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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
V življenju je pač tako, da moramo ob določenih trenutkih 
narediti lastno analizo. Mislim, da je prav, da vas ob izteku 
svojega osemletnega županovanja informiram o doseženem 
v obdobju od novembra 2010 do danes in se zahvalim vsem 
članom občinskega sveta, podžupanoma, članom odborov 
in komisij, članom svetov krajevnih skupnosti ter vsem ob-
čanom in občankam za razumevanje, konstruktivno kritiko, 
sodelovanje  in podporo.  Zahvaliti se želim tudi zaposlenim 
na Občinski upravi Občine Radenci za opravljeno delo in 
profesionalno sodelovanje vseh osem let. Ne želim si, da 
te besede  zvenijo kot lastna promocija. Želim si, da se z 
izvedenim in s planiranim identificirate vsi občani in vse 
občanke. Naš cilj je namreč bil delovati v dobrobit celotne 
lokalne skupnosti. Z izvedenim smo zadovoljni, s strategijo 
razvoja občine, ki smo jo pripravili in potrdili s konsenzom 
širše lokalne skupnosti v letu 2018, pa predajamo novemu 
vodstvu občine kakovostno osnovo za nove izzive v priho-
dnje.

Realizirane 
investicije 2010–
2018
KANALIZACIJA
V letu 2007 je Občina Radenci začela graditi novo kanaliza-
cijsko omrežje. V letu 2010 in 2011 smo zaključili z izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja Šratovci III in Boračeva I. Vrednost 
investicije je znašala 690.737 EUR, od tega smo pridobili so-
financiranje Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 
498.818 EUR oz. 72 %. V letu 2012 smo smiselno zaključili z 
gradnjo kanalizacije v aglomeraciji Šratovci–Boračeva, Bo-
račeva II. faza. Vrednost investicije je znašala 130.960 EUR in 
je bila financirana iz okoljske dajatve.
Občina je pridobila tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo 
nove čistilne naprave in rekonstrukcijo kapelskega kolek-
torja. Za projektno dokumentacijo PGD in PZI smo odšteli 
132.440 EUR.

VIA SAVARIA
Romarska središča in romarske poti imajo v deželah, ki sode-
lujejo v projektu VIA SAVARIA,  dolgoletno tradicijo. V Občini 
Radenci smo v okviru projekta uredili počivališče na dvorišču 
vinogradniške hiše v Paričjaku, opravili sanacijo kleti in v hiši 
uredili prostor za razstavo in informacijsko pisarno. Investicija 
v višini 44.515 EUR je bila zaključena leta 2011. Sredstva smo 
pridobili iz treh različnih virov, in sicer 36.050 EUR oz. 80 % so 
doprinesla evropska in nacionalna sredstva iz razpisa Slovenija 
Madžarska in 8.465  EUR sredstva iz proračuna občine.

PARK
Obnove parka smo se lotili leta 2011,  pri čemer smo bili v 
projekt združeni trije partnerji: Občina Radenci, Zdravilišče 
Radenci in Radenska, d .d. , ki smo si stroške delili v enakih 
deležih. V obnovo parka smo vsi skupaj vložili cca. 45.000 
EUR oz. 15.000 EUR/partnerja, s projektom botrstva pa je 
bilo zbranih dodatnih 27.670 EUR.  

ŠPORTNA DVORANA
V letu 2011 smo s sredstvi proračuna obnovili streho športne 
dvorane in s tem preprečili zamakanje in nadaljnje nasta-
janje škode v sami dvorani. Investicija v obnovo strehe je 
znašala 167.465 EUR.
V letu 2015 smo sanirali akustiko v večnamenski športni dvo-
rani v skupni vrednosti 48.190 EUR in v letu 2017 nabavili 
nov semafor v vrednosti 6.500 EUR.

OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI
S sredstvi proračuna smo v OŠ Kajetana Koviča Radenci 
sanirali staro telovadnico, pri čemer je bila narejena nova 
fasada,  urejeno je bilo prezračevanje  in omogočeno odpi-
ranje oken. V istem obdobju smo sanirali še tla oz. strop v 
eni izmed učilnic v starem delu šole in nabavili garderobne 
omarice. V letu 2012 smo pred OŠ Kajetana Koviča Radenci 
postavili nova otroška igrala, v letu 2014 pa obnovili del sa-
nitarij, uredili kolesarnico in smetarnico. V OŠ v Radencih so 
bile obnovljene tudi sanitarije v novem delu šole z delom 
garderob in garderobe ob šolski (stari) telovadnici. Skupni 
znesek investicij v OŠ Kajetana Koviča Radenci je znašal 
269.163  EUR.
V letu 2014 smo v osnovni šoli s pomočjo sredstev (v višini 
3.856 EUR),  zbranih na humanitarnem teku, zgradili zunanje 
dvigalo v vrednosti 41.640 EUR.

OŠ KAPELA
Osnovno šolo Kapela obiskuje 184 učencev, od tega je v šol-
skem okolišu 121 vozačev. V letu 2011  je bilo izgrajenih 8 
avtobusnih postajališč. Investicija je zajemala izgradnjo ploč-
nika v dolžini avtobusa in ustrezno vertikalno in horizontalno 
prometno signalizacijo, ki zagotavlja minimalne varnostne 
standarde pri opravljanju šolskih prevozov. Izgradnja posta-
jališč je bila financirana iz občinskega proračuna v vrednosti 
21.842 EUR. Do danes smo dodali prvotno zgrajenim šestim 
postajališčem nadstrešnice v vrednosti 14.908 EUR.
Da bi otrokom zagotovili vsaj minimalne pogoje za izvajanje 
športne vzgoje tudi na travnatem igrišču, smo v obdobju 
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2011–2014  z združenimi močmi brez proračunskih finanč-
nih vlaganj uredili nogometno igrišče (sponzorji:  Betonarna 
Tivadar, G.M.W. d. o. o., CP Murska Sobota in NK Kapela.).  V 
skladu z investicijskim načrtom šole so bile izvedene potreb-
ne investicije v zaščito fasade s postavitvijo zaščitnih mrež, 
montaža žaluzij, obnova nekaterih učilnic, celovita obnova 
kuhinje in spremljajočih prostorov,  obnova talnih oblog, 
ureditev tlakovcev in odvodnjavanja na severni strani šole in 
odstranitev nevarnih dreves,  v skupni vrednosti 248.382  EUR.
Tudi pri OŠ Kapela smo uredili zunanja športna igrišča v vre-
dnosti 38.325 EUR; sofinanciranje Fundacije za šport 12.675 
EUR.

JAVNA RAZSVETLJAVA
V letu 2012 smo obnovili 185 svetilk javne cestne razsve-
tljave. Vrednost projekta je znašala 121.154 EUR, od tega 
iz programa sofinanciranja Slovenija Hrvaška 110.679 EUR 
oz. 91 %. V obdobju 2015–2018 smo nadaljevali z obnovo 
javne razsvetljave, ki jo bomo predvidoma v letu 2018, razen 
na državnih cestah, tudi zaključili. Višina investicij v obnovo 
znaša do danes 60.083.

ŠRC SLATINA
Občina Radenci je ob podpori velike večine članov občinske-
ga sveta in velike želje mladih športnikov pridobila gradbeno 
dovoljenje za izgradnjo slačilnic s tribunami. Investicija je bila 
zaključena v letu 2013 in je znašala 361.800 EUR, od tega iz 
sredstev države za regionalni razvoj  107.882 EUR oz. 29 %.

IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA INTERNETNEGA 
OMREŽJA
V letu 2013 smo zaključili izgradnjo  širokopasovnega inter-
netnega omrežja v vrednosti 1.189.779 EUR. Cilj investicije 
je bil na omrežje priklopiti 496 gospodinjstev iz belih lis in 
zgraditi hrbtenico omrežja na način, da bo omogočala ka-
snejši priklop vseh gospodinjstev, kjer se bo omrežje gradilo.  
Investicija je bila sofinancirana iz Ministrstva za kmetijstvo, 
v vrednosti 1.181.297 EUR oz. 99 %.
Omrežje smo v obdobju 2014–2018 razširili z lastnimi sred-
stvi, v vrednosti 120.000 EUR. Tako imamo trenutno 389  pri-
ključkov, kar znaša 1.167 EUR prihodkov na mesec. Trend 
priključkov se počasi povečuje.

