nori evropski metropoli. Tam bom 
kot direktor za kakovost kliničnih študij v evropskem razvojnem centru 
ene izmed globalnih farmacevtskih podjetij odgovoren za nadzor nad 
pravilnim izvajanjem kliničnih študij za popolnoma nova zdravila, ki šele 

prihajajo na trg. Pravilno izvedena klinična študija je 
namreč ključni pogoj za dokazovanje učinkovitosti in 
varnosti novih zdravil, na podlagi česar pa nacionalne 
agencije, pristojne za zdravje, dovolijo uporabo neke-
ga novega zdravila v svoji državi.

V katerih ustanovah ste službovali do sedaj?
Prvo plačano delo v svoji stroki sem začel na Zavo-
du RS za transfuzijsko medicino, ki bo zame vedno 
največja ljubezen med mojimi službami. Po diplomi 
sem se zaposlil na Inštitutu za biokemijo Medicinske 
fakultete v Ljubljani, kjer sem tudi doktoriral. Nadal-
jeval sem v Krki v Novem mestu, kjer sem preživel 7 
let, nato pa še v Leku oziroma Sandozu v Ljubljani.

Ste raziskovali kakšno posebno področje v okvi-
ru vaše izobrazbe? Katero področje ste razisko-
vali in kakšni so bili rezultati vaših raziskovanj?
Danes živimo v poplavi znanstvenih izsledkov, ki 
pa niso nujno namenjeni izboljšanju življenja nas 
samih. Svoje raziskave sem vedno želel usmerjati 
tako, da bi z izsledki lahko pripomogel k razumeva-
nju zapletenih procesov v našem telesu. Tako sem 
razvil hitro diagnostično metodo za ugotavljanje 
genskih sprememb povezanih s prekomernim – z 
bolezenskim  kopičenjem železa v telesu. Posvetil 
sem se tudi raziskavam, s katerimi bi razumeli vzro-
ke za nastanek avto imune sladkorne bolezni, kako 
se virus HIV sprošča iz celic, kakšna “zdravila” bi lahko 
uporabiti, da bi pospešili ortodontski premik zob in 
ali bi morda močan ultrazvok, ki ga uporabljamo 
pri vstavljanju zarodkov z zunajcelično oploditvijo, 
škodljivo vplival na biološke procese v možganih 
zarodkov. Zadnje delo pa opisuje  medsebojno de-
lovanja zdravil pri bolnikih s srčnim popuščanjem, 
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saj vemo, da danes jemljemo hkrati veliko število 
različnih zdravil, da bi zagotovili kar se da kakovo-
stno življenje – takšna množica zdravil pa zahteva 
posebno previdnost pri predpisovanju.

Izhajate iz naše občine, z Janževega Vrha, osnov-
no šolo pa ste končali na Kapeli … Krajani smo 
ponosni na vas in seveda na vse naše rojake, ki 
dosegajo pomembne rezultate na kateremkoli 
področju delovanja. Se radi vračate v rojstni kraj?
Vedno bom ponosen na svoje korenine – da pri-
hajam iz zelo majhnega kraja v čudovitih goricah, 
na periferiji Slovenije, in iz zelo majhne šole, ki pa 
mi je dala izjemno dobro osnovo za na pot v življen-
je. Mislim, da je kapelska osnovna šola kljub vsem 
omejitvam in skromnosti ustvarila zavidljivo veliko 
strokovnjakov, ki delujemo na zelo različnih področ-
jih. Vedno pa rad poudarim, da so največji profesorji 
mojega življenja prav moji starši, ki so mi pokazali 
najvišjo univerzo – univerzo vrednot, brez katerih mi 
nikakor ne bi uspelo niti brati, kaj šele raziskovati zna-
nosti in sveta. Vedno rad pridem v Janžev Vrh in rad 
bi prišel še pogosteje. Rad vidim bivše sošolce in pri-
jatelje ter hišo, iz katere sem zakorakal v šolo in svet.                 
                                                                                                                                   
Kako vidite globalni svet in kaj za vas ta pomeni 
na znanstvenem in osebnem področju? Se nam 
ga ni treba bati? 
Po naravi sem optimist, zato rad uživam v predno-
stih globalnega sveta. Sem pa tudi realist in si ne 
zatiskam oči pred dejstvom, da je globalizacija dvo-
rezen meč; vendar pa nikakor ne podpiram strahu 
pred globalizacijo, saj strah ne prinaša potrebnih 
rešitev in razvoja v boljšo prihodnost. Skrbi me le, 
da lahko npr. danes vsakdo, ki prebere nekaj “ru-
menih” ugotovitev na internetu, podpihuje in širi 
neresnice – npr. laži o tem, kaj je zdrava prehrana 
in zdrav način življenja, ali neutemeljeno bojazen 
pred cepljenjem, hkrati pa promovira prehranska 
dopolnila, o katerih res ni nobenih zanesljivih študij 
učinkovitosti in varnosti.
Nove generacije so že rojene in kot vse generacije 
doslej bodo tudi te za svoje obdobje prinesle naj-
boljše, tako kot mi in generacije pred nami. Želim 
pa si bistveno več medgeneracijskega razumevanja, 
podpore in sodelovanja. In skromnosti in poštenosti!

Irena Petek

Znana Radenčana  

Dani in Zdravko  
Mauko - eden zaljubljen v 
fotografijo, drugi v šport
Dani (rojen leta 1948) in Zdravko Mauko 
(rojen leta 1956) sta znana Radenčana, ki že 
od mladostnih dni na različne načine pišeta 
zgodovino zdraviliškega kraja. 

Dani, ki je celotno službeno pot preživel v podjetju Radenska, je že 
več kot pol stoletja zasvojen s fotografijo in s fotoaparatom skrbno 
beleži dogajanje v Radencih in okolici. Zdravko, športni pedagog 
na OŠ Kajetana Koviča Radenci, pa je celo svoje življenje posvetil 
športu, in sicer nekoč košarki, v zadnjih letih pa atletiki, v kateri beleži 
izvrstne rezultate. Oba sta za svoje dosežke osvojila številne kolajne 
in odlikovanja, ki potrjujejo predanost delu, ki ga opravljata.
V zanimivem pogovoru se Maukova z radostjo spominjata svojih 
otroških let. »Na lokaciji današnjega Vikenda, nasproti naše hiše, sta 
bili nekoč gostilna in mesnica in kot osnovnošolec sem za gostilno 
pasel krave,« se svoje mladosti spominja Dani, ki mu je v lepem spo-
minu ostal tudi odprt bazen leta 1962. »Bili smo edinstveni. Takrat 
zunanjega bazena ni imel nihče v Pomurju. In ta bazen je bil središče 
poletnega dogajanja v celotnem Pomurju. Spomnim se, da so razne 
prireditve pritegnile tudi po 5.000 in več obiskovalcev,« nadaljuje sta-
rejši od bratov Mauko. »Takrat so v Radence prihajali ljudje iz celotne 
Slovenije. Spomnim se, da so na bazenu nekdanji člani ljubljanske 
Ilirije predstavljali skoke s skakalnice v vodo,« ga dopolni Zdravko, 
ki je skupaj z bratom Danijem pisal del bogate zgodovine radenske 
košarke. Dani je košarko, ki je bila takrat pod okriljem Radenske del 
prve slovenske lige, igral v zgodnjih 60-ih letih, nato pa je bil kar 20 
let tehnični vodja in je v svoj fotografski objektiv ujel številne košar-
karske tekme. Kot mladoletnik se je košarkarskem moštvu  pridružil 
Zdravko. »Do leta 1974 smo lahko igrali košarko na prostem, nato pa 
se je bilo potrebno preseliti v dvorano. Ker je v Radencih nismo imeli, 
smo najprej gostovali v Gornji Radgoni, pozneje pa v Murski Soboti.«
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Maukova pišeta tudi zgodovino radenskega Maratona Tri 
srca. Dani, ki je bil kar 44 let zaposlen v Radenski, je bil od 
leta 1981, ko je bila prva izvedba maratona, nepogrešljiv član 
organizacijske ekipe. Poleg rednih zadolžitev, med drugim je 
vrsto let sam prejemal vse prijave maratoncev, je vsako leto 
poprijel tudi za fotoaparat; posnetki z maratonov pa so bili 
leta 2015, ko je bil na sporedu 35. Maraton Treh src, na ogled 
številni javnosti na priložnostni razstavi. »Bil sem prisoten na 
maratonih v 80-ih letih v Kranju in Bovcu, fotografiral pa sem 
tudi maratone v tujini. To so bili lepi časi,« pove Dani, ki se 
z veseljem spominja tudi zimskih olimpijskih iger v Saraje-
vu leta 1984. »Takrat sem prvič videl, kako so v medijskem 
središču fotografije posredovali v medije. Do takrat si nisem 
mogel predstavljati procesa poti fotografije z današnjega 
dogodka v jutrišnji časopis.«
Pri izvedbi maratonov je vrsto let kot prostovoljec sodelo-
val tudi Zdravko, ki je širši slovenski pomurski javnosti po-
znan predvsem po odličnih dosežkih z atletskih tekmovanj 
za veterane. Atletika je njegova strast že od osamosvojitve 
Slovenije. Kolajne z balkanskih iger so stalnica, med števil-
nimi odličji pa je še posebej ponosen na bronasti kolajni s 
svetovnih prvenstev atletov veteranov leta 2012 v finskem 
mestu Jyväskylä in letos v južnokorejskem mestu Daegu. 
Obakrat je do kolajne prišel v peteroboju, s čimer je potrdil 
odlično pripravljenost v različnih atletskih disciplinah. »Če 
bom zdrav in dobro pripravljen, se bom tudi v prihodnje 
udeleževal prvenstev. Upam še na kakšno kolajno,« doda 
Zdravko, ki si skupaj s starejšim bratom želi, da bi bili Radenci 
v prihodnje znova središče dogajanja – ne samo v Pomurju, 
temveč tudi v širšem okolju.

Miha Šoštarič

Mlada plesalca  

Filip in Anja 
Kovačič  
Bratu in sestri, Filipu in Anji Kovačič,  
mladima plesalcema iz Murščaka, je bil ritem  
položen že v zibelko, pravi njuna mama Na-
taša, saj se vsa njihova družina že od nekdaj 
z veseljem predaja plesnim ritmom. 
Talent sta oba z neizmerno voljo in strastjo, ki jo premorejo 
le plesalci, izkoristila, ga razvijala, dopolnjevala in z mnogo 
discipline in truda privedla do prestižnih plesnih priznanj  
na zavidljivem številu odličnih nastopov.
Filip je zasluženo dobitnik lanskega priznanja Občine Ra-
denci za posebne dosežke, saj je na plesnem parketu blestel 
kot prvak in vice prvak na svetovnem prvenstvu v Gradcu v 
hip hopu, breakedanceu in electric boogiju. Tudi Anja niza 
uspehe na plesnem parketu. Oba sta z veseljem odgovorila 
na nekaj naših vprašanj.

Nam lahko zaupata vajino starost in katero šolo obi-
skujeta?
Anja: Stara sem 18 let in obiskujem tretji letnik gimnazije v 
Murski Soboti.
Filip: Star sem 16 let in obiskujem prvi letnik srednje poklic-
ne in tehniške šole, smer strojni tehnik, prav tako v Murski 
Soboti.

Kdaj in ob kakšni priliki sta se odločila, da bo ples za-
gotovo del vajinega življenja? 
Anja: S plesom se ukvarjam, kar pomnim, in sicer od dveh let 
naprej, vanj pa me je vpeljala mama, tudi odlična plesalka. 
Začela sem v otroškem Ciciklubu, tekmovati pa sem začela  
s šestimi leti v vseh možnih disciplinah. Treniram torej že 
celih 16 let.
Filip: Spomnim se, da me je ples pritegnil z gledanjem bre-
akedancerjev na  televiziji, resno pa sem začel trenirati  pri 
šestih letih, saj je bila starost za breakedance omejena. Ne-
prekinjeno treniram  že 10 let.     
                                                                                                                                                                                            
V kateri plesni šoli i n kako dolgo že nadgrajujeta svoje 
plesne dosežke?
Trenirati sva začela pri plesni šoli Urška, sedaj pa že kar nekaj 
let trenirava pri plesnem klubu  Zeko. Treninge imava dvakrat 
na teden po uro in pol v sklopu  skupinskih treningov.   Treni-
rava pa tudi individualno, ko imava čas, na primer po pouku. 
Pred vsako tekmo se število treningov seveda poveča.

Vama treningi poleg šolskih obveznosti predstavljajo 
napor ali sprostitev?    
Ko pleševa, sva v povsem drugem svetu... Ples je bil in bo 
vedno ostal najin način življenja.     Predstavlja nama veselje, 
zabavo in sprostitev; še učiva se z večjim veseljem, saj nama 
ples daje posebno energijo.

Pogosto nastopata in kje?
Povabljena sva bila v »šov« Slovenija ima talent, nastopala 
sva na večini dobrodelnih prireditev v Hotelu Radin v Raden-
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cih, raznih otvoritvah ipd. Na povabilo Plesne  zveze Slove-
nije sva večkrat nastopala na raznih tekmah in prireditvah.

Filip, nam lahko navedeš tvoje tekmovalne dosežke in 
na katere od le-teh si najbolj ponosen?
V svoji desetletni plesni karieri sem dosegel že veliko vr-
hunskih rezultatov. Najbolj uspešna je bila lanska sezona, 
ko sem dosegel naslov državnega prvaka, obenem pa sem 
dosegel največ točk skozi vse kvalifikacijske turnirje. V tem 
letu sem postal tudi evropski prvak; največji dosežek lanske 
sezone pa je naslov svetovnega podprvaka.

Anja, tudi  ti si izvrstna plesalka. Nam lahko zaupaš ne-
kaj svojih dosežkov?
Bila sem državna prvakinja v discodancu in v street dancu; v 
obeh disciplinah sem tudi večkratna podprvakinja. Zasedla 
sem več odličnih mest na mednarodnih tekmovanjih, tudi v 
showdancu, in sicer s četrtim mestom na svetovnem prven-
stvu. Odlične rezultate z bratom kar nadaljujeva iz leta v leto …

Katero zvrst plesa imata najraje?
Filip: Moja strast je in bo ostal breakedance, ki mi pomeni 
vse, zato  bom to zvrst z veseljem razvijal in nadgrajeval 
tudi v prihodnje.
Anja: Našla sem se v discodancu, ki mu tudi posvečam vso 
pozornost, tako individualno, kot v velikih in malih skupinah.