DOM ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE S 
SPREMLJAJOČO INFRASTRUKTURO V BORAČEVI
V sodelovanju z Lovsko družino Radenci smo v letu 2013  za-
ključili  projekt  obnove lovskega doma in izgradnje pločnika 
ter razširitev dela vozišča Radenci–Boračeva in postavitev 
javne razsvetljave. Vrednost investicije je znašala 283.014 
EUR, od tega iz proračuna Občine Radenci  125.249 EUR 
oz. 44 %; razlika je bila sofinancirana iz ukrepa 322 – Evropa 
investira v podeželje in proračuna Lovske družine Radenci.

VEČNAMESNKI PRIREDITVENI PROSTOR V 
HRASTJE MOTI
V sodelovanju z Gasilskim društvom Hrastje Mota in Špor-
tnim društvom Hrastje Mote smo v letu 2013 zaključili 

projekt obnove Večnamenskega prireditvenega prostora v 
Hrastje Moti. Skupna vrednost investicije je znašala 103.731 
EUR. Investicija je bila sofinancirana iz ukrepa 322 – Evropa 
investira v podeželje, v vrednosti 55.278 EUR, in iz proračuna 
Gasilskega društva in Športnega društva Hrastje Mote, v vre-
dnosti 26.461  EUR, ter občinskega proračuna,  v vrednosti 
21.990 oz. 21 %.

IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA  
V RADENCIH
Iz naslova 5. javnega razpisa za prednostno usmeritev re-
gionalnih razvojnih programov smo pridobili sklep o sofi-
nanciranju izgradnje nizko energetskega vrtca, v vrednosti 
1.760.181 oz. 62 %.  Investicija novogradnje vrtca je zaklju-
čena. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 29. 8. 2014. 
Znesek skupne investicije novogradnje znaša 2.810.000 
EUR.

VZPOSTAVITEV SONČNEGA OTROŠKEGA PARKA  
S SANACIJO DEGRADIRANEGA OKOLJA
Iz razpisa Evropa investira v podeželje, Ukrep 322 obnova 
in razvoj vasi, smo pridobili sofinanciranje sredstev za ru-
šitev starega vrtca in postavitev novega otroškega igrišča 
pri vrtcu. Vrednost investicije znaša 168.000 EUR, od tega je 
znesek sofinanciranja 82.374 EUR oz. 49%. Investicija je bila 
zaključena do konca leta 2014.

KRAK C
Občina Radenci je v letu 2014 začela z realizacijo izgradnje 
primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, in sicer 
s projekti 7-ih vodovodov, gradnjo novega vodohrana na 
Kapelskem Vrhu, gradnjo novega transportnega voda …  
Nosilna občina in koordinator vseh projektov je bila Občina 
Ljutomer. Realizirana višina stroškov investicije do danes je 
6.900 EUR, od tega znaša višina financiranja iz Kohezijskega 
sklada 6.171.000 EUR. Projekt je bil gradbeno zaključen v 
letu 2015, a do danes še ni bil prevzet in sistem ne deluje 
kot enovit sistem; prav tako še vedno ni finančno zaključen 
in računovodsko usklajen.

UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE »Kapela – 
Radenci«
Ob turistični cesti Grabonoš–Kapela smo na odseku Ra-
denci–Paričjak uredili hodnik za pešce z javno razsvetljavo. 
Investicija je pripomogla k povečanju varnosti udeležencev 
v prometu, predvsem sprehajalcev. Vrednost investicije je 
znašala 380.362 EUR, od tega je bil sofinancirani delež države 
103.567 EUR.
Rekonstrukcija obstoječega pločnika in ureditev javne raz-
svetljave na Kapelski cesti znaša 47.571 EUR.

PLAZOVI
V letih od 2010 do danes smo sanirali plazova v Okoslavcih in 
na Radenskem Vrhu – Laponska graba – v vrednosti 633.919 
EUR, od tega je znašala višina nacionalnega sofinanciranja 
343.132 EUR. Z zaključkom sanacije smo družini omogoči-
li vrnitev v njihov dom in preprečili nadaljnje povzročanje 
škode na bližnjih stanovanjskih objektih.



4   G l a s n i k  2 4

BESEDA ŽUPANA

CESTE
V Občini Radenci imamo kategoriziranih 88,48 km cest. 
Stanje cestne infrastrukture  v Občini Radenci se z ukrepi 
tekočega in investicijskega vzdrževanja počasi izboljšuje. 
Komisija, ki je bila imenovana s sistemskim pristopom, letno 
določi prioritetni seznam potrebnih obnov . Tako smo v ob-
dobju od 1. 1. 2011 do danes v obnovo cestne infrastrukture 
in tekočo vzdrževanje le-te investirali 1.257.311 EUR (brez 
zimske službe), od tega sofinancirani delež 93.977 EUR.

V obdobju od novembra 2010 do danes smo obnovili na-
slednje odseke cest:  

• odsek ceste v Murščaku, ki predstavlja skupaj z delom 
ceste, ki poteka po Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, smiselno 
zaključeno celoto;

• preplastitev javne poti Sp. Kocjan in sanacijo plazu;
• ureditev prehoda s Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico;
• modernizacijo javne poti na Janževem Vrhu, odcep Ostan,
• modernizacijo JP 844221 na Janževem Vrhu, odcep Tkalčič;
• razširitev Prisojne ceste v Radencih;
• modernizacijo ceste v Okoslavcih, odsek Horvat;
• modernizacijo JP 844681 Hrastje Mot–Murski vrh;
• cesta LC 388012 Hrašenski Vrh–Hrastje Mota;
• razširitev ceste na Prisojni ulici;
• preplastitev Trdinove ulice;
• preplastitev odseka lokalne ceste 344011 Kapela–Turjanski 

vrh;
• preplastitev in odvodnjavanje JP 844951 Radenci–Činč;
• sanacijo in preplastitev odseka javne poti Hrastje Mota 

(vaga), Preplastitev  javne poti Okoslavci–Okoslavci, 16.

GOZDNE CESTE
Investicije v obnovo gozdnih cest so znašale 25.870 EUR.

JAVNE POTI – Krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Kapela: 88.764 EUR.
Krajevna skupnost  Radenci: 86.495 EUR.

POSLOVNI PROSTORI
Nabavili in opremili smo nove poslovne prostore na Rad-
gonski cesti 9G. Strošek nakupa 2/3 poslovne stavbe s pri-
padajočimi parkirnimi prostori,  obnove oz. vzdrževanja, 
nabava opreme in preselitve je predstavljala strošek v višini 
442.166 EUR od tega nakup stavbe 333.333 EUR.

SKUPNI ZAVODI
• GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA: investicijska sred-

stva iz proračuna – 21.376 EUR
• KNJIŽNICA GORNJA RADGONA: obnova in širitev knjižni-

ce – 127.799  EUR, od tega iz občinskega proračuna Ob-
čine Radenci 55.030 EUR in Ministrstva za kulturo 72.769 
EUR, ter za investicijsko vzdrževanje 42.013 EUR.

• ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA: investicijska 
sredstva iz proračuna – 37.619 EUR

OSTALE INVESTICIJJE:
• nabava gasilske avtocisterne (v vrednosti 193.905 EUR, 

sredstva iz proračuna);

• izgradnja in ureditev cestne in komunalne infrastrukture v 
Poslovni coni v Radencih (v vrednosti 167.773 EUR);

• nakup parcele za izgradnjo zbirnega centra v Radencih 
(58.999 EUR);

• odkup GJI kanalizacija in vodovod (v vrednosti 270.000 
EUR);

• izgradnja sifona za kanalizacijo pod Boračevskim potokom 
(v vrednosti 44.925 EUR);

• obnove občinskih stanovanj (v vrednosti 34.275 EUR);
• nakupi zemljišč (v vrednosti 165.984 EUR);
• kanalizacijsko omrežje smo iz zbranih sredstev omrežnine 

obnovili (v vrednosti 72.721 EUR);
• zgradili smo vodovodno navezavo zasebnega vodovo-

dnega omrežja Hrašenski Vrh – graba in ga priključili na 
javno vodovodno omrežje (znesek investicije je znašal 
9.147 EUR);

• obnovili smo vodovodno omrežje  iz zbranih sredstev 
omrežnine (v vrednosti 205.106 EUR);

• sofinanciranje izgradnje gasilskih domov (Okoslavci – 5.000 
EUR, Hrašenski Vrh – 17.500, Janžev Vrh – 5.000 EUR).