Bosta po končanem šolanju dala prednost poklicni ka-
rieri ali plesu ali kar obojemu? 
Anja: Želim doštudirati in se zaposliti, ples pa bo vedno 
ostal moj hobi in moja strast in vanj bom vlagala, kolikor 
bom zmogla.
Fiip: Tudi jaz se hočem po šolanju zaposliti, moj plesni cilj 
pa je v prihodnosti  poklicno – profesionalno ukvarjanje z 
breakedancom.          Irena Petek

130-letnica  
PGD Hrastje Mota
PGD Hrastje Mota je lani junija praznovalo 
130-letnico obstoja. Je najstarejše delujoče 
društvo v Občini Radenci. 
Ob tem dogodku je bila napisana tudi kronika društva, ki je
bilo uradno ustanovljeno na velikonočni ponedeljek dalj-
nega leta 1886. Po pripovedovanju nekaterih ustanoviteljev 
naj bi že leta 1854 skupina mož delovala kot varuhi pred 
požari. Zgradili so tudi manjšo zgradbo, ki je tedaj služila kot 
shramba za gasilsko orodje; na istem mestu je bil kasneje 
zgrajen gasilski dom. V tistih časih so bili požari zelo pogosti, 
zato so se možje organizirali in imeli nočne obhode.
O delovanju članov društva, ki se je takrat imenovalo Fre-
iwillige Feuerwehr Eich&Maudorf, je še danes na vpogled 
skrbno vodena knjiga. V njej so zapisi od 27. junija 1886 pa 
do oktobra 1916, sprva vodeni v nemškem jeziku, kasneje 

pa v slovenščini. Prav 27. junija 1886 so imeli prvo gasilsko 
vajo, na kateri je sodelovalo 32 mož.
Ustanovnih članov je bilo 35, kar je vpisano v dnevniku; člani 
ustanovitelji so bili kmetje in obrtniki, vsi zavedni Slovenci. 
Na zgradbo takratne stražnice so nadeli napis v slovenščini 
»Bogu v čast, bližnjemu v pomoč«, ki se je ohranil vse do 
prenove in dozidave gasilskega doma.
Prvi predsednik društva je bil Franc Vrbovec, gostilničar v 
Hrastju Moti.
Že leta 1888 je društvo nabavilo ročno brizgalno.
V letih 1906–1908 so člani društva sodelovali tudi pri regu-
laciji reke Mure, ki je bila usmerjena v eno strugo, saj je prej 
tekla tik za vasjo.
V okviru gasilskega društva je v letih 1932–1938 aktivno delo-
vala tamburaška godba iz vrst članov društva. Pripravljale so se 
razne prireditve, predvsem tombole in gledališke predstave, 
s katerimi so nastopali doma in v drugih krajih.
Delovanje članov društva je v vojnih časih nekoliko mirovalo, 
saj so možje morali v prvi svetovni vojni na fronto; enako je bilo 
v drugi svetovni vojni, ko so v društvu delovali le možje, starejši 
od 50 let. Ob koncu vojne je bilo veliko požarov – mlini in žaga 
ob Muri, kmetije v vasi. Takratni gasilski dom ni bil poškodovan, 
zato sta se orodje in oprema ohranila v dobrem stanju, tako da 
je društvo začelo po osvoboditvi spet redno delovati. Vključilo 
se je precej mladih članov, zopet so se opravljale vaje in orga-
nizirale prireditve. Tradicionalne prireditve so bile praznovanje 
Janeza v maju, vinske trgatve in prireditve ob drugih praznikih.
Leta 1951 se je začel graditi gasilski dom, in sicer na mestu, 
kjer je bila stara orodjarna. Dom je bil v glavnem dograjen v 
dveh letih. Orodjarna, garaža in sama notranjost doma so bili 
v naslednjih letih večkrat obnovljeni in preurejeni. V letu 1962 
je društvo razvilo svoj gasilski prapor. V vseh letih so skrbeli za 
nabavo orodja in opreme – ročne brizgalne, v katero je bilo 
treba vlivati vodo (leta 1888). Brizgalna je še danes hranjena v 
garaži gasilskega doma. Leta 1928 je bila nabavljena motorna 
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brizgalna, ki je svojemu namenu služila vse do leta 1965, ko 
so dobili 800-litrsko  motorno brizgalno DKV. Leta 1977 je 
bila predana namenu motorna brizgalna znamke Ziegler, ki 
jim služi še danes. Društvo je že leta 1968 nabavilo avtomo-
bil kombi, ki so ga preuredili v gasilske namene. Sodobnejše 
vozilo pa so imeli od leta 1983 pa do 1998, ko je bilo predano 
namenu vozilo Mercedes, ki jim služi še danes.
Zgradba, ki je bila zgrajena že daljnega leta 1854, je bila 
kasneje dozidana in preurejena v mogočen gasilski dom, 
ki je stal sredi vasi, a je doživel žalosten konec. Leta 2000 je 
prišlo ob gradnji nove ceste do hudih poškodb na zgradbi, 
tako da smo morali dom porušiti in zgraditi novega.
Ob 125 letnici društva smo leta 2011 razvili nov prapor, na 
katerem so znamenja in značilnosti našega kraja in smo zelo 
ponosni nanj.
Društvo je od ustanovitve pa do danes skrbelo za pomladek, 
tako da imajo sedaj kar precej mladih članov, ki se udeležu-
jejo vaj in tekmovanj. Prav tako imajo v njihovem društvu 
edini še žensko desetino, ki prav tako dosega dobre rezul-
tate na tekmovanjih, tako kot člani. Ne smemoo pa pozabiti 
tudi na naše najstarejše člane – gasilske veterane, ki svoje 
znanje in izkušnje prenašajo na mlade rodove.
130 let je dolga doba. Generacije gasilcev so se menjavale, 
zavest pomagati sosedu, sočloveku pa je ostala. Nekoč sko-
raj z golimi rokami in s preprostimi brizgalnami, danes pa z 
moderno opremo in tehniko gasilci skrbimo za lepši jutri in 
pomagamo pri naravnih in drugih nesrečah.
Trenutno je včlanjenih 125 članov.
Ob 130-letnici smo dobili zlato plaketo GZS.

20 let delovanja 
Kulturnega društva 
Janko Divjak Kapela
Ples, pesem, glasba in dobra volja  
nas združujeta
Kulturno društvo Janko Divjak je društvo, ki se lahko pohva-
li s številnimi nastopi in z vedno več člani. V zadnjih letih 
so se v okviru kulturnega društva ustanovile nove sekcije: 
glasbena, dramsko-recitatorska, od vsega začetka pa seveda 
folklorna sekcija. V sekcije so vključeni odrasli in otroci. 
Folklorna skupina v letu 2017 praznuje 20-letnico delovanja 
in se lahko pohvali s številnimi uspešnimi nastopi doma in 
v tujini. Vsako leto se skupina udeleži regijskega srečanja 
odraslih folklornih skupin, sodeluje na prireditvah v občini, 
gostujejo pa tudi pri sosednjih društvih. 
Zelo aktivno deluje tudi glasbena sekcija, v kateri so pred-
vsem harmonikarji, ki se prav tako predstavljajo na številnih 
prireditvah v občini in zunaj nje ter na tekmovanjih. Leta 
2016 se je Eva Tompa udeležila tekmovanja harmonikarjev 
za Pokal narodnih noš v Kamniku, kjer je v svoji kategoriji 
dosegla drugo mesto; druga je bila tudi na Frčovi noči. Ne 

smemo pozabiti tudi Tine Krajnc, ki nastopa skupaj z Evo in 
je prav tako imela že nekaj samostojnih nastopov.
V Kamniku, kjer je bilo tekmovanje harmonikarjev in naro-
dnih noš, smo organizirali strokovno ekskurzijo in navijali za 
Evo; prejeli smo priznanje za najboljše navijače. 
Vsako leto prireja društvo s sodelovanjem PGD Hrastje Mota 
že tradicionalni prireditvi Za kmečko pečjo in Pozdrav po-
mladi. Prireditvi popestrimo z različnimi glasbeno-pevskimi 
gosti. Predstavili so se nam že Drotmantraši, Kvintet Klopo-
tec, ljudski godci Vinski bratje iz Gederovcev, Mürski godci iz 
Tišine, Cvetje v jeseni iz Tropovcev, FS iz Babincev, FD Kajer 
iz Bučečovcev, FD Sv. Jurij ob Ščavnici in še mnogi drugi. 
Dramsko-recitatorska sekcija, katere mentorica je Tatjana 
Perša, popestri prireditve s kratkimi skeči, ki na humoren 
način predstavljajo vsakdanje življenje in dogodke. S skeči 
so se člani predstavili v Dosor-ju in Sodišincih na prireditvi 
»PO NAŠON LEJPON PREKMURJE«, ki jo organizirajo ljudski 
godci Vinski Bratje.
V letu 2015 smo se skupaj s PGD Hrastje Mota odločili, da pri-
pravimo Florijanov pohod. Sv. Florijan je zavetnik gasilcev in tudi 
zavetnik vaške kapelice. V Hrastju Moti že veliko let ohranjajo 
šego ob Florijanovem – na predvečer sv. Florijana se zberejo 
ob kapelici, kjer opravljajo molitve v maju – šmarnice. Prinesejo 
jajca, ki jih nato spečejo. Florijanov pohod poteka po obronkih 
Hrastja Mote, Rihtarovcev in Turjancev. Med potjo se pohodniki 
okrepčajo z domačimi dobrotami in vinsko kapljico. Po povratku 
je pri gasilskem domu Florijanova malica.
Opažamo, da nas vsakoletne prireditve bogatijo in še bolj zdru-
žujejo. Veseli smo, da nas vaščani Hrastje Mote in tudi drugi 
obiskovalci prireditev nagradijo z aplavzom in besedo pohvale. 
Trudimo se, da šege, pesmi in plesi naših prednikov ne bodo 
pozabljeni in da kulturno življenje v manjših krajih ne bi izumrlo. 
Če delaš s srcem, je uspeh in zadovoljstvo veliko večje. 

Člani KD Janko Divjak Kapela
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20 let delovanja 
Društva prijateljev 
mladine Občine 
Radenci
V letu 2017 praznuje Društvo prijateljev 
mladine Občine Radenci pomemben jubilej 
– 20 let delovanja in aktivnega prizadevanja 
za dobrobit otrok in mladine v naši občini. 

Ustanovni občni zbor društva je potekal 24. septembra 
1997. Prisotnih je bilo 12 članov, med njimi je bila kot pred-
stavnica iniciativnega odbora še posebej dejavna gospa 
Marija Marič. Za prvo predsednico društva so izvolili Marijo 
Smodiš, kasneje je vodenje društva prevzel Vladimir Rantaša, 
v letu 2011 pa Tatjana Perša. Število članov se je z leti večalo, 
s tem pa tudi program aktivnosti, namenjenih otrokom v 
naši občini. Veliko zaslug za uspešno delovanje društva ima 
tudi dolgoletna članica izvršnega odbora Marija Slavič.
Društvo vse od svojega začetka deluje v okviru Zveze prija-
teljev mladine Slovenije. Člani društva delujemo izključno na 
prostovoljni ravni in si prizadevamo predvsem za ustvarjanje 
pogojev za enake možnosti preživljanja kvalitetnega prostega 
časa za vse otroke v občini. V mesecu decembru vsako leto 
pripravimo dobrodelno prireditev z naslovom Za srečo naših 
otrok, na kateri se predstavijo otroci iz vrtca in obeh osnovnih 
šol, ponovno pa smo obudili tudi sodelovanje s Srednjo šolo 
za gostinstvo in turizem Radenci. Z zbranimi sredstvi poma-
gamo otrokom iz socialno šibkejših družin pri sofinanciranju 
šole in vrtca v naravi ter nabavi šolskih potrebščin, organizira-
mo pa tudi prireditve za otroke, ki so vedno dobro obiskane. 
V preteklem letu smo se pridružili akciji Poštar Pavli, v okviru 
katere smo prejeli različne šolske potrebščine, zbrane v po-
slovalnicah Pošte Slovenije, in jih razdelili otrokom v obeh 
osnovnih šolah. V okviru akcije »Halo, si za to?«, v organizaciji 
ZPMS in Rotary district Slovenije, smo bili uspešni v zbiranju 
starih mobilnih telefonov in baterij, v mesecu novembru 
pa so otroci zbirali še plišaste igrače za vrstnike v Bosni in 

Hercegovini – v akciji »Podari igračo za nasmeh.« V društvu si 
tako prizadevamo v naše prostovoljne aktivnosti vključevati 
tudi otroke in jim privzgajati čut za solidarnost. 
Naše tradicionalne aktivnosti in prireditve, namenjene ot-
rokom, so tudi otroško pustovanje, obisk Pikinega festivala 
v Velenju, prireditev Poletje prihaja (s sodelovanjem Vrtca 
Radenci); pripravimo pa tudi otroške delavnice na Kostan-
jevem pikniku v sodelovanju s TD Klopotec Kapela. 
Pobudnice za ustanovitev društva pred 20-imi leti so bile 
predvsem učiteljice in vzgojiteljice (med njimi tudi upo-
kojenke), ki so začutile potrebo, da tudi v svojem prostem 
času opravljajo svoje poslanstvo in prispevajo k razvoju pros-
točasnih aktivnosti za otroke v naši občini. Svoje znanje in 
izkušnje so prenesle na mlajše generacije, ki jim s pono-
som sledimo. Zavedamo se, da brez sodelovanja z Občino 
Radenci ter izobraževalnimi in vzgojnimi ustanovami naše 
delovanje ne bi bilo tako uspešno, in upamo, da nam bo v 
prihodnje uspelo pritegniti še več članov. Otroci so naše 
bogastvo in naša prihodnost, zato je pomembno, da jim 
omogočimo dobro počutje med nami. 

        Tatjana Perša, predsednica društva

20 drotmantraških 
let
»Glasba združuje in povezuje.  
Ne pozna meja in razlikovanj«. 
Včasih nam zgolj krajša čas in zapolnjuje vsakodnev-
no tišino, taktira ritem kuhalnice med kuhanjem, ri-
tem korakov med tekom, ritem spretnih rok pri delu ali 
pa nas zaziba v sanje. Spet drugič jo vsrkavamo globl-
je ... Zapolni tišino v duši, nas razveseljuje in združuje.«  
Že več kot 20 let na podoben način glasba združuje Dro-
tmantraše. Tega daru pa ne želimo zadrževati  zase, temveč 
ga želimo razdajati. V svojem obdobju delovanja smo z več kot 
600-imi nastopi doma in v tujini predajali veselje do glasbe in 
veselje do življenja samega. Odločeni smo, da se ta številka ne 
zaustavi, zato vztrajno korakamo naprej in se hkrati veselimo 
večjih postojank na naši poti. Ena izmed teh je bila obeležitev 
20-letnice delovanja in skupnega muziciranja. Drotmantraši 
smo v ta namen 2. junija 2016 pripravili koncert in docela 
napolnili Kongresno dvorano Hotela Radin. 
Obsežen repertoar smo tematsko razdelali in v treh sklopih 
zaigrali slovenske zimzelene melodije (Dere sen jaz mali bija, 
Poletna noč, Namesto koga roža cveti, Ne čakaj na maj, Zemlja 
pleše), klasične in umetne pesmi (Jutranje razpoloženje, Lari-
na pesem, Somewhere over the rainbow, Air, Can can) ter za 
sladki konec dalmatinske in zagorske pesmi (od teh na primer: 
Vela luka, Moj lipi anđele, Gdje je ljubav tu si ti, Cesarica, Laku 
noć svirači). Melodije tamburic sta vokalno odlično dopol-
nila pevka Ingrid Müller Horvatič in pevec Simon Matajič, s 
klavirsko spremljavo pa obetaven mladenič Marko Matajič.  
Tisti, ki so koncert zamudili ali so ga želeli podoživeti, so imeli 
to priložnost 23. 6. 2016 v Kulturnem domu Apače. 

JUBILEJI 
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JUBILEJI  /  GOSPODARSTVO 

Nasmejani obrazi, aplavzi in čestitke ob lepem koncertu so 
bili najlepša nagrada. Potrdilo, da delamo prav, da glasba ne 
povezuje le nas Drotmantraše, ampak vse, ki nas redno spre-
mljate, kot tudi tiste, ki nam prisluhnete le občasno. Vsekakor 
je to nagrada in spodbuda, da se bomo še naprej zbirali in 
muzicirali. Za vas in za nas. 

Dominika Tkalčič

Predstavljamo 
podjetja iz  
»Male obrtne cone«  
v Boračevi
Obiskali smo tri večja podjetja v boračevski 
obrtni coni (Logistiko Škerget, Gradnje 
Roškarič in Rajbi, d. o. o.) in se pogovarjali z 
njihovimi lastniki oz. direktorji.  

Gospodarstvo je v vsaki lokalni skupnosti še kako pomemb-
no, saj je le-ta razvita in bogata toliko, kolikor lahko s pod-
poro uspešnih in razvojno usmerjenih podjetij ter samostoj-
nih podjetnikov vlaga v javni sektor in komunalne potrebe 
svojih občanov.

Logistka Škerget  
kot nosilec male obrte cone  
v Boračevi nadaljuje z uspešnim 
poslovanjem
LOGISTIK ŠKERGET smo v našem občinskem Glasniku po-
drobneje že predstavili. Tokrat samo dopolnjujemo doseda-
nji uspešni razvoj še z laskavim PRIZNANJEM MOJA DEŽELA, 
LEPA IN GOSTOLJUBNA, ki ga je Občina Radenci v preteklem 
letu podjetju podelila ob Svetovnem dnevu turizma, in sicer 
za urejenost njihove okolice ter za rekreativno, družabno in 
turistično pridobitev v Boračevi – to je fitnes center.

Poslovno zgodbo podjetje nadaljuje z novo poslovno zgrad-
bo za TEHNIČNE PREGLEDE za vsa motorna vozila z registra-
cijo. Zgradba stoji na lokaciji male obrtne cone v Boračevi, 
tik ob poslovni zgradbi podjetja Logistika Škerget, d. o. o. 
Investicija in poslovna dejavnost je v solastništvu s podje-
tjem REGI-VO, ki posluje že nekaj časa in je že uveljavljeno 
podjetje na področju tehničnih pregledov in vsega, kar spa-
da k tej dejavnosti. Tehnični pregledi vozil v Boračevi so prav 
gotovo velika pridobitev za številne lastnike motornih vozil 
z registracijo v naši lokalni skupnosti.

Roškarič gradnje, d. o. o. 
Z veliko volje in veselja do gradbeništva je podjetje, ki deluje 
že od leta 2004, ustanovil lastnik Boštjan Dajčman - Roškarič. 
Podjetje se je vse do danes razširilo in ima 35 zaposlenih, ki 
prispevajo k odličnim poslovnim rezultatom in predstavljajo 
podjetje v kvaliteti in dobrem ugledu na trgu. 
Podjetje deluje z večletnimi izkušnjami na področju gradbe-
ništva in nudi celovite storitve in rešitve glede gradbenih in 
obrtniških del (vse po konkurenčnih cenah), opravlja pa tudi 
kvalificirane in strokovne adaptacije starejših stanovanj, pod-
strešij, izdelavo mansardnih in predelnih sten; vse bolj pa se na 
podlagi dogovorov z investitorji razvija v izgradnjo poslovnih 
objektov, izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš v vse faze 
gradnje, hiše na ključ in energetsko varčne hiše. Prav tako je 
podjetje specializirano tudi za izvedbo ostrešij in krovskih del. 
Veliko referenc si je pridobilo tudi pri izvedbi fasaderskih del, 
in sicer vse od izolacije do končne izvedbe fasade.
Direktor in lastnik podjetja Boštjan Dajčman Roškarič nam 
je v pogovoru omenil, da uspešno sodelujejo  s strokovnjaki  
z različnih področij, z dobavitelji materiala, izvajalci gradbe-
nih in drugih del, ki so povezani z gradnjo in tako pomagajo 
k lažjim, cenovno ugodnim in kvalitetnim rešitvam, ki prina-
šajo zadovoljstvo strank.
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V času od ustanovitve je podjetje s kakovostnim, kvalitetnim 
delom in v skladu z gradbenimi standardi pridobilo veliko 
referenc, ki jim zanesljivo zagotavljajo nove stranke oz. in-
vestitorje. Spremljanje novosti  na področju gradnje hiš in 
razvoja materialov se jim vsekakor obrestuje.
Njihovo delovno območje se od domače občine širi vse 
do Maribora,  Ptuja in Lenarta.  Projekte pridobivajo tudi 
na javnih razpisih, vendar pri slednjih Roškarič ugotavlja, 
da najmanj dela dobijo prav v domači občini, zato bi si v 
prihodnje želel na tem področju  premik v sodelovanje, ki 
bi prinašalo obojestransko korist in zadovoljstvo. 

Rajbi, d. o. o., podjetje za 
elektroniko, računalništvo in 
trgovino
V negotovih prvih letih po osamosvojitvi so člani družine 
Lipič leta 1993 ustanovili podjetje RAJBI, d. o. o., da bi izko-
ristili pridobljeno fakultetno znanje s področja elektronike 
in računalništva in od tod podjetju tudi naziv, ki je ostal v 
uporabi vse do danes.  Začetni trgovinski dejavnosti in elek-
tro instalacijam so se pozneje pridružile še strojne instalacije,  
načrti za bodočnost pa segajo že na nova področja, ki so 
danes šele v razvoju.

Firmo vodi Robert Lipič z enakovrednim partnerjem, bratom 
Rajkom Lipičem.
V pogovoru je direktor Robert Lipič izpostavil vizijo firme, ki 
ji v tem času posvečajo največ časa in pozornosti, saj bodo 
na njej gradili bodoči, kompleksni razvoj podjetja. Ob dobri 
podpori najkakovostnejših materialov želijo postati prvovr-
stni in prepoznavni spremljevalec potreb svojih strank - od 
začetne izvedbe projektov do stalnega servisiranja in spre-
mljanja uporabe ter razvoja svojih storitev na sedanjem in 
bodočem poslovnem programu podjetja.
Cilj firme je specializacija pri energetskih rešitvah (zelena ener-
gija in varčnost), predvsem na področju energetskega razvoja 
kopalnic, ki bodo poleg standardne pipe in umivalnika zago-
tavljale popolno udobje in energetsko izkoriščenost domačih 
kopalnic. S kompleksnim in celovitim servisnim vzdrževanjem 
hočejo ostati kvalitetni partner znamkam, kot so: BOSCH, JUN-
KERS, BUDERUS, VIESSMANN in ostalim glavnim znamkam 
na tem področju ter seveda spremljati razvoj in ponudbo 
najkvalitetnejših materialov na tem področju.
Na področju sedanje mini industrijske cone v Boračevi v pod-
jetju RAJBI, d. o. o. , načrtujejo izgradnjo poslovnega prostora, 
ki bo na enem mestu zagotavljal celoviti pregled vseh njiho-
vih storitev in možnosti servisiranja na poslovnem programu 
ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja ter elektroinštalacij. 
Ves poslovni program v podjetju Rajbi, d. o. o. obvladuje ekipa 
sedmih sodelavcev, ki so znanje in izkušnje pridobivali v firmi 
ter ves čas sledijo njenemu razvoju in ciljem. Njihovo poslovno 
okolje zajema v glavnem stranke na področju Pomurja, največ 
v občinah Radenci in Gornja Radgona, segajo pa tudi na po-
dročje Maribora. Sodelujejo z gradbenimi podjetji in zasebnimi 
strankami. Poslujejo s pravnimi osebami, kot so Arcont IP in 
Elrad in z javnimi zavodi ter ustanovami občine Radencih in 
Gornja Radgona. Podjetje Rajbi, d. o. o. je tudi pooblaščeni iz-
vajalec in skrbnik koncesije za Petrol Gornja Radgona.

Irena Petek
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Vrtec Radenci – 
Radenski mehurčki 
EKODAN V VRTCU RADENCI – RADENSKI MEHURČKI
»V naravi prelepi prebivamo vsi, saj ekootroci smo radenski 
mi. Čisti zrak vsak vdihne rad, naj zemlja obrodi, kar vsak 
zasadi«, se glasi refren ekohimne našega vrtca.
V petek, 21. aprila 2017, smo v Vrtcu Radenci – Radenski 
mehurčki na prav poseben dan, ki smo ga poimenovali 
Ekodan, obeležili Dan Zemlje, ki ga sicer praznujemo 22. 
aprila vsako leto. Pripravili smo prireditev s krajšim kultur-
nim programom, na katero smo povabili predstavnike naše 
občine, župana Občine Radenci Janeza Rihtariča, koordina-
torja Ekošole za vrtce Daneta Kataliniča in člane ekoodbora 
našega vrtca. 
V tem šolskem letu smo se vključili v projekt Ekošola – Ekovr-
tec, preko katerega izvajamo številne ekovsebine in sode-
lujemo z zunanjimi institucijami, ki nam pri tem pomagajo. 
Ekoakcijski načrt sestavljajo številne dejavnosti, ki so razdel-
jene po posameznih sklopih. 
V sklopu A so to: Z IGRO V SVET NARAVE, SEMENA IN VRTOVI 
– VRTEŠKA VRTILNICA in ZDRAVO HRANO JEMO, SE GIBAMO 
IN ZDRAVO ŽIVIMO.
V sklopu B smo načrtovali in izvajali naslednje dejavnosti: 
KROŽNO GOSPODARSTVO (ozaveščanje otrok in odraslih, 
zbiranje odpadne embalaže, ločevanje odpadkov, koristna 
izraba odpadkov). V akciji Star papir zbiram, prijatelja podpi-
ram, ki poteka skozi vse šolsko leto, bomo sredstva, zbrana 
s tega naslova, podarili gibalno ovirani deklici, ki obiskuje 
naš vrtec.
V sklopu C smo pripravili vsebine na temo: HRANA NI ZA 
TJAVENDAN. V tem sklopu sodelujemo s Srednjo šolo za gos-
tinstvo in turizem Radenci, predvsem pri pripravi hrane po 
receptih naših babic in pri pripravi ter poizkušanju novih 
jedi. Otroci se učijo zmanjševati količino odpadne hrane in 
s pomočjo odraslih porabiti vsa živila v Reciklirani kuhariji.
Program Ekovrtca izvajamo po zastavljenih ciljih in ponosni 
smo, da je naše delo že obrodilo sadove. V mesecu marcu 
smo se v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turi-
zem Radenci udeležili sejma Altermed v Celju, na katerem 
smo na temo OD ROK DO UST JE DOLGA POT prejeli ZLATO 
PRIZNANJE EKOŠOLE.
Da pa bi otroci spoznali, kaj potrebuje rastlina za življenje in 
rast, smo se odločili, da si bomo poleg zeliščnih gredic, ki jih 
že negujemo, naredili še otroško vrtilnico, na kateri bomo 
gojili sadje in zelenjavo za samooskrbo. 
Še posebej ponosni smo na čutno pot, ki je nastajala vse 
od pozne jeseni. Pri njenem nastajanju smo sodelovali vsi 
zaposleni in otroci vrtca. Prvič smo se po njej sprehodili na 
otvoritvi, ki smo jo izvedli prav na prireditvi Ekodan. Otroci 
so z veseljem zakorakali po sedmih poljih čutne poti, ki so 
napolnjena z vulkanskim kamnom, velikimi kamni iz reke 
Mure, z mivko, pomešano s prodnatim peskom z otoka Pag, 
s polkrožnim lesom, z lesenimi sekanci, lesenimi kolobarji in 
manjšimi kamni iz reke Mure. 

JAVNI ZAVODI,  USTANOVE

Čutni poti bo delala senco avtohtona slovenska lipa, ki nam 
jo je podarila Čebelarska zveza Slovenije s partnerjema, in 
sicer z Zavodom za gozdove Slovenije in s Semenarno Ljubl-
jana. Z željo, da bi zrasla v mogočno drevo in širila svojo 
krošnjo za številne prihajajoče rodove, smo jo v simbolični 
simbiozi treh generacij posadili župan Janez Rihtarič, nje-
gova vnukinja Ajda in ravnateljica vrtca Mihela Stolnik Ketiš.
V Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki se zelo dobro zave-
damo, kako pomemben je odnos do našega planeta, zato 
z lastnim zgledom učimo otroke varčevanja z vodo in ener-
gijo, odgovornega ravnanja z odpadki, ki jih skrbno ločuje-
mo, ter spoštljivega odnosa do živali in rastlin, s katerimi si 
delimo naš življenjski prostor. 
Radi imejmo našo Zemljo in bodimo hvaležni, da nas vsak 
dan oskrbuje s hrano, z vodo in zrakom ter z vso lepoto žive 
in nežive narave.
    Mihela Stolnik Ketiš,

ravnateljica vrtca
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Osnovna šola 
Kajetana Koviča 
Radenci  
»Križemsvet gredo stopinje …«
Osnovno šolo Radenci smo preimeno-
vali v Osnovno šolo Kajetana Koviča 
Radenci

Ko se s spoštovanjem ozremo v preteklost, ugotovi-
mo, da ima Kajetan Kovič z našo šolo in s krajem veliko 
skupnega, zato je ideja, da bi našo ustanovo poimeno-
vali po njem, tlela že dalj časa. Skupaj z ustanoviteljico 
Občino Radenci nam je v letošnjem šolskem letu to 
tudi uspelo. Letos smo vsem utečenim šolskim, dr-
žavnim in mednarodnim projektom dodali še šolski 
projekt »Križemsvet s Kajetanom Kovičem«, v sklopu 
katerega skozi vse šolsko leto izvajamo različne aktiv-
nosti, da bi učencem še bolj približali spoštovanega 
pesnika, pisatelja, prevajalca in akademika. V sklopu 
kulturnega dne smo spoznali življenje in delo Kajetana 
Koviča, posneli smo radijsko oddajo Murijev mikrofon, 
se sprehodili do Kovičeve spominske hiše v Hrastju 
Moti, priredili Mačka Murija in ga »preoblekli« v lutke. 

JAVNI ZAVODI,  USTANOVE

21. oktobra 2016 smo na hodniku ob jedilnici slovesno odprli spomin-
ski kotiček Kajetana Koviča, ki je pisan, barvit in razigran, kot so razigrani 
Kovičevi knjižni junaki.
»Danes je za Radence in za nas prav poseben dan, ki ga bomo vsi 
še dolgo pomnili. S prelepo slovesnostjo se je namreč radenska šola 
preimenovala v OŠ Kajetana Koviča Radenci. Hvala vsem, ki so osmislili 
preimenovanje in tudi vsem nastopajočim in mentorjem, še posebej 
ravnateljici, za ta nepozaben dan,« je v Knjigo vtisov zapisala Nina Brala. 
V petek, 18. 11. 2016, ob 13. uri se je v Športni dvorani Radenci odvila 
slovesnost ob uradnem preimenovanju šole z naslovom »Križemsvet 
s Kajetanom Kovičem«. Vse se je začelo in končalo z Belo pravljico 
(Križemsvet gredo stopinje, križemsvet gazi po snegu, bogve, kdo je šel pred 
mano, bogve, kdo za mano gre …). Čustveno in doživeto jo je zapel 
MPZ OŠ Kajetana Koviča Radenci pod vodstvom učiteljice Vere Stajnko. 
Slišali smo tudi pesmi Spominčice, Mačka Murija, Kekčevo pesem in 
Uspavanko. Ob spremljavi kitar, kontrabasa, klavirja, violine, flavte in 
bongov so nam pesmi pobožale dušo. 
Učenci so skozi dramatizacije predstavili življenje Kajetana Koviča, in-
terpretirali so literarne odlomke, deklamirali otroške pesmi, se vživeli v 
vlogo Monike in pisatelja ter knjižnih junakov (zmaja Direndaja, pajac-
ka, punčke …), popeljali so nas tudi v svet  izbranih verzov Kovičeve 
poezije za odrasle. Iskrena pohvala vsem nastopajočim! Na nastop 
sva jih pripravljali učiteljici Lea Žiško in Zdenka Šiplič, sceno – pisan 
portret Kajetana Koviča – pa so ustvarili učenci z učiteljico Renato 
Sporn.  Ravnateljica šole Simona Grosman in župan Občine Radenci 
Janez Rihtarič sta v govorih izpostavila povezanost Kajetana Koviča 
in njegove družine z Radenci, radensko osnovno šolo in okoljem, v 
katerem je le-ta preživel mladostna leta. Slavnostna govornica, Kovi-
čeva hči Nina Brala, je poudarila, da je oče rad prihajal v Radence, kjer 
se je družil  z domačini, obiskoval pa je tudi sorodnike v Hrastju Moti. 
Po upokojitvi je v Radence prihajal vsaj enkrat mesečno. Kot strasten 
gobar je nabiral gobe in rad pešačil ob reki Muri … S simbolnim 
dejanjem, z odkritjem napisa z novim imenom šole, sta Nina Brala in 
učenec prvega razreda Alen Pučko uradno razglasila preimenovanje 
šole. Kulturni program, ki sta ga povezovala devetošolca Eva Pešti in 
Rene Klement, je bil deležen številnih pohval gostov in obiskovalcev. 
Le-ti so si lahko po slovesnosti ogledali še razstavo v avli šole.
Izjemno smo bili veseli, da se je slovesnosti udeležil tudi dr. Jurij 
Kovič, sin Kajetana Koviča, ki je v Knjigo vtisov med drugim zapisal: 
»Čudovit dan za vse prisotne! Čestitke nastopajočim za srčno izvedbo, 
organizatorjem in mentorjem pa za predano delo ...«
Res je bil čudovit in nepozaben dan!