Občina je v obdobju od 1. 1. 2011 do 11. 5. 2018  (nasta-
nek poročila) izvedla investicije v višini 18.012.822 EUR, 
od tega je bila višina sofinanciranja iz različnih virov  
(11.251.708 oz. 62 %).

NAČRTI DO ZAKLJUČKA MANDATA (do zaključka 
mandatnega obdobja se načrtujejo še investicije v višini 
1.027.066 EUR, od tega sofinanciranje v višini 236.940 EUR 
oz. 23 %):

• v času šolskih počitnic načrtujemo (pogodba je že skle-
njena) izgradnjo še dveh postajališč v Okoslavcih (v višini 
29.385 EUR);

• izgradnja fontane v krožišču pri Avtobusnem postajališču 
Radenci (ocenjena vrednost je 122.000 EUR);

• kanalizacijski sistem Boračeva–Janžev Vrh–Melanjski Vrh (v 
višini 321.140 EUR, iz takse);

• izvedba turistično-družinskega festivala Mačje mesto (oce-
njeni strošek 99.841 EUR, od tega lastna sredstva 31.461 
EUR in sofinancirani delež Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in državnega proračuna (v višini 68.380 EUR);

• obnova javne razsvetljave, v skladu z uredbo  (v višini cca. 
30.000 EUR);

• zasenčenje tribun na ŠRC Slatina (v ocenjeni vrednosti  
4.500 EUR);

• prestavitev igrišča za mali nogomet in Kidričevega naselja 
na ŠRC Slatina (v ocenjeni vrednosti 90.000 EUR);

• sofinanciranje investicije v Center za krepitev zdravja (v 
višini 23.020 EUR);

• energetsko sanacijo večnamenske športne dvorane (v oce-
njeni vrednosti 226.600 EUR, od tega je ocenjena višini 
sofinanciranja 203.940 EUR);

• komunalna ureditev parcel za gasilskim domom na Kape-
lski cesti (v ocenjeni vrednosti 150.000 EUR);

• mobilnost – ureditev pločnika skozi »Radenci–vas« (v 
ocenjeni vrednosti 84.050 EUR, od tega je sofinanciranje 
v ocenjeni vrednosti 30.000 EUR);

• električna polnilna postaja (v ocenjeni vrednosti 7.670 EUR, 
ocenjena vrednost sofinanciranja je 3.000 EUR);
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• nabava gasilske cisterne PGD Kapela (v vrednosti 160.000 
EUR, sredstva iz proračuna);

• obnova bazenskega kompleksa, ki je bila predvidena v 
letošnjem letu, bo zaradi raznih težav prenesena v nasle-
dnja leta.

Navedli smo večino večjih investicij, ki smo jih z velikim an-
gažiranjem vseh, ki so pomagali, tudi izvedli, nekaj pa jih še 

bomo. Rek v slogi je moč drži in v naši občini se je to izkazalo. 
Manjše zadeve, ki jih ni bilo malo, smo sproti reševali. 
Še enkrat vsem iskrena hvala!                                                                    

Vsem občankam in občanom občine Raden-
ci iskrene čestitke ob prazniku naše občine!

Janez Rihtarič, župan Občine Radenci

ponedeljek, 27. avgust 2018,
od 17. do 23. ure,

Zdraviliški park Radenci

9. druženje ob vinu,
kulinariki in glasbi

Občinska uprava Občine Radenci v 
novih prostorih

pa je objavljeno javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov 
v 1. nadstropju poslovne stavbe, in sicer:  
– izhodiščna cena najema za pisarno znaša 9,08 EUR/m2/

mesec (+DDV);
– izhodiščna cena najema parkirnega prostora znaša 73,38 

EUR/mesec (+ DDV).
Več informacij na spletni strani občine: www.radenci.si

Od sredine februarja letos poslujejo župan 
Občine Radenci Janez Rihtarič, podžupan 
Aleš Kaučič in občinska uprava v novih pro-
storih – v stekleni poslovni stavbi na naslovu 
Radgonska cesta 9 g, 9252 Radenci. 