Učenci in učitelji OŠ Kajetana Koviča Radenci 
z ravnateljico Simono Grosman
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Uživajmo v zdravju
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci 
aktivno stopa v korak s časom in je 
pomemben dejavnik tako v lokalni 
skupnosti kot v širšem prostoru. 
Letos smo vsem utečenim projektom dodali še mednarodni 
projekt »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega 
življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, 
preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostni-
kih ter odraslih in zmanjšanju neenakosti v zdravju« (Akronim 
projekta: Uživajmo v zdravju), v sklopu katerega smo skozi celo 
šolsko leto izvajali različne aktivnosti. 
(https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/539138/mod_resource/
content/1/Osnovna%20predstavitev%20projekta.pdf )
Cilj projekta je bil zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, po-
vezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju in 
redni telesni dejavnosti).
Debelost postaja ena najpogostejših otroških bolezni, ki narašča 
po vsem svetu kot posledica nezdravega življenjskega sloga. 
Raziskave kažejo, da se je odstotek debelih otrok in mladostni-
kov od konca 80-ih let 20. stoletja do danes povečal za trikrat. 
Slovenija se po odstotku čezmerno hranjenih in debelih 15-le-
tnikov v mednarodnem okolju uvršča celo na peto mesto med 
39. državami, debelost pa narašča tudi med odraslimi.
Vse aktivnosti so temeljile na identificiranih ocenah potreb in 
ukrepih, izoblikovanih v okviru analize stanja (ki vključuje pre-
gled že obstoječih raziskav ter izvedbo fokusnih skupin), in sicer 
na področju: prehranjevalnih navad, stanja hranjenosti, ponud-
be prehrane, gibalnih navad in telesnega fitnesa, obstoječega 
sistema izobraževanja ter športne vzgoje in obstoječe športne 
infrastrukture. 
Na podlagi opravljenih analiz  (analiza športno-vzgojnega karto-
na, šolske prehrane …) smo člani ožjega tima začeli z oblikova-
njem Načrta za izvajanje dejavnosti v naši vzgojno-izobraževalni 
ustanovi, v katerem smo opredelili sodelovanje s koordinator-
jem in člani interdisciplinarnega preventivnega tima v lokalni 
skupnosti (Zdravstveni dom Gornja Radgona, ki je v projektu 
želel sodelovati, a ni bil vključen s strani NIJZ). 
Izvajanje Informiranja in obveščanja javnosti (starši, učenci, lo-
kalna skupnost, LDN šole, Spletna stran Osnovne šole Kajetana 
Koviča Radenci …) je bilo v skladu z Načrtom informiranja in 
obveščanja ter zahtevami informiranja in obveščanja Norve-
škega finančnega mehanizma/Finančnega mehanizma EGP in 
navodili naročnika, kar velja tudi pri vseh predstavitvah. Pri vseh 
dokumentih smo spoštovali in uporabljali obvezne logotipe 
ter upoštevali predpisane roke za oddajo poročil in dokazil o 
izvedenih aktivnostih.  
V projekt so bili vključeni vsi učenci in strokovni delavci, k so-
delovanju pa so bili preko različnih poti informiranja povablje-
ni tudi starši, stari starši, lokalna skupnost (lokalni pridelovalci 
(ekološke) hrane, Občina Radenci,  Zdravstveni dom Gornja 
Radgona (pediatrinja dr. Martina Mlaker), gospa Gordana Toth 
iz NIJZ Murska Sobota.
V program dejavnosti smo vključili številne skrbno načrtovane 
športne dejavnosti, delavnice in predavanja s področja zdra-

ve prehrane, namenjene učencem, staršem, članom lokalne 
skupnosti, v skupnem trajanju nad 200 ur. Program dejavnosti 
v okviru projekta »Uživajmo v zdravju« smo tako sestavili tudi 
zaradi dejstva, da je v obdobju razvoja otrok in mladostnikov 
težko pričakovati, da bodo le-ti posegali po hrani, ki koristi 
zdravju, pač pa otroci in mladostniki hrano izbirajo predvsem 
na podlagi všečnega okusa, privlačnega videza in reklamnih 
vplivov ter vplivov družinskega in drugih okolij. 
Odločilno vlogo pri razvijanju zdravih prehranjevalnih navad 
ima zagotovo družina. Prav tako je neprecenljiva tudi vzgoja 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Vzgojno-izobraževalne 
ustanove so ključna okolja za zagotavljanje zdravega prehra-
njevanja in spodbujanje zdravih prehranskih navad, ki vplivajo 
na varovanje in krepitev zdravja otrok in mladostnikov. Ta vloga 
je toliko bolj pomembna v času povečevanja socialno-eko-
nomskih razlik, saj imajo vzgojno-varstveni ustanove priložnost 
zagotavljanja enakih pogojev za zdravo prehranjevanje vsem 
otrokom, ne glede na socialno-ekonomski položaj ali izobraz-
beno strukturo posamezne družine. 
Strokovna spoznanja glede vpliva posameznih živil ali posa-
mezne skupine živil na zdravje ljudi se zelo hitro spreminjajo 
in ugotovitve si nemalokrat nasprotujejo. V obdobju digitali-
zacije in ob poplavi vseh razpoložljivih informacij posameznik 
težko ocenjuje, katere so tiste prave, merodajne, uporabne in 
dejansko smiselne. Nemalokrat se na podlagi zmotnih teorij, ki 
krožijo po svetovnem spletu, pri ljudeh oblikujejo napačni pre-
hranski nazori in prepričanja, zato je toliko bolj izražena potreba 
po sistemskem in sistematičnem informiranju in osveščanju o 
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zdravem prehranjevanju ter spodbujanju k zdravem 
prehranjevanju tako staršev kot tudi vzgojiteljev in 
ostalega strokovnega kadra v vzgojno-izobraževal-
nih ustanovah. Otroci in mladostniki morajo biti 
deležni točnih in strokovnih informacij in obravnavi 
le-teh z ustreznimi metodično-didaktičnimi pristopi. 
S tem prispevamo k opolnomočenju otrok in mla-
dostnikov za zdrave odločitve in izbire ter jim tako 
ponudimo najboljšo popotnico za zdravo življenje.
Akcijski načrt smo v celoti realizirali, celo razširili, eno 
dejavnost pa smo zaradi neugodnih vremenskih 
razmer zamenjali z dejavnostmi v športni dvorani 
v času šolskih počitnic.
Navedene aktivnosti so bile dobro sprejete, ne 
glede na to, ali so bile zgolj občasne ali se izvajale 
konstantno ob dogovorjenih terminih, zato bomo 
z njimi nadaljevali tudi po uradnem zaključku pro-
jekta. Tako bomo še naprej izvajali minute za zdravje, 
razmišljamo pa tudi o uvedbi gibalnega odmora za 
vse učence.

Člani projektnega tima Uživajmo v zdravju

Osnovna šola 
Kapela
Petošolci OŠ Kapela na  
nemškem otroškem kvizu  
1, 2 oder 3 v Münchnu

Večina verjetno pozna nemški otroški kviz 1, 2 
oder 3, pri katerem otroci s skakanjem po treh 
poljih izbirajo pravilen odgovor na zastavljena 
vprašanja. Na kvizu sodelujejo tri ekipe: ekipa iz 
Nemčije, ekipa iz Avstrije in ekipa iz »nenemško« 
govoreče države. Priložnost za sodelovanje na 
kvizu so dobili tudi naši učenci Lara Čolnik, Ivona 
Mes in Jure Kutoš, ki so v lanskem šol. letu obis-
kovali 5. razred.

Maja 2016 nas je Ivonin oče odpeljal na letališče v Graz, od koder smo 
poleteli v München. Po enournem letu nas je na letališču pričakal vodnik, 
ki nas je med vožnjo v mladinski hotel seznanil s potekom dejavnosti. Po 
namestitvi smo se odpravili na potep v živalski vrt Hellabrun, kjer smo 
preživeli nepozaben popoldan. Hellabrunn leži na ravnicah ob reki Isar. 
Izjemno naravno okolje je zelo primerno za številna raznolika bitja, ki po-
trebujejo njim primeren življenjski prostor. Razdeljen je na več enot. Vsaka 
enota predstavlja kontinent, s katerega izvirajo živali. Pri večerji nam je 
vodnik predstavil urnik za naslednji dan, spoznali pa smo tudi ekipo iz 
Leipziga. Po večerji in druženju z nemškimi vrstniki smo se vrnili v hotel.
Naslednji dan je bil namenjen ogledu filmskega mesta in snemanju kviza 
– vodnik nas je odpeljal v filmski studio, kjer so nas prijazno sprejeli in nas 
popeljali na ogled filmskega mesta Bavaria Filmstadt. Niso nam pokazali 
le tega, kako snemajo filme, ampak so učenci smeli tudi sami sodelovati v 
snemanju kratkih filmov. Popeljali so nas tudi skozi studie, kjer so snemali 
filme Big Game, Das Boot, Ludwig II, Asterix in Obelix, Wikinger Wickie; na 
koncu smo si ogledali še film v 4D-tehniki. 
Po kosilu so nas pospremili v studio, saj se je bližal čas snemanja. Bliže je 
bil čas snemanja, bolj sta se stopnjevala radovednost in vznemirjenje. Pred 
snemanjem je seveda bilo še ličenje, napotki, vaje, srečanje z Eltonom in 
razkritje teme kviza – Zadetek v polno (Voll ins Schwarze). Voditelj Elton 
je tekmovalce popeljal v svet športnih dejavnosti, pri katerih je osnovne-
ga pomena natančnost (balinanje, bowling, pikado, lokostrelstvo, biljard, 
streljanje), Pit Flosse, maskota, pa jih je zabaval s svojimi potegavščinami. 
Učenci so po začetni tremi v igri uživali in na koncu osvojili drugo mesto. 
Po oddaji nas je šofer odpeljal na letališče. Iz Münchna smo poleteli z 
enourno zamudo, zato smo nestrpno pričakovali pristanek v Grazu in 
topel objem staršev.
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Slovenske gorice (Lenart),  Tourismus-Regionalverband Ost-
steiermark, Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing 
GmbH, Regionalman agement Südoststeier mark Steirisches 
Vulkanland GmbH, Regions Entwicklungsund Management 
Oststeiermark GmbH.
Cilj projekta Interreg SI-AT je razvoj kulinarične in doživljaj-
ske ponudbe, v povezavi z vodilnimi produkti v regijah 
vzhodne in jugovzhodne avstrijske Štajerske (A), Pomurja 
in Podravja (SLO).
V nadaljevanju predstavljamo povzetek projekta, ki zajema 
aktivnosti partnerjev:
Analiza je pokazala, da ima projektna regija daleč največje 
število termalnih in mineralnih vrelcev, največje območje 
pridelave jabolk in je nesporno središče proizvodnje buč-
nih semen v Srednji Evropi. K temu je potrebno dodati tudi 
druge vodilne produkte, kot so: bezeg, hren, laški fižol, kruh, 
mleko in med, ki so značilni za posamezne regije. Cilj projek-
ta je obuditi tradicijo naših regij, znanih po naravni in kultur-
ni krajini, ter poživiti in ohraniti dediščino našega podeželja 
in s tem tudi našega regionalnega turizma. 
Predvideni rezultati projekta so krepitev ozaveščenosti o re-
gionalnih posebnostih, nova sodelovanja, novi moduli uspo-
sabljanja, nove ponudbe produktov in doživetij, v povezavi z 
vodilnimi produkti, in zlasti novi turistični obiskovalci regije. 
Osrednjo vlogo pri ozaveščanju o regionalnih posebnostih 
pa imajo tudi šole izbranih regij. SŠGT Radenci bo skozi de-
lavnice, ki jih bomo izvajali na naši šoli, ozaveščala mlade 
o  pomenu in vrednosti vodilnih produktov regije. V proces 
pridobivanja znanja in ozaveščanja  o vrednostih in pomenu 
izbranih vodilnih produktih bomo vključevali tudi učence 
osnovnih šol, ki jih bomo povabili na naše delavnice. Zbirali 
bomo recepte, iskali nove možnosti in ideje kulinaričnega 
razvajanja, vse to pa bomo zaokrožili na kuharskem tekmo-
vanju, kjer se bodo dijaki obeh držav pomerili z recepti vo-
dilnih produktov regije (mineralna voda, jabolko, oljne buče, 
laški fižol, bezeg, hren, kruh, mleko in med). 
Ozaveščanje mladih, morda tudi bodočih gostinsko-turis-
tičnih delavcev, je nedvomno pravi način širjenja znanja in 
prenašanja informacij o vodilnih produktih regije po vsej 
regiji in izven nje. 
Časovni okvir trajanja projekta je od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

 Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat.,
            ravnateljica SŠGT Radenci

Jure Kutoš: "Pred nastopom sem bil vznemirjen, saj smo 
naslov teme izvedeli šele tik pred začetkom. Užival sem v 
živalskem vrtu in v druženju z vrstniki iz Nemčije."

Lara Čolnik: "Pred letom sem bila zelo vznemirjena, saj sem 
prvič letela z letalom. Pred kvizom me je bilo malo strah; ko 
smo začeli skakati po poljih, pa je le-ta izginil".

Ivona Mes: "Pred kvizom me je bilo strah, saj nisem vedela, 
kaj bodo želeli izvedeti o nas. V filmskem mestu me je najbolj 
navdušilo, ko so nas vključili v snemanje odlomka iz filma 
Never ending story, saj sem se počutila kot prava igralka".

    Milena Titan, mentorica

Srednja šola za 
gostinstvo in 
turizem Radenci – 

predstavitev projekta Flagship 
Products  
Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem 
Radenci mladim ponujamo največ, kar 
je danes mogoče ponuditi na področju 
gastronomije in turizma.  
Ne le strokovno znanje in usposobljenost za poklic, ampak 
različne aktivnosti v številnih projektih so popotnice, ki jih 
dajemo našim dijakom, da bodo uspešni pri svojem delu. 
Že vrsto let sodelujemo v projektu Zdrava šola, vključeni 
smo v mrežo Ekošol, uvrščamo se tudi med Unesco šole.  V 
okviru mednarodnega  projekta Erasmus + gostimo bodoče 
gostinsko-turistične delavce iz različnih držav, hkrati smo 
njihovi gostje tudi mi. 
V zadnjih letih sodelujemo tudi v projektih, ki se izvajajo v 
okviru programov čezmejnega sodelovanja.
Tako nas je po uspešno zaključenem mednarodnem pro-
jektu Regio Vitalis vodilni partner iz Avstrije, s katerim smo 
skupaj sodelovali v projektu, povabil, da smo se prijavili na 
nov razpis, tokrat z akronimom Flagship Products. 