Gre za nekdanjo poslovno stavbo družbe Radenska, d. d., ki 
sta jo odkupili Občina Radenci (2/3) in družba Progrin, d. o. 
o. (1/3).
Stavba, ki se nahaja v bližini prejšnjega sedeža občinske 
uprave, doslej nikoli ni bila v rabi. Prostori občinske uprave 
so v drugem nadstropju, družba Progrin, d. o. o., pa ima 
prostore v tretjem nadstropju. 
Prostori v prvem nadstropju, ki so v lasti Občine Radenci, se 
dajejo v najem. Na seji Občinskega sveta Občine Radenci 
(marca 2018) je bil sprejet cenik za najem in uporabo teh 
prostorov, na spletni strani Občine Radenci www.radenci.si 
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O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija
T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20
E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

maj 2018 | naklada: 1900
Fotografi je: arhiv občine in internet
Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik
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Praznik Občine 
Radenci 2017
V letu 2017 smo 19. junija, na dan občinskega 
praznika in v počastitev 60-letnice aktivne-
ga amaterskega glasbenega delovanja naše 
glasbene legende Zdeneka Bilyja priredili 
koncert v Kongresni dvorani hotela Radin. 

Zdeneku so se pridružili njegovi glasbeni kolegi in obisko-
valcem pričarali čudovit večer. Kongresna dvorana je bila 
tudi tokrat pretesna, saj so nekateri obiskovalci ostali pred 
vrati. Naslednjega dne je bilo v prostorih DOSOR-ja odprtje 
razstave fotografij naše občanke in fotografinje Sare Kager.
V petek, 23. junija, je bila svečana akademija s slavnostnim 
govorom direktorice Zdravilišča Radenci Vesne Maučec in 
krajšim kulturnim programom, v katerem sta se predstavila 
naša uspešna plesalca Anja in Filip Kovačič. Na slovesnosti 
so bila podeljena priznanja občine in nagrade zaslužnim in 
uspešnim občanom. Slovesnost smo zaključili v restavraciji 
Hotela Radin, kjer so se s standardnimi in latinsko-ameri-
škimi plesi predstavili člani Plesnega kluba Podčetrtek, in 
sicer Petra Preininger in Davor Stojaković, kot predstavnika 
članskih plesnih parov, ter Simona in Robert Preininger, kot 
predstavnika seniorskih plesnih parov. Ob koncu so zaplesali 
skupaj z županom Janezom Rihtaričem, direktorico Zdravi-
lišča Radenci Vesno Maučec in direktorico občinske uprave 
Mojco Marovič.
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Priznanja občine 
za leto 2016
Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občine Radenci je obja-
vila Javni razpis za zbiranje predlogov 
za dodelitev Priznanj občine Radenci ter 
Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom 
občine Radenci za leto 2016.

V skladu z določili Pravilnika o priznanjih Občine Ra-
denci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih obča-
nov Občine Radenci (UGSO, št. 67/15) je Občinski svet 
Občine Radenci na predlog Komisije sprejel sklep, da 
se Priznanja Občine Radenci za leto 2016 podelijo 
naslednjim kandidatom:

Ribiški sekciji Društva upokojencev Raden-
ci – za dosežene odlične rezultate in prejeti naziv 
državnih prvakov v letu 2016. Člani ribiške sekcije so 
zelo aktivni skozi vse leto, zato na regijskih in državnih 
tekmovanjih že več let posegajo po najvišjih odličjih;

PGD Hrastje mota – za 130 let uspešnega delo-
vanja društva, skrb za pomlajevanje članov društva, 
sodelovanje z drugimi društvi v kraju, požrtvovalnost 
ter vloženo prostovoljno delo članov in nesebično 
nudenje pomoči, obenem pa tudi za vzorno skrb za 
urejenost gasilskega doma in okolice;