Projekt Flagship Products se izvaja v okviru programa čez-
mejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Avstrija v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 in je sofinanciran iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj.
Vodilni partner projekta je Qualifizierungs agentur Ostste-
iermark GmbH, projektni partnerji pa so poleg SŠGT Radenci 
še Zavod za inovativnost in podjetništvo (Maribor), Zavod za 
kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Razvojna agencija 
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Utrip župnije 
Radenci
Zakonska skupina – življenjska učilnica  
za odnose, za katere je vredno živeti

V naglici življenja moderne porabniške družbe postaja od-
nos med partnerjema ranljiv in krhek. Partnerja se hitreje 
odtujita drug od drugega, saj jima zmanjka moči in časa za 
izpopolnitev vezi, ki se je spletla med njima v začetku sku-
pne poti. Kako se zopet uglasiti z dušo in s srcem partnerja 
ter kljub vsem težavam in rutini vztrajati skozi čas in znova 
zacveteti? Ali obstaja kaj, kar nama lahko pomaga ohranjati 
čarobnost začetkov? Kje naj najdeva zavetje in oporo v na-
predovanju odnosa, ki bo najino sopotništvo popeljal nazaj 
v območje ljubeče pozornosti in sočutne bližine?
Vsa osebna rast lahko nastaja samo v odnosu, ki naju osre-
čuje in izpolnjuje. Izgradnja odnosa je možna, ko iskreno 
zahrepeniva po edinosti in poglobitvi razmerja. Koraki, ki 
vodijo k temu cilju, so najina prizadevanja, da se prične-
va truditi za to. Zakonska skupina je tista pot, ki naju vodi 
v pravi smeri preraščanja odnosa in preseganja ujetosti v 
lastne omejenosti. Z delom in s sodelovanjem v zakonski 
skupini, ki je »življenjska učilnica za odnose, za katere je vre-
dno živeti«, pridobiva nova spoznanja, ki jih lahko uporabiva 
kot orodja za nenehen razvoj najinega odnosa. Zakonska 
skupina je usmerjena preventivno, par pa se spodbudi k 
vsakodnevni vaji za zrelost v ljubezni, tako da začne človek 
»odmevati« v človeku. Na srečanjih pridobiva védenje o 
tem, kako rast najinega odnosa močno vpliva na kvaliteto 
življenja celotne družine, ki je naročje ljubezni. Dandanes se 
z veliko vnemo, vztrajnostjo in odpovedovanjem trudiva za 
marsikaj. Zakaj se ne bi začela truditi za izgradnjo najinega 
odnosa, ki naju bo osrečeval? 
Ustanovitelja društva Družina in Življenje Vilma in Dani Siter 
sta pustila svoje službe in se v celoti posvetila ustanavljanju 
zakonskih skupin, ki jih že preko 120. Gospa Vilma pravi: 
»… in tako sva leta 2000 stopila na to pot in ustanovila 
društvo Družina in Življenje (DiŽ). Nekako sva začutila, da 
je današnja družina potrebna prenove. Prenova pa se lahko 

vedno začne samo pri posamezniku. Midva z možem sva se 
morala spremeniti in pri sebi najprej dojeti, da sva potrebna 
prenove. Šele potem se lahko prenovi tudi najin odnos. Vsi 
programi pri društvu Družina in Življenje, pa naj bodo to se-
minarji ali delo v zakonskih skupinah, temeljijo na principih, 
ki so zapisani v Knjigi vseh knjig«.
Ustanovitev 1. zakonske skupine v Radencih sega v mesec 
september 2005, 2. zakonska skupina pa je nastala v februar-
ju 2007. Obiskala sta nas Vilma in Dani, ki sta nam predstavila 
poslanstvo društva. Navdušila sta nas s svojo odprtostjo in 
nas spodbudila za preventivno delo na najinem odnosu. 
Pričeli smo delati na programu »Zakonca na skupni poti«, ki 
sta ga pripravila po mednarodni predlogi Family Life. Sreča-
nja obeh skupin potekajo ločeno enkrat na mesec, vodi pa 
jih voditeljski par, ki se pripravi po vnaprej določeni temi iz 
gradiv. Teme gradiv so raznovrstne in nas spodbujajo k od-
krivanju odgovorov na konkretne izzive zakonskega življenja, 
kot so sporazumevanje v zakonu, ustvarjanje edinosti, izgra-
dnja zdrave samopodobe, starševstvo, reševanje konfliktov 
in drugo. Zakonci drug drugega spodbujamo in si kažemo 
pot, tako da se pogovarjamo o pasteh zakonskega življenja. 
Doma narediva tudi obvezno domačo nalogo. Naloga vse-
buje prvi del, ki je namenjen najinemu zmenku za krepitev 
romantike, in drugi del, ko skupaj odgovoriva na vprašanja 
zadnje teme in tako gradiva najin odnos. Udeležujeva se tudi 
drugih aktivnosti, ki jih za poglobitev odnosa organizira dru-
štvo (DiŽ): različna predavanja, moški in ženski zajtrki, vikend 
seminarji za zakonce, duhovni tedni za družine … Kot rezul-
tat osnovnega dela v zakonski skupini so naša neformalna 
druženja in družabna srečanja na zaključnih piknikih, sku-
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pnih izletih, romanjih, turnirjih v kegljanju, obiskih glasbenih 
koncertov in kino predstav. Zakonska skupina nama z navi-
gacijo Božje besede zagotavlja, da bova nadaljevala svojo 
pot v pravi smeri, v varno zavetje družine, kjer se vzgajamo 
za odnose. Zagotavlja nama prehod iz mojega k najinemu 
pogledu na svet in krepi gotovost, da sva jaz in ti – midva.

 Sonja in Dušan

»Življenje zakoncev in staršev ni enostavno, je pa vredno 
vloženega truda, izpolni nas s srečo in hvaležnostjo. Pridejo 
prepiri, vzgojne in zdravstvene težave, nesporazumi, 
službene obveznosti. Vse to nas izčrpava. Srečanje z zakonci 
iz zakonske skupine nama znova naravna kompas v pravo 
smer. Iz mlačnosti, naveličanosti in utrujenosti gradiva 
družinsko življenje po krščanskih vrednotah. Pomagajo nama 
izkušnje in spodbude drugih parov, ki naju opogumljajo, 
spodbujajo in povabijo k dejanjem in spremembam. 
Hvaležna sva za izkušnjo druženja s pari iz zakonske skupine. 
Po letih srečanj smo postali ena velika družina. Še en namig: 
Pomembno je, da starši dobro poskrbimo zase, saj le tako 
otroci od nas lahko dobijo najboljše«. 

 Tatjana in Tomaž

 »S sodelovanjem v zakonski skupini lahko veliko narediš 
za svoj zakon. Naša druženja so polna pričevanj in osebnih 
izkušenj, v katerih se hitro najdeš, saj nam je lažje, če se o 
težavah lahko odprto pogovorimo. Bolj kot gradiva odnos, 
bolj se tudi med seboj zbližava, čutiva edinost. Druženje v 
zakonski skupini nama nudi občutek pripadnosti veliki dru-
žini. Gradiva edinost s pogovorom, z medsebojnim razume-
vanjem, zaupanjem, zvestobo, s ponižnostjo, spoštovanjem 
in z ljubeznijo. Ugotavljava, kaj potrebujeva, da bomo srečni 
vsi v družini, in kaj naj spremeniva pri sebi, da bova boljša 
mož in žena, starša …«

Mihela in Davorin

Pred 10-imi leti, ob sami ustanovitvi zakonske skupine, sva 
se ji pridružila tako, da je mož prvič šel v »izvidnico« pogle-
dat, ali bi to bilo nekaj za naju. Pa sva ostala in sva hvaležna 
za vsako srečanje, ki sva ga imela možnost preživeti z dru-
gimi zakonci. Z leti, ko sta otroka prišla v najini družino, sva 
ugotavljala, da nama je veliko pomenil čas, ki sva ga name-
nila samo nama in sva na srečanje šla »napolnit« baterije. 
Nasvete, razmišljanja in pobude drugih, izkušenejših zakon-
cev z daljšo kilometrino, sva in še vedno hvaležno vpletava v 
zgodbe najine družine. Prijateljskih vezi z drugimi v zakonski 
skupini pa nisva spletla samo midva, ampak sta enako storila 
tudi najina otroka, ki se veselita piknikov, izletov in drugih 
srečanj z otroki drugi zakoncev, tudi najstnikov, ki so trenu-
tno prevladujoča populacija naše zakonske skupine. Upam, 
da jim starši, ki si na srečanjih prizadevamo poglobiti naše 
odnose, hkrati dajemo dober vzgled in popotnico, da bodo 
tudi oni zrasli v ljudi, vredne neizmerne ljubezni in zaupanja 
drugega. 

Monika in Gregor

Prešernova proslava 
v Radencih –  
svoboda, mir, zdravje, ljubezen 
do domovine …
V Kongresni dvorani hotela Radin v Radencih so pripravili slo-
vesnost na predvečer kulturnega praznika. Po odpeti Zdra-
vljici MePZ Gornja Radgona je povezovalec programa Dejan 
Raj napovedal slavnostno govornico mag. Anastazijo Avsec, 
ravnateljico OŠ Kapela. Iz njenega govora navajamo nekaj 
poudarkov. Med drugim nas je spomnila, da so svoboda, lju-
bezen do domovine, mir, zdravje, prosti čas, smisel za kultu-
ro … vrednote,  ki ne izginjajo, ampak se samo spreminjajo; 
zanje si je v svojem času prizadeval že dr. France Prešeren.

Poudarila je, da moramo spoštovati svojo preteklost, kot 
ravnateljica najstarejše izobraževalne ustanove v občini pa 
je izrazila svoj ponos, ker lahko spregovori ob kulturnem 
prazniku: »Slovenci smo eden izmed redkih narodov, ki 
praznuje kulturni praznik, saj se zavedamo, da nas morda 
brez naše kulture sploh ne bi bilo več. Danes beseda kul-
tura pomeni zbirko dosežkov, vrednot človeške družbe kot 
rezultata človekovega ustvarjanja. Kultura zaznamuje vsak 
narod, je pomembna za prepoznavnost njegove identitete 
in je obenem trdna podlaga za njegov napredek. Spoštova-
nje kulture se začne pri spoštovanju samega sebe, bližnjih 
ter spoštovanju in sprejemanju drugačnih. Kar se nam zdi 
prav, se lahko drugim zdi narobe. A kulturne vrednote in 
spoštovanje kulture lastnega naroda so ključne.“
Za  učitelje je zagotovo ena izmed pomembnejših vrednot v 
življenju znanje. Z načrtnim razvijanjem vrednot naših učen-
cev, skladno z vrednotami družin in skupnosti, izobraževalne 
organizacije potrjujejo pomembnost vrednot v življenju, pa 
tudi sprememb njihove hierarhije ob življenjskih izkušnjah, 
ki lahko postavijo njihovo prioriteto pod vprašaj, npr. huda 
bolezen, vojna, nesreča.
Ali tudi danes v naših življenjih igrajo tako pomembno vlogo 
narodna zavest, ljubezen do slovenskega jezika, domoljubje, 
kot jih je mogoče razbrati iz pesmi največjega slovenskega 
pesnika dr. Franceta Prešerna? se je spraševala. Prešeren je 
verjel v slovenski narod in je  ustvaril pesniški opus, ki je 
postavil slovenski jezik ob bok drugim evropskim jezikom 
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in kulturam. Prav pripadnost lastnemu jeziku in kulturi je 
omogočala narodni obstoj in osnovo za narodno preživetje 
skozi stoletja. Tega se je naš pesnik izjemno zavedal.
Kljub majhnosti smo velik narod, je nadaljevala. Skoraj dnev-
no se lahko veselimo izjemnih dosežkov naših rojakov, bodisi 
v športu, kulturi, znanosti bodisi celo v kuhanju. Ponosni 
bodimo na vse dosežke naših uspešnih državljanov na vseh 
področjih, kjer delujejo. Če pogledamo, kaj je skupnega 
vsem, ki nas razveseljujejo z izjemnimi uspehi, lahko kmalu 
ugotovimo, da verjamejo vase, da so prepričani, da zmorejo, 
in imajo jasno postavljene cilje ter da jim je to, kar počnejo v 
življenju, zelo pomembno, saj za dosego svojih ciljev vlagajo 
energijo, čas in tudi denar.
Šole se zavedajo svojega bogastva v ljudeh, njihovih po-
sebnosti ter skrbijo za novi rod in za prihodnost naše dr-
žave. Spoštujejo svojo preteklost in tiste, ki so jo ustvarjali, 
da lahko rastejo v prihodnost. Cenijo prizadevanja našega 
ustanovitelja, Občine Radenci, ki s smerjo razvoja in priori-
tetami potrjuje, kaj ji je pomembno in nenehno zagotavlja 
pogoje za obstoj in  razvoj šolstva. Skupaj razvijajo kulturo 
sodelovanja, ki je dober vzgled  otrokom in osnova za nji-
hovo čudovito prihodnost. Skupaj so močnejši.
»Vsak narod je velik zaradi izjemnih ljudi, ki se zavedajo svojih 
korenin in vedo, da je cilje mogoče doseči, če si le dovolj 
vztrajen, pogumen in želiš uspeti. Ne glede na prepričanja 
drugih, ki morda mislijo drugače, kar seveda ni narobe.
Enostavno veš, da zmoreš in tudi premikaš meje mogočega, 
Tako kot nekoč naši domoljubi ...«

Sledil je nastop Mešanega pevskega zbora Gornja Radgo-
na, pod vodstvom prof. Andreja Tibauta, in koncert učiteljev 
Glasbene šole Gornja Radgona (Kaja Smogavec – klarinet, 
Marija Durič – flavta, Samo Ismajlovič – kitara, Rok Volk – sa-
ksofon, Janez Lorber – trobenta, Nataša Trobentar Majcen – 
petje, Kaja Čeh – balet, Dmitrij Averjanov – vibrafon, Barbara 
Markoli, Klavdija Kovič, Dejan Zorman, Viktor Malec).
Župan Janko Rihtarič je dejal, »da se moramo zavedati, da 
je bil slovenski jezik postavljen na zemljevid jezikov, in da 
je še živ, saj je beseda v maternem jeziku ključnega pome-
na – tako za vsakega posameznika, kot za obstoj naroda v 
prihodnosti. Zato – negujmo jo, spoštujmo jo, uporabljajmo 
jo in varujmo jo – zase in za naše zanamce!«
Prireditev so ob bučnem aplavzu sklenili korenti, člani kluba 
»Korant« Turnišče Draženci pri Ptuju, ki bi naj s plesom pre-
gnali zimo in prinesli  pomlad.

Dani Mauko

V Radencih je 
bila 21. Pomurska 
salamiada
Strokovna komisija je letos ocenila 51 vzorcev
Turistično društvo Radenci je letos organiziralo že 21. po-
mursko »salamiado«. Gre za tekmovanje, na katerem izde-
lovalci domačih salam dobijo strokovno oceno za svoj vzo-
rec. Komisija, v sestavi Vladka Hradil Barbarič (predsednica), 
Zdenka Tompa, Ljubo Fekonja, Milko Lebarič, Igor Kustec 
in Milan Hari, je letos ocenila 51 vzorcev, ki jih je na oce-
njevanje prineslo 41 izdelovalcev domačih salam. Komisija 
je bila stroga, zato so bili najslabši vzorci izločeni. »Največ 
napak smo ugotovili pri samem okusu. Gre za prazen okus. 
Pri nekaterih izstopa dim, tudi na zunanjem izgledu so vi-
dne napake. Prav tako so napake vidne pri samem prerezu. 
Večkrat nas lahko zavede zunanji izgled. Na zunaj je salama 
lepa, ko pa jo povonjamo in poskusimo, pa ugotovimo, da 
ni v skladu s pravilnikom,« je po četrtkovem ocenjevanju 
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dejala Hradil Barbaričeva. Najvišja možna skupna 
ocena štirih sodnikov – sodnika z najvišjo in najnižjo 
oceno se ne upoštevata – znaša 60 točk. Posamezni 
sodnik lahko dodeli salami do 6 točk za okus, do štiri 
točke za prerez (izgled, barva, tekstura), do 3 točke 
za vonj in do 2 točki za zunanji izgled.
V 21-ih letih je na radensko ocenjevanje 481 izde-
lovalcev domačih salam prineslo kar 1483 vzorcev, 
vseh tekmovanj pa sta se s svojimi izdelki udeležila 
Jože Hamler iz Zgornjih Ivanjcev, katerega salame 
so se kar enajstkrat uvrstile na finalno prireditev, in 
Edi Štata iz Podgrada. Na letošnji salamiadi v Raden-
cih je največ točk (53,8) prejela salama, ki jo je na 
ocenjevanje prinesel Andrej Kardinar iz Lutvercev 
v apaški občini.

Miha Šoštarič

Šesto 
ocenjevanje 
radenskega 
»špricarja« in 
kuhanje golaža
Nekaj za razvajanje brbončic 

Zadnjo aprilsko nedeljo sta Zavod za turizem in 
šport Radenci ter Zdravilišče Radenci organizirala 
6. izbor za radenski »špricar« in 6. tekmovanje v ku-
hanju divjačinskega golaža. Pred Gostilno Park v Ra-
dencih je devet ekip kuhalo divjačinski golaž, stro-
kovna komisija in prisotna publika pa so istočasno 
ocenjevali, katero vino se najbolj ujema z mineralno 
vodo Radenska. Skuhane golaže je ocenila komisija 
priznanih kuharskih mojstrov – Danilo Kozar, Boštjan 
Rožanc in Zdenka Tompa.  Po njihovem mnenju sta 
najboljši divjačinski golaž skuhala Renato Rac iz Fi-
lovcev in Evgen Mlinarič iz Odrancev (Terme 3000, 
Moravske Toplice). Drugo mesto je zasedel Team 
Slavinec iz Borecev v križevski občini (Viktor, Milan, 
Maša in Vito Slavinec), na tretje mesto pa se je uvr-
stil golaž, ki so ga pripravili Petanjski butalci (Jožef 
Ranko, Robert Šeruga in Bernarda Kerec).
Strokovna komisija, v sestavi Peter Pertoci (somme-
lier, predsednik komisije), Barbika Žunič (enologi-
nja), Izidor Mlinarič (Radenska, d. o. o.), Anton Misja 
(Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela) 
in Otmar Babič (sommelier), je ocenjevala radenske 
»špricarje«. Po njihovi strokovni oceni se je v kon-
kurenci devetih vinskih vzorcev (zvrst) z mineralno 
vodo Radenska najbolje ujelo vino iz družbe Rad-

gonske gorice, d. d., na drugo mesto se je uvrstil »špricar« z vinom vi-
nogradnika Miroslava Kolbla iz Križevcev pri Ljutomeru, tretje mesto 
pa je zasedel »špricar« z vinom iz Vinogradništva Natalije Rihtarič iz 
Boračeve. Po mnenju prisotne javnosti je prvo mesto zasedel »špricar 
Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela, na drugo mesto so 
uvrstili špricar« vinogradnika Blaža Krajnca iz Šratovcev, na tretje pa 
»špricar« vinogradnika Miroslava Kolbla.

Miha Šoštarič

Uspešno delo 
turističnega društva 
Radenci 
Člani Turističnega društva Radenci so ob  
pregledu dela v preteklem letu ugotovili,  
da je bilo zelo delavno. 

Zvrstilo se je namreč niz prireditev, s katerimi turistični delavci skrbijo 
za promocijo in oživitev zdraviliškega kraja in okolice ter katerih 
organizator ali pokrovitelj so bili: 

–  20. jubilejna Pomurska »salamiada«, ki je dobila mednarodni 
značaj;

– Tradicionalna postavitev kontrolne točke v Turjancih (na platoju 
pred podjetjem GMW Branko Weindorfer) v sklopu Planinskega 
pohoda, na dan 36. Mednarodnega maratona treh src;
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– Zasaditev rondoja in postavitev maskote TD – 
veverica  Mukica;

– Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle »žüpe« – 
v tednu praznovanja občinskega praznika (že 
drugo leto so prireditev popestrili s slikarsko 
galerijo na prostem);

– oktobra so v rondo  postavili  čarovnice, ki so 
kot vsako leto razposajeno kraljevale do  začet-
ka novembra in razveseljevale turiste, ki so se z 
njimi fotografirali;

– 5. dobrodelni turističnem ples v novembru, ki 
se ga je udeležilo tudi 300 gostov, ki so imeli  
ob 60-letnici društva brezplačno vstopnino. Na 
tej prireditvi so podelili posebne plakete vsem 
zaslužnim predsednikom in dejavnim članom 
društva, ki so kakor koli doprinesli  k razvoju in 
prepoznavnosti Radencev, posebne zahvale  pa 
so podelili tudi zvestim sponzorjem; 

– Tradicionalna postavitev velikega adventnega 
venčka pred prvo adventno nedeljo – v rondoju 
pri odcepu ceste za Hotel Radin. 

Zahvala za pomoč in dodeljena sredstva je namen-
jena Občini Radenci ter vsem ostalim sponzorjem 
in donatorjem, ki s svojimi denarnimi prispevki ali 
praktičnimi nagradami pomagajo pri izvedbi za-
stavljenega programa in prireditev. Za dobro sode-
lovanje in pomoč gre posebna zahvala tudi SŠGT 
Radenci in ravnateljici Janji Prašnikar Neuvirt.
Dobrega sodelovanja si želimo tudi z ostalimi dru-
štvi v občini. 

Dani MAUKO

Mladinsko društvo 
Vrelec Radenci
Potem, ko je v prvih letih novega tisočletja 
ugasnilo mladinsko društvo AKT, je na tem 
področju v Radencih kar nekaj let zevala praznina 
in bi verjetno še vedno, če se pred skoraj osmimi 
leti ne bi našli mladi občani z vizijo, da tudi 
njihova generacija lahko aktivno sodeluje pri 
pomembnih stvareh našega kraja in celotne 
občine.

O Mladinskem društvu Vrelec smo se pogovarjali z dolgoletno aktiv-
no članico, s fotografinjo in pesnico Saro Kager, ter z aktualnim pred-
sednikom, s študentom Matejem Turkom. Najbolj nas lahko veseli, 
da kljub vsem mogočim dosedanjim težavam oba z optimizmom 
gledata na nadaljnji razvoj in prihodnost društva.
Društvo je bilo ustanovljeno avgusta 2009; ustanovni sestanek je 
bil v lokalu Erinox, ki jim je še dolgo prijazno dajal v uporabo svoje 
prostore, saj društvo žal še danes nima svojih prostorov, kar je se-
veda svojevrsten problem. Kmalu zatem so organizirali svojo prvo 
prireditev Street Ball, prav tako pa so od leta 2010 naprej vsako leto 
v lokalu Erinox organizirali prireditev ob prazniku OF (ta prireditev 
se še vedno odvija, vendar ne več v njihovi organizaciji). Seveda pa 
je največja prireditev nekajdnevna Radenska noč, ki jo priredijo v 
začetku julija (vse od leta 2011); čez nekaj let so k njenemu zabav-
nemu delu dodali še rekreacijski del. Na Radenski noči so v teh letih 
nastopila mnoga prominentna glasbena imena, kot so Vlado Kreslin, 
Niet, Mi2, Zmellkoow, Hladno pivo, Zoran Predin idr.; nekakšna rdeča 
nit pa je, da nastopajo drugačni izvajalci kot na drugih prireditvah v 
občini in okolici. V teh letih so razvili uspešno sodelovanje z Dosor-
-jem (kostanjev piknik, branje zgodb), vrtcem (utice za veverice) 
ter s turističnima društvoma Radenci in Klopotec; nameravajo se 
povezati tudi z Društvom upokojencev. Prav tako si prizadevajo za 
tesnejše sodelovanje z Mladinskim društvom Černelavci, o čemer se 
že dogovarjajo. Vsako leto decembra organizirajo tudi rock koncert, 
katerega izkupiček gre v dobrodelne namene; redno je na sporedu 
tudi vsakoletno potovanje na smučarske polete v Planico. Seveda pa 
ima društvo vsako leto svojo stojnico na največji krajevni prireditvi 
– Maratonu treh src. Letos so tudi razpisali natečaj za osnovnošolce 
za logotip rekreacijskega dela Radenske noči.
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Ker Radenski noči želijo vsako leto dodati kaj novega, bo z 
novostmi postreženo tudi letos. Prvič bo organizirana »vaška 
tržnica.« Upajo, da bo odziv dober. Posebna letošnja atrakcija 
bo »Mini Planica« – skakalna steza za otroke. V glasbenem 
delu prireditve bodo tokrat nastopili Riblja čorba, Legija Band, 
Elvis Jackson in tri predskupine; na dan koncerta Čorbe bo 
tudi tekmovanje v kuhanju te jedi, v rekreacijskem delu pa 
bodo na sporedu košarka, odbojka in nogomet; novost 
bodo še nogomet na pesku za odrasle, za otroke pa športne 
delavnice v obliki treningov in izlet v adrenalinski park v 
Bukovnico. Skratka, poskrbljeno bo za vse generacije!
Naj bo torej Vrelec (iz)vir navdiha tudi za naslednje gene-
racije!

Boni M. Logar

Radenski čebelarji 
vedno radodarni – 
Naj se medi
Na zboru Čebelarskega društva Radenci 
v gostilni Nada v Šratovcih je predsednik 
društva Daniel Tkalčič povedal, da je društvo v 
minulem letu 2016 praznovalo 40 let obstoja.

Priznal je, da je lanska sezona bila ena najslabših zadnjih ne-
kaj let, saj je aprilska pozeba uničila čebeljo pašo na akaciji, 
kostanju in drugih medovitih rastlinah, medtem ko se je v 
jeseni prikazala v pozitivnem smislu. Bila je dobra paša na 
nedotiku, zlati rozgi, ajdi …

Poleg čebel so bili delovni tudi čebelarji. Pripravili so sprejem 
delegacije ČZS s predsednikom Boštjanom Noč; sodelovali so 
pri organizaciji 10. tradicionalnega Medenega zajtrka v vrtcih 
in OŠ Radenci ter Kapela in zbrani med razdelili petim enotam 
v občini; bili so prisotni na 54. sejmu AGRA v Gornji Radgoni 
in Čebelarski zvezi društev Pomurja, ki organizira ocenjevanje 
medu, pri katerem se je najbolje odrezala družina Bogdan iz 
Šratovcev. Na natečaju ČZS »Naj medenjak v Sloveniji« pa je 
čebelarka Breda Zemljič v kategoriji medenjakov z dodatki 
začimb in zelišč ter drugih naravnih sestavin dosegla prvo 
mesto. V društvu so ponosni na čebelarski podmladek, delu-
joč na OŠ Kapela, ki pod  mentorskim vodstvom Marije An-
drejč na tekmovanjih dosega solidne rezultate. 

Mentorica sama je dejala, da njihov krožek deluje že dva-
najsto leto. Mentorstvo podpira ČZS (prejeli so potrošni 
material – satnice, žico, letvice, lesene deščice za poslika-
vo panjskih kočnic, od sponzorja Helios barve za obnovo 
panjev) v okviru učnega načrta. Štiri čebelje družine imajo 
postavljene na Petanjcih. Za Valentinovo so pekli medene 
srčke, ob Miklavžu škofe in parklje, izdelovali so sveče iz sat-
nic. V maju so se udeležili državnega tekmovanja v Markov-
cih pri Ptuju, kjer so prejeli srebrna in bronasta priznanja. Na 
Unesco fotonatečaju »S čebelo – za čebelo« je Žan Kučan s 
fotografijo Šolski čebelnjak zasedel tretje mesto.
Terenski svetovalec ČZS za Pomurje, kjer je čez 400 čebelarjev, 
je Jakob Madjar, ki je spregovoril o mednarodnem čebelar-
skem kongresu v Južni Koreji – Apomondija, kjer so potrdili, 
da bi bil 20. maj vsako leto Svetovni dan čebel v okviru OZN. 
Sledila so poročila tajnika Romana Bogdana, blagajnika ing. 
Danila Rihtariča in nadzornega odbora Antona Baša.
Radenski župan Janez Rihtarič se je zahvalil za vse, kar so v 
društvu storili za mladi rod –promocijo v vrtcih, še posebej 
za delovanje podmladka na OŠ Kapela. Vesel je, ker je vedno 
več mladih čebelarjev in tako tudi več čebeljih družin. Priza-
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deval si bo, da Občina najde primeren prostor za postavitev 
čebelnjaka. Omenil je še večje lanskoletne uspešno izvede-
ne projekte v občini: izgradnjo pomurskega vodovodnega 
omrežja krak C, pločnik proti Kapeli…
Predstavniki ČD Tišina, Negova, Sv. Jurij ob Ščavnici, so prav 
tako pohvalili delovanje društva – za pridobljene nove člane. 
Prisotni predsednik Čebelarske zveze društev Pomurja Janko 
Rožman je pohvalil bogato aktivnost članov predvsem za 
sodelovanje na sejmu AGRA 2016, omenil predlog novega 
Zakona o pašnem redu ter nanizal podatke o čebelarskih 
predavanjih po vsej Sloveniji.
Volilni zbor je potrdil pet novih članov društva in predlog 
za podelitev odlikovanja ČZS tajniku Romanu Bogdanu, pri-
znanja ČZDP pa srebrno Jože Brumen, bronasto Alojz Zver 
in Anton Senčar.

Besedilo, posnetek: Dani Mauko

Medgeneracijska 
srečanja na 
Janževem Vrhu
V mesecu maju na Janževem Vrhu 
tradicionalno poteka medgeneracijsko 
zdravstveno športno srečanje sokrajanov,  
ki ga soorganizirajo KO RK Janžev Vrh,  
PGD Janžev Vrh in DU Grozdek Janžev Vrh.  
Letos bo že peto takšno srečanje. 

Izkoristimo ga zjutraj najprej za meritve krvnega tlaka, slad-
korja in holesterola, v nadaljevanju s podelitvijo priznanj 
krvodajalcem in nato z obnovitvenim izobraževanjem na 
temo »Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED«. Izobra-
ževanje in praktično usposabljanje poteka v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Gornja Radgona. 
Po izobraževanju se odvijajo različne športne aktivnosti, 
resne in tudi manj resne. Tradicionalno izvedemo pohod 
po čudovitih, z vinogradi zasajenih, hribih naših lepih vasic. 
Tisti, ki pohodu niso kos, sodelujejo pri različnih športnih 

aktivnostih ob gasilskem domu na Janževem Vrhu. Mladi 
in stari se pomerimo v balinanju, metanju na koš, brcanju 
na gol, pa tudi v zabavnih igrah, kot so smučanje po travi, 
metanje škornja, podiranje PVC kozarcev itd. Vsako leto je 
kaj novega, zanimivega in zabavnega!

Marija Albert
Predsednika KO RK Janžev Vrh

KD Pevska skupina Vrelec in 
Kvintet Klopotec Kapela 

Pevci Vrelec in 
Klopotec združeni 
v enem društvu
Pevska dejavnost je v naši deželi Sloveniji 
najbolj množična kulturna društvena 
dejavnost, saj v pevskih društvih združuje in 
uresničuje svoje osebne in hkrati kulturne 
interese približno 65 tisoč ljudi vseh starosti. 