PGD Radenci – Boračeva – za 90 let uspešne-
ga delovanja društva, sodelovanje z drugimi društvi 
v občini in nesebično nudenje pomoči potrebnim 
krajanom;

PGD Janžev Vrh – za 80 let uspešnega delovanja 
društva, skrb za pomlajevanje članov društva, so-
delovanje z drugimi društvi v kraju, požrtvovalnost 
ter vloženo prostovoljno delo pri ureditvi gasilskega 
doma in nesebično nudenje pomoči, vzorno skrb za 

urejenost gasilskega doma in okolice ter organizacijo tradicionalnih 
prireditev na Janževem Vrhu;

Janko Bračko – pisno Priznanje za dolgoletno delovanje v TD 
Klopotec Kapela in za uspehe in prispevke, ki so pomembni za 
trajnejši napredek občine na področju ohranjanja starih običajev 
iz preteklosti, še posebej za ohranjanje prostovoljstva;

Feliks Rantaša – pisno Priznanje za dolgoletno delovanje v TD 
Klopotec Kapela ter za uspehe in prispevke, ki so pomembni za 
trajnejši napredek občine na področju ohranjanja starih običajev 
iz preteklosti, še posebej za ohranjanje prostovoljstva.

Nagrade uspešnim in 
zaslužnim občanom 
za leto 2016
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja Občine Radenci je objavila Javni razpis za 
zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj občine 
Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim obča-
nom občine Radenci za leto 2016.

V skladu z določili Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o na-
grajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci (UGSO, 
št. 67/15) na predlog Komisije sprejel sklep, da se Nagrade zaslu-
žnim in uspešnim občanom občine Radenci za leto 2016, v višini 
200 eur, podelijo naslednjim kandidatom:

Matevžu Jurincu – za dosežene uspehe na področju športa (ka-
rate),

Evi Jurinec – za dosežene uspehe na področju športa (karate),

Filip Kovačič – za dosežene uspehe na področju športa (break-
dance), 

Mitja Pelcl – za dosežene uspehe na področju izobraževanja.
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Nagrade zlatim 
maturantom 
V letu 2017 so na maturi ob zaključku srednje-
šolskega izobraževanja prejeli naziv ZLATI MA-
TURANT trije dijaki iz naše občine: diamantna 
maturantka poklicne mature Nika Klobasa iz 
Boračeve, Denis Čuk iz Hrastja Mote in Matjaž 
Rantaša iz Spodnjega Kocjana.

Na sprejemu pri županu so jim bila podeljena simbolična 
darila in denarna nagrada v višini 200 eur.

Turistična priznanja 
»moja dežela lepa in 
gostoljubna«
Ob svetovnem dnevu turizma, 29. septem-
bra 2017, je bila svečana podelitev priznanj 
za urejenost naselij, krajev, ustanov … v okvi-
ru projekta »MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTO-
LJUBNA« za leto 2016.
Slovesnost je potekala v Zdravilišču Radenci, kjer sta zlati 
priznanji za leto 2016 prejeli:

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci – za ure-
jenost šole, okolice šole, promocijo kraja in občine ter števil-
ne dosežene rezultate na področju izobraževanja in turizma. 
Priznanje je prevzela ravnateljica šole Janja Prašnikar Neuvirt.

Vrtec Radenci – Radenski mehurčki – za urejenost vrtca, 
okolico vrtca (urejenost zeliščnih in cvetličnih gredic, igral, te-
matske učne poti …) ter bogat program predšolskih aktivnosti. 
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Iz roda v rod ...
V Fotografskem ateljeju Bračko dela že tretja 
generacija  – vnukinji Mojca in Nina Grein

Sestrama Mojci in Nini Grein, ki ju v Radencih  poznamo 
tudi kot Bračkovi, je bil fotografski aparat položen že v zi-
belko, tako kot tudi njuni mami Nadi, hčerki znamenitega 
fotografa Franca Bračka(1906–1998), ki je zdraviliške in tu-
ristične Radence zaznamoval za več kot šestdeset let – za 
njim je namreč ostalo več tisoč fotografij javnih in zasebnih 
dogodkov časa. Dano mu je bilo, da je delal z veseljem in 
s strastjo tako rekoč do konca svojega dolgega življenja, in 
je bil prvi pokopan na novem radenskem pokopališču, kot 
da bi mu Radenci s tem hoteli izkazati posebno zahvalo.