Pevska kultura živi v odraslih pevskih sestavih, organiziranih v 
društvih, v 786-ih župnijah ter v 1180-ih otroških in mladinskih 
pevskih zborih po šolah. Pevska društva oziroma zbori so po-
gosto edini kulturni delavci v občini in tako njihovi člani skrbi-
jo za krajevno in kulturno prepoznavnost. V pevskih skupinah 
potekajo nevidne niti, ki ljudi povezujejo in so pomemben 
element v izboljševanju kakovosti življenja. Lahko rečemo, da 
pevski zbori v življenju posameznika pomenijo več kot le petje. 
Umetnost je skrita v naravi vsakega posameznika in pripada 
njegovemu življenju. Posluh za petje je med Slovenci zelo raz-
širjena glasbena umetnost.
V današnjem hitrem tehnološkem razvoju in ob prevladi tele-
vizije, svetovnega spleta in drugih elektronskih sredstev je po-
membno, da se učimo in naučimo nekaj, kar bo v nas vzbudilo 
lepoto in zadovoljstvo. Za človeka s pevsko dušo je to pesem 
in druženje v pevski skupini. Ljudje, vključeni v pevski zbor, se 
naučijo prisluhniti drug drugemu, sprejemajo lepoto zvoka, 
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se sprostijo in se, zlasti starejši, otresejo svoje morebitne osamljenos-
ti. Pevcu je pomembno, da v melodiji in harmoniji z lastnim glasom 
ustvarja duševno toplino. Ob vključevanju mladih ljudi v pevsko skupino 
se lahko postavimo po robu nezdravemu načinu življenja in različnim 
oblikam zasvojenosti. Starejši in mlajši se na ta način učimo zadovoljive 
komunikacije, ki je osnova prav vseh odnosov v življenju.
Petje v pevskem zboru je umetniška dejavnost, ki posreduje po-
sebne glasbene vrednote, pevcem pa razvija višjo raven občutka 
za lepoto in domišljijo ter pomaga k izboljšanju kakovosti življenja 
pevcev, saj ti z razvojem pevskih sposobnosti krepijo samozavest, 
razvijajo sodelovanje med pevci, tako v glasbenem kot tudi širšem 
smislu. Pri tem gre za združevanje različnosti v en kolektiv za dosego 
skupnega cilja. Vsak član skupine je pomemben in prispeva svoj 
delež. Odločiti se za aktivno zborovsko petje pomeni prizadevati si 
za kakovostno in prijetno preživljanje prostega časa.
Dejavnikov, ki vplivajo na to, da se posameznik odloči, da bo prepe-
val v pevskem zboru, je več. Poleg interesa, ki ga ima, je pomembno 
tudi, kako vrednoti zborovsko petje in koliko mu petje pomeni, torej, 
da ob petju resnično uživa. Zlitje glasov daje zboru njegov edinstven 
zven. Vsak pevec se mora zavedati, da na primer njegov izostanek 
od vaje ni njegova osebna stvar, ampak zadeva tudi druge člane. 
Tako lahko v pevskem zboru vsak najde svoje samozaupanje, lastno 
identiteto in začuti, da je nekdo, ki ga skupina potrebuje.
Pevska skupina Vrelec je aktivna 18 let, kot samostojno društvo pa 
deluje štiri leta (pred tem so bili namreč pevci vključeni v KUD Bubla 
Radenci). Kot sekcija je v društvo Vrelec vključena tudi vokalna skupi-
na Klopotec Kapela. Predsednik društva je Albin Marinič. Obe pevski 
skupini letno opravita več kot 20 nastopov ob različnih kulturnih 
dogodkih. Za vaje in nastope je bilo v minulem letu namenjenih 260 
ur „prijetnega prostega časa“. Kdor poje rad, ostal bo v srcu vedno 
vesel in mlad.

 Ivica Stolnik
Tajnica društva Pevci Vrelec

Društvo upokojencev 
Grozdek Janžev Vrh
Društvo upokojencev Grozdek Janžev Vrh se je 1. 1. 
2016 osamosvojilo in postalo samostojno društvo. 

Ob osamosvojitvi je štelo 117 članov, sedaj pa jih je že 135, od tega 87 
članic in 48 članov. Društvo ima svoj statut, pravilnik o finančno mate-
rialnem poslovanju in pravilnik o delu častnega razsodišča. Prav tako ima 
7-članski upravni odbor, 3-članski nadzorni odbor in 3-člansko častno 
razsodišče. Poleg tega je bila v letošnjem letu ustanovljena literarna 
sekcija. Smo nepridobitno društvo in nismo davčni zavezanec.
V letu 2016, takoj po osamosvojitvi smo zavihali rokave in pričeli 
uresničevati zahteven program aktivnosti. Najpomembnejša projek-
ta sta vsekakor bila razvitje lastnega prapora že po desetih mesecih 
delovanja in ustanovitev mešanega pevskega zbora, ki trenutno šte-
je petnajst članic in članov. 
Prapor smo razvili v nedeljo, dne 9. 10. 2016. Je unikaten, zato je bil 
tudi nekoliko dražji od standardnega prapora. Celotna investicija je 
znašala nekaj čez štiri tisoč evrov. V celoti smo jo pokrili s prostovolj-

nimi prispevki naših članov, obrtnikov in podjetnikov 
ter Občine Radenci. Ob prevzemu smo pripravili bo-
gat kulturni program, v katerem so poleg slavnost-
nega govornika predsednika društva J. Vaupotiča in 
nagovora župana Občine Radenci Janeza Rihtariča 
sodelovali še: recitatorka Neža Lušanc, harmonikar 
Nino Frumen in naš pevski zbor. Program je povezo-
vala moderatorka Brada Cigler ob sodelovanju Blanke 
Fekonja. Vsem, ki so prispevali za prapor, je bronaste 
zahvale podelila predsednica NO Silva Domanjko, 
srebrne zahvale je podelil predsednik J. Vaupotič in 
zlate zahvale je podelila podpredsednica Marija Belak. 
Ker nimamo društvenih prostorov, so nam namestitev 
regala za prapor omogočili gasilci PGD Janžev Vrh v 
dvorani Doma gasilcev. 
Na zboru članov je bila dana pobuda za ustanovi-
tev pevskega zbora. Pobudo je dala Marta Kovačič, 
ki je tudi postala zborovodkinja, njena namestnica 
pa je ga. Silva Domanjko. Prvo vajo je zbor imel v 
četrtek, dne 25. februarja 2016, in ta datum je tudi 
uradni datum njegove ustanovitve. Prvi nastop je 
zbor opravil že v torek, dne 08. marca 2016. Čeprav 
nismo vse pesmi zapeli lepo ubrano, smo vendarle 
bili nagrajeni z aplavzom prisotnih. Zborovodkinja 
je za naš prvi uradni nastop v nedeljo, dne 29. maja 
2016, ko so naši gasilci predali motorno brizgalno 
svojemu namenu, priskrbela pevkam šale, pevcem 
pa modne robčke v enaki barvi, tako da smo bili 
tudi lepo urejeni. Ta nastop nam je kljub tremi zelo 
dobro uspel. 
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Ob koncu leta smo izvedli še martinovanje z izjemno bogatim kul-
turnim programom, katerega avtor je bil naš »literat« g. Franci Mulec, 
ki je v letošnjem letu pričel uspešno izvajati tudi literarne večere. 
Letos smo izvedli še zbor članov na katerem smo podelili posebne 
listine in šopke  parom, ki so praznovali zlato poroko, je pa en par 
praznoval že biserno poroko. Tudi lepo praznovanje Dneva žena 
smo pripravili našim članicam. V četrtek 11. maja pa gremo že na 
prvi letošnji izlet, v soboto 13. maja pa bomo sodelovali na petem 
medgeneracijskem srečanju.
Pravzaprav vse naše aktivnosti, tudi zbor članov, pričnemo s kultur-
nim programom v katerem obvezno sodeluje pevski zbor.

Jožef Vaupotič

Krajevna organizacija borcev za 
vrednote NOB Radenci

Donela je partizanska 
pesem
Med aktivnostmi, ki smo jih v letu 2016 izvedli 
v Krajevni organizaciji borcev za vrednote 
NOB Radenci, je bil najbolj odmeven koncert 
partizanskih pesmi v izvedbi primorske pevke 
Marjetke Popovski in pevske zasedbe Cvet v laseh.

Koncert smo izvedli 11. novembra v Kongresni dvorani Hotela Radin. 
Obiskovalci so dvorano dodobra napolnili. Prisotnih je bilo veliko ob-
čanov, ki niso člani naše organizacije. Marjetka Popovski je s koncer-
tom, ki je nosil naslov »Šivala je deklica zvezdo«, zaobjela rdečo nit 
domoljubne pesmi od prve svetovne vojne pa vse do današnjih dni, 
s poudarkom na partizanski pesmi. Po začetni zadržanosti poslušalcev 
je ob ritmih večinoma vsem dobro znanih partizanskih pesmi kmalu 
skoraj cela dvorana zbrano pela pesmi, ki so bodrile naše rodoljube 
v času narodnoosvobodilnega boja, tudi in predvsem zaradi srčnega 
nastopa izvajalk koncerta. Obiskovalci prireditve smo se razšli z velikim 
zadovoljstvom, da se je v Radencih po dolgem času razlegala partizan-
ska pesem, in z željo, da kmalu spet organiziramo praznik pesmi upora. 

  Darjan Mencigar, predsednik 
       Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB

Območno 
združenje 
slovenskih 
častnikov 
Gornja Radgona
Območno združenje Slovenskih 
častnikov Gornja Radgona ima sedež 
na Janževem Vrhu in združuje člane 
iz območja Upravne enote Gornja 
Radgona. 
Je domoljubna organizacija, katere glavni namen de-
lovanja je vojaško strokovno usposabljanje, pridobi-
vanje mladih za vojaške poklice, negovanje vrednot 
osamosvojitvenih vojn, ohranjanje domoljubja …
V združenje se lahko včlanijo vsi, ki imajo čin častni-
ka ali podčastnika, vojaški čin, vojaki, vojaški usluž-
benci, zaposleni na področju obrambe, varnosti, 
zaščite in reševanja ter tudi tisti, ki jim je obrambno 
področje blizu.
Program aktivnosti, ki jih izvaja združenje, je narejen 
skladno z usmeritvami Zveze slovenskih častnikov 
in zajema devet področij, in sicer: organizacijsko-
-statutarno dejavnost, vojaško strokovno dejavnost, 
spominsko-domoljubno in protokarno dejavnost, 
kulturno-družabno in športno-rekreativno dejav-
nost, informativno, publicistično in založniško de-
javnost, kadrovsko, finančno in logistično dejavnost, 
dejavnost zdravstvene, psihosocialne in materialne 
podpore članstvu, mednarodno sodelovanje in so-
delovanje s subjekti izven ZSČ.
Najpomembnejša je vojaško strokovna dejavnost. 
V okviru te se vsako leto izvajajo vojaško strokovna 
usposabljanja na področju rokovanja z orožjem, 
spoznavanja nove oborožitve Slovenske vojske, stre-
ljanja s kratkovcevnim (pištola) in dolgocevnim vo-
jaškim orožjem na streliščih v Mačkovcih, Trbovljah 
in Apačah pri Ptuju. V lanskem in tudi v letošnjem 
letu smo se udeležili streljanja z avtomatsko in pol-
avtomatsko puško in s pištolo. Letos sta dve naši 
ekipi sodelovali na tekmovanju v streljanju s puško 
M 48, ki jo že drugo leto zapovrstjo organizira Slo-
venska vojska. Imeli smo priložnost spoznati kom-
pletno osebno oborožitev enot Slovenske vojske, 
kar je bilo med članstvom izjemno dobro sprejeto.
V to področje spadajo tudi razna strokovna preda-
vanja, predvsem z vojaško obrambnega področja. 
Zveza slovenskih častnikov nam zagotavlja vrhun-
ske predavatelje, ki izjemno dobro poznajo obrav-
navano tematiko, saj so vsi vrsto let sodelovali v 
teh procesih. Vsako leto izvedemo po dve takšni 

DRUŠTVA



3 3  G l a s n i k  2 3

predavanji, ki se jih lahko udeleži vsa zainteresirana javnost. 
Glede na naše možnosti izvedemo vsako leto tekmovanje 
med našimi člani v streljanju z malokalibrsko puško, lokom 
in metom bombe v moški in ženski konkurenci. Prvi trije uvr-
ščeni v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Istočasno to izkori-
stimo za srečanje z družinskimi člani in v ta namen izvedemo 
še krajši pohod, za ženske vožnjo z motornim čolnom po reki 
Muri v izvedbi potapljačev GA-PO-RE iz G. Radgone.
Na spominsko domoljubnem področju se vsako leto z ekipo 
udeležujemo pohoda dr. Antona Trstenjaka, spominskega po-
hoda v Dražgošah, pohoda Spomina in prijateljstva v Rado-
vljici (Radovljica –Bled–Vrba), pohoda po Poteh soške fronte 
v okolici Nove Gorice, dveh tematskih pohodov v Lendavi …
Ob praznovanju Dneva spomina na mrtve se s praporom ude-
ležimo slovesnosti ob spominskih obeležjih padlih v drugi sve-
tovni in naši osamosvojitveni vojni ter prižgemo sveče. 
Aktivnosti, ki jih izvajamo, so zanimive tudi za žensko populacijo. 
Vabimo vse, ki jih navedene aktivnosti zanimajo, da se včla-
nijo v naše združenje.

Jožef  Vaupotič

Avto moto športno 
društvo Radenci 
Avto moto športno društvo Radenci, 
s sedežem na Janževem Vrhu, je bilo 
ustanovljeno pred triintridesetimi leti. 
Takrat je bila zgrajena tekmovalna proga za motokros, na 
kateri so se v poznejših letih zvrstile številne dirke za državno 
prvenstvo, pokalno prvenstvo in mednarodne dirke. 
Progo je pred osmimi leti zaprla inšpekcija za varstvo okolja 
in urejanje prostora, ker društvo ni razpolagalo z uporabnim 
dovoljenjem. Začela se je trnova birokratska pot, saj je bilo 
najprej potrebno zemljišče vnesti v OPN Občine Radenci kot 
zemljišče, namenjeno za šport – motokros. To je trajajo dol-
gih sedem let. Da ne bi izgubili zemljišča, je moralo društvo 
po pogodbi o najemu zemljišča Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS za to zemljišče, ki nikakor ni bilo primerno za 
kmetijsko rabo, ker je eno samo plazišče, plačevati letno 
preko dva tisoč evrov najemnine. V teh letih se je društvo 
finančno povsem izčrpalo, saj je proga prinašala 99 % pri-
hodkov društva. Ker ni bilo več dirk, je počasi odhajalo tudi 
članstvo. Iz skoraj štiristo članov je do letošnjega leta ostalo 
le še devetindevetdeset članov. 
Takoj, ko je bil sprejet OPN, smo sklicali sestanek, ki se ga je 
udeležilo preko dvajset, predvsem mladih članov. Dogovo-
rili smo se za sklic izrednega zbora članov, na katerem smo 
izvolili novo vodstvo in naredili program aktivnosti na pro-
gi. Pričele so se delovne akcije, v glavnem ob sobotah, tisti 
najaktivnejši pa smo delali tudi med tednom. Sponzorsko 
smo uspeli pridobiti tudi težko gradbeno mehanizacijo, saj je 
bilo potrebno sanirati kar pet velikih plazov. Z bagrom  smo 
morali »premetati« preko tri tisoč kubičnih metrov zemlje, 
očistiti progo grmičevja, ki se je razraslo, izkopati jarke, sani-

rati elektriko, sanirati tri kontejnerje, reševati novo izdelano 
progo pred ponovnimi plazovi in še veliko stvari je bilo na-
rejenih. Od 8. julija do 2. decembra 2016 je dvajset članov 
opravilo natanko 670 ur prostovoljnega dela. Vse dosedanje 
stroške smo poravnali iz »lastnih žepov«.
Proga je sedaj narejena in pripravljena za treninge. Številni 
dirkači so si jo že ogledali, jo pohvalili in že komaj čakajo, da se 
bodo lahko po njej tudi zapeljali. Nujno potrebno je zagotoviti 
vodo iz vodovodnega omrežja za sanitarni kontejner; izdelati 
novo startno rampo, ker je stara povsem uničena; dokončno 
sanirati kontejnerje in električno napeljavo v njih; zagotoviti 
cisterne za vsaj 40.000 l vode za namakanje proge …
Proga je torej že nared za treninge. Sedaj so v teku upravni 
postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja. Seveda smo 
v društvu enotni in odločni, da bomo zmogli tudi to, čeprav 
na potek teh postopkov žal ne moremo vplivati. Državni 
»mlini« pa takrat, ko ni državnega interesa, meljejo počasi, še 
posebej, če kakšen »sosed« še dodatno nagaja. Kljub temu 
pričakujemo, da bomo do začetka jeseni že imeli ustrezna 
dovoljenja in bomo lahko pričeli z našo osnovno dejavno-
stjo – s treningi v motokrosu.
Moram se zahvaliti županu, strokovnim službam občine, 
dosedanjim donatorjem, predvsem  pa našim delovnim 
članom, da smo tako uspešno opravili toliko stvari v tako 
kratkem času. Prepričan sem, da bomo tako skupaj nada-
ljevali do končnega rezultata.
Pozivam pa vse bivše člane našega društva in tudi druge, 
da se nam ponovno pridružite/včlanite ter da nadaljujemo 
nekoč uspešno zgodbo motokrosa na Janževem Vrhu.

  Jožef Vaupotič

Športno-turistični 
moto klub Atila 
Kapela
ŠPORTNO-TURISTIČNI MOTO KLUB ATILA 
Kapela je klub ljubiteljev motorjev, vožnje z 
motorji in vsega lepega, kar spada zraven. 
Tako smo v nedeljo, 23. 4. 2017, organizirali 8. tradicionalni 
blagoslov motorjev in motoristov na Kapeli. Na prostor pod 
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cerkvijo sv. Marije Magdalene na Kapeli pri gostilni »Bar pod 
Cerkvico« se je na blagoslovitev pripeljalo okrog 200 moto-
ristov iz Slovenije in tujine. Nagovoril jih je predsednik kluba 
MK Atila Andrej Hajdenek. Poudaril je, da namen srečanja 
in blagoslovitve ni zgolj sestajanje motoristov, temveč tudi 
opozarjanje javnosti in motoristov na večjo previdnost pred 
začetkom motoristične sezone. Po nagovoru je motoriste 
in motoristke  blagoslovil domači župnik Frančišek Horvat 
s priporočilom za varno vožnjo. Po blagoslovitvi je sledilo 
prijetno druženje. 

Članica ŠTMK Atila, Brigita Karnet

GZ Radenci 
MEDGENERACIJSKI POHOD GASILCEV
Mladinska komisija Gasilske zveze Radenci je v letni načrt dela 
za leto 2016 zapisala več aktivnosti, med njimi pohod gasilske 
mladine z obiskom gasilskih domov v GZ Radenci. K sodelova-
nju smo povabili tudi članice vseh društev GZ Radenci, a je bil 
odziv skromen. 
Pohoda se je tako udeležilo 52 pohodnikov, med njimi pet  čla-
nic PGD Kapela (kot spremljevalke) in člani gasilskih društev, iz 
katerih so bili mladi pohodniki.  Dejavnost je bila  namenjena 
vsem, tako mlajšim kot starejšim, ki se zavedajo pomena zdra-
vega načina življenja ter so želeli preživeti dan v dobri družbi 
in sproščenem vzdušju. Najmlajši udeleženec je imel 5 let, naj-
starejši pa 69 let. Pohodniki so morali prehoditi 11,7 km dolgo 
pot. Zbrali smo se v soboto, 15. 10. 2016, v gasilskem domu 
na Janževem Vrhu, kjer nas je pozdravil predsednik gasilskega 
društva Stanislav Zadravec, ki je obenem tudi predsednik GZ 
Radenci. Pot smo nadaljevali proti Kapeli, kjer so nas pričakali 
kapelski gasilci. Prisluhnili smo predstavitvi domačega društva 
in gasilske tehnike ter se okrepčali in si nabrali novih moči za 

nadaljevanje poti po hribu navzdol, skozi gozd do gasilskega 
doma v Radencih. Tu so nas sprejeli gasilci PGD Radenci–Bo-
račeva. Po kratki predstavitvi njihovega voznega parka je sledil  
ravninski del pohoda proti Hrastju Moti. Hoja je postala bolj 
sproščena, saj smo pot nadaljevali po makadamski in traktorski 
stezi, tako da nismo bili neposredno izpostavljeni prometu. Po 
dobrih štirih urah in pol smo prispeli na našo končno točko, 
v gasilski dom Hrastje Mota, kjer so nam naši prijatelji gasilci 
pripravili nekaj toplega za pod zob. Od dobri hrani in pijači smo 
kramljali do poznega popoldneva, mlajši pa so svoj čas preživeli 
na igrišču in svojo energijo, ki jim je še ostala, porabili za razne 
športne igre. 
Lepo preživet dan, brez žuljev, odrgnin in prask, je tako bil za 
nami. Dogovorili smo se, da prihodnje leto aktivnost še pope-
strimo. 
Iskrena zahvala za uspešno izveden pohod in druženje gre spre-
mljevalcem in zgoraj navedenim društvom!
  Lidija Hajdenek,  

predsednica mladinske komisije pri GZ Radenci

PGD Kapela 
Kapelski gasilci med dvema  
večjima investicijama
Prostovoljno gasilsko društvo Kapela deluje že 85 let. V društvo 
je vključenih 89 članic in članov, od tega 24 mladih članov, 
mlajših od 18 let. Že vrsto let se trudimo vzgajati mlade gasilke 
in gasilce, da nas bodo nekoč nasledili in nadaljevali z našim 
delom. V društvu delujeta pionirska in mladinska desetina, ki 
dosegata odlične rezultate na občinskem in regijskem nivoju. 
Posebno pozornost polagamo tekmovanju iz gasilskega kviza 
in orientacije, kjer nam že vrsto let uspevajo zavidljivi rezultati 
na regijskih tekmovanjih in s tem  posledično tudi uvrstitve na 
državna tekmovanja. Prav delo z mladino nam daje zagon in 
voljo, da še aktivneje pristopamo k delovanju društva. 
V lanskem letu smo pristopili k dvema največjima investicija-
ma v času delovanja društva. Pričeli smo s temeljito obnovo 
gasilskega doma in z nabavo nove gasilske cisterne. V sklopu 
obnove gasilskega doma smo prepleskali spodnje prostore 
doma, kompletno obnovili streho in jo toplotno izolirali z zu-
nanje strani ter vgradili strešna okna. V mansardnem delu gasil-
skega doma smo vgradili nova PVC-okna in vrata ter zmontirali 
stopnice do mansarde. Strošek teh investicij je znašal 28.500 
€. Potrebnih je bilo tudi veliko prostovoljno opravljenih ur na-
ših članov in članic. Dosedanje investicije so predpriprava na 
dolgoletne želje in potrebe, da v mansardi gasilskega doma 
uredimo še kako potrebno večjo dvorano s kuhinjo in sanita-
rijami, hkrati pa bosta tam tudi dve pisarni.  
V sodelovanju z Gasilsko zvezo Radenci in Občino Radenci smo 
pričeli z aktivnostmi za nabavo nove gasilske avtocisterne, ki 
bo nadomestila našo sedaj že bivšo cisterno TAM. Dosedanja 
cisterna zaradi dotrajanosti namreč ni bila več primerna za 
opravljanje gasilskih nalog, vlaganje v 33 let staro vozilo pa z 
ekonomskega vidika tudi ni bilo več upravičeno. Nova avto-
cisterna bo namenjena predvsem prevozu požarne in pitne 
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vode, saj bo nameščen rezervoar za 8000 litrov vode. Nabavna 
vrednost vozila je ocenjena na 230.000,00 €. Večji del investicije 
bosta pokrili Občina Radenci in Gasilska zveza Radenci, manjka-
joča sredstva pa bomo primorani zbrati s pomočjo donatorjev.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Darjan Meglič, GČ I. st., predsednik PGD Kapela

Novo vodstvo 
društva osteoporoza 
Pomurje – Radenci
V hotelu Radin v Radencih se je Letnega 
volilnega zbora Društva za osteoporozo 
Pomurja – Radenci udeležilo 128 članov 
iz vsega Pomurja (Občina Grad, Rogašovci, 
Kuzma, Bodonci, Puconci).

Poslovna sekretarka društva Ivica Stolnik je povedala, da je bil 
zadnji zbor društva 27. februarja 2016 v restavraciji DOSOR-ja 
(vDomu starejših občanov Radenci). S prisotnostjo sta jih poča-
stila predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo (ZDBO) 
Slovenije dr. Duša Hlade - Zore in župan Občine Radenci Janez 
Rihtarič. Zoretova je opisala številne dejavnosti minulega leta. 
Člani so bili prisotni na izletu po Slovenskih goricah, na Sejmu 
sodobne medicine Medical v Gornji Radgoni, kjer so potekale 
brezplačne UZ-meritve kostne gostote, ki se jih je udeležilo 120 
ljudi, na Urah zdravja in druženja v Termah Lendava in v Zdra-
vilišču Radenci, na Svetovnem festivalu praženega krompirja 
v Radljah ob Dravi, na svečani proslavi ob svetovnem dnevu 
bolnikov z osteoporozo v Kočevju, katere se je udeležilo 38 članic 
iz vseh slovenskih društev pa 900 članic  (Prisostvovali so preda-
vanju „Osteoporoza in krhkost“;  ogledali so si 27. tradicionalne 
žive jaslice v Postojnski jami. V sklopu prireditev praznika Občine 
Radenci junija 2016 sta članici društva Rezka Arnold in Darinka 
Cep na tradicionalni prireditvi „Dan v parku“ poleg ekip desetih 
društev iz domače občine skuhali odlično kislo juho v kotlu. Or-
ganizator prireditve sta bila turistično društvo in Občina Radenci.
Bili so na oddihu v Vela Luki na otoku Korčula, saj se zavedajo, 
da morajo tudi v tretjem življenjskem obdobju poskrbeti za pri-
jetno obliko preživljanja prostega časa. 

Mira Janžek, ki je bila kar tri mandate predsednica društva, je 
povedala, da v Pomurju delujejo štiri društva (v Radencih, Murski 
Soboti, Ljutomeru in Ormožu), vsa pa izhajajo iz nekdanje sekcije 
radenskega društva, ki je v letih 2001–2003 imelo 640 članic, 
minulo leto pa 257, od tega kar 21 novih članic in članov. 
V letu 2016 so pri realizaciji programov finančno pomagale 
Občina Radenci, Gornja Radgona, Kuzma, Rogašovci, Tišina in 
Križevci. Za stroške avtobusnega prevoza na proslavo v Kočevje 
je društvo iz dobljenih dotacij prispevalo znaten delež sredstev. 
Občinam se v imenu članic za finančno pomoč lepo zahvaljujejo.  
Radenski župan Janez Rihtarič je pohvalil program društva in 
obljubil, da bo občina še naprej po svojih zmožnosti finančno 
podpirala njihovo dejavnost, kjer vsi delajo z voljo, čeprav občina 
iz proračuna države dobi vsako leto dobi manj dotacij, zato so 
tudi prispevki društvom vedno manjši; obenem je nanizal ne-
katere projekte občine (ureditev pločnika proti Kapeli, ureditev 
letnega naravnega kopališča...).
Na zboru so bila podeljena priznanja za 15, 16 in 17 let član-
stva (skupaj 35 priznanj). Med nagrajenimi člani sta tudi bolna 
Rozalija Kodba, ki se je pisno zahvalila Upravnemu odboru za 
finančno pomoč za stroške zdravljenja, in Marija Novak, ki je 
že 17 let članica UO in je postala častna članica društva. Nove 
članice so prejele srčke za razgibavanje; zvesta člana, ki bosta 
letos obhajala 80 let življenja, to sta Slavko Lončarič in Franc 
Dundek, pa knjižno darilo.
Dr. Silvestra Kranjc Bezjak, ki je že 16 let članica društva, je 
spregovorila o maščobah, sladkorju v človeškem telesu, 
predvsem pa o smehu, ki prinaša zdravje.
Predsednica delovnega predsedstva Jožica Recek je pohvalila 
neumorni članici, in sicer poslovno sekretarko Ivico Stolnik, ki to 
delo opravlja že 17 let in predsednico Miro Janže. Predstavila je 
tudi novo izvoljeno predsednico prof. Silvo Marinkovič, nekda-
njo ravnateljico SŠGT v Radencih (le-ta je povedala, da bo delo 
v društvu uspešno, če bo vsak dodal svoj kamenček z dobrimi 
mislimi in idejami, ter je prisotnim zaželela, da bi za zdravje in 
trdne kosti po najboljših močeh skrbeli tudi v letu 2017).  

Dani Mauko
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Društvo za zdravo 
življenje Nova pot 
Radenci
Društvo za zdravo življenje Nova pot smo 
kot skupina zdravljencev, odvisnih od 
alkohola, s terapevti ustanovili na  
ustanovni skupščini 24. 9. 2002. 

Takrat smo sprejeli statut in se dogovorili, kaj so naše naloge 
pri delovanju društva in kaj zajema strokovni del zdravljenja, in 
sicer pod vodstvom dr. med. Jožefa Kocipra s terapevtkami, ter 
kaj so društvene dejavnosti. Te dejavnosti so predvsem pripra-
ve strokovnih predavanj, srečanj, gostovanj in izletov, kot tudi 
sodelovanja s podobnimi društvi in z organizacijami. 
Tema, ki se nam v sklopu zdravljenja pojavlja iz dneva v dan in iz 
tedna v teden, je zdravljenje odvisnosti od alkohola in družinski 
odnosi. 

Ljudje današnjega časa smo razpeti med tem, kar bi želeli sami, 
in tistim, kar drugi pričakujejo od nas. Usmerjati svoja ravnanja 
tako, da bi bili vsi zadovoljni, je naporno in težko uresničljivo. 
Takšna ravnanja prinašajo najrazličnejše stiske, negotovost, ne-
strpnost, naveličanost, izgubo moči in samega sebe. 
Pri nas zdravljencih je ta naloga še toliko težja, ker smo v prete-
klosti zaradi uživanja alkohola s svojimi ravnanji izgubili zaupanje 
svojih žena, otrok, prijateljev, sodelavcev in nadrejenih na delov-
nih mestih. Prav ti nas pri naših naporih, da bi zaživeli normalno 
življenje – brez alkohola, tudi najbolj kritično ocenjujejo, a v veliki 
večini primerov so le-ti tisti, ki nam dajejo moč, gotovost, po-
zornost in varnost, ki jo potrebujemo.

Poznati, sprejeti, razumeti sebe in drugega ter usmerjati svoja 
ravnanja je velika želja slehernega posameznika našega dru-
štva. V nadaljevanju navajam predstavitev skupin, ki delujejo 
danes.

 Milan Osterc, predsednik

Člani uredniškega odbora 

Vsak teden v torek ob 17.30:

Terapevtska skupina Žarek –  
Skupino vodi Jožef Kociper, dr. med.;

Klubska skupina  Mavrica  – 
Klub  vodi Renata Bencak, med. sestra;

Klubska skupina Koraki –  
Skupino vodi  Lidija Kociper. univ. dipl. psiholog;

Klubska skupina Nasmeh –  
Skupino vodi mag. Anja Mesarič.

Vsak drugi ponedeljek ob 17.30:

Tri prijateljske veteranske skupine

Veterani – usmerja jih Milan Osterc;

Prijatelji – usmerja jih Marjan Žnidarič.

Vsak drugi torek ob 17.30: 

Skupina Za-upanje – usmerja Bojan Kerec. 

Kje? V zgradbi nasproti cerkve v Radencih,  
kjer imamo sedež:

Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci,  
Gubčeva c. 22, Radenci,  
kontakt predsednik društva Milan Osterc,   
031 538 586 in  
elektronska pošta npradenci@gmail.com

in

Ambulanta za odvisne od alkohola,  
Gubčeva c. 22, Radenci,  
kontakt Jožef Kociper, dr. med. spec. psih.,  
02 566 97 42 in  
elektronska pošta narocanje.leskupaj@gmail.com 

Najdete nas tudi na http://novapotradenci.org 
Facebook: https://www.facebook.com/novapotradenci/ 

In na  http://www.dzdravje.si/kociper/ ter www.ljubezensi.si 

Pri pripravi Glasnika so sodelovali: Bea Baboš Logar, mag. Norma Bale, Marija Mauko, Miha Šoštarič, Irena Petek in Vera Sever.  Jezikovni pregled: Mojca Karnet 
in Bea Baboš  Logar. Fotografije:  Miha Šoštarič, Dani Mauko, Rade Bakračević, Ludvik Rogan, Maksimilijan Krautič, arhiv občine in avtorjev besedil. Grafična 
priprava in oblikovanje: aiP Tiskarna Praprotnik. Izdala in založila: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. Število izvodov: 2000. Datum: junij 2017.

mag. Norma Bale Marko Logar Miha Šoštarič Irena Petek Vera SeverBea Baboš Logar
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FOTO UTRINKI -  PODELITEV PRIZNANJ ZA TURIZEM
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FOTO UTRINKI -  RAZSTAVA SLIK TATJANE MIJATOVIČ
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FOTO UTRINKI -  NAŠ KRAJ -  NEKOČ IN DANES