V Bračkovi družini so se rodili trije otroci: Olga, Marjan in 
Nada. Vsi so postali fotografi, Nada pa je ostala doma pri 
očetu. Odraščala je v njegovem ateljeju in mu pomagala že 
od malih nog, saj je bilo takrat fotografsko delo kar naporno. 
Samo po sebi umevno je bilo, da se je šla za ta poklic šolat 
v Ljubljano in se po šolanju vrnila v očetovo delavnico. Tako 
sta si delo lahko razdelila. Nada je bila več v trgovini in ate-
ljeju, prodajali so namreč tudi razglednice, časopise in revije, 
oče pa je hodil daleč naokoli ter zbiral motive za razglednice 
in fotografiral različne dogodke: poroke, birme, pogrebe, 
nove maše, sejme, proščenja, športne prireditve ... Hodil je 
tudi po šolah, po domovih na rojstne dneve, fotografirat 
dojenčke in druge različne družinske dogodke, saj takrat 
še ni imel vsakdo fotoaparata, da bi lahko sam vse posnel.

Leta 1972 je obrt prevzela Nada, oče pa je seveda ostal fo-
tograf vse do konca življenja, saj to ni poklic, ki bi ga lahko 
odložil z upokojitvijo. Vsega se je naučila od očeta, pravi, 
čeprav sta se včasih tudi prepirala, predvsem zato, ker sta si 
bila precej podobna. V bistvu sta se vedno dobro razumela, 
saj sta oba ljubila svoj poklic. Nekoč se je vse delalo ročno. 
Film je bilo treba razviti, vsako sličico posebej osvetliti, jo po-
topiti v  kopel, fiksirati in posušiti. V tistih časih so fotografije 
tudi retuširali, saj so bili ljudje radi videti lepši.

Leta 1995 je tudi Nada predala delo hčerkama Nini in Mojci, 
ki sta svoje otroštvo prav tako preživeli med fotografijami ob 
mami in dedku. Mojca je sicer mislila na drugačno življenj-
sko pot, a ko je mama opustila obrt, Nina pa še ni končala 
šole, se je morala vrniti domov, da bi pomagala mami. Mi-
slile so, da morajo nadaljevati in da bi bilo škoda opustiti 
to, zdaj že tradicionalno in lepo, dejavnost. Kljub vsemu je 
Mojca s svojo odločitvijo za spremembo poklica zadovoljna. 
Osnov jo je naučila mama, potem pa je začela hoditi tudi 
na številne tečaje. Dandanes se je treba v tem poklicu kar 
naprej izobraževati, da lahko slediš novim tehnologijam. Pa 
tudi drugače je težje, niso več ne mamini ne dedkovi časi, 
pravi. Bolj se je treba potruditi za delo in mogoče je pri tem 
ženskam težje kot moškim.

Nina ni tako črnogleda. Treba je pač veliko delati, iti s časom 
naprej in veliko vlagati, saj nove tehnologije prihajajo vedno 
hitreje. Sestri sta se specializirali za portrete in poročne fo-
tografije. Nina ima potujoči studio, ki ji omogoča gibljivost  
in veliko večji obseg dela. Ukvarjala se je tudi z umetniško 
fotografijo kot članica Foto kluba Murska Sobota je sodelo-
vala na mnogih  skupinskih razstavah, pripravila pa je tudi 
veliko samostojnih. Kot fotografinjo jo najbolj zanimajo por-
treti, saj je od vsega zanjo najbolj zanimiv človeški obraz, kot 
trajen vir umetniškega navdiha. Za svoj poklic se je izšolala 
v Gradcu, kjer je bila s šolo zelo zadovoljna, saj je imela zelo 
dobre profesorje in veliko praktičnega dela. Veliko prej so 
se tudi seznanili z vsem, kar je bilo novega. Šolanje v tujini 
namreč človeku razširi obzorje in mu vdihne samozavest. 
Časa za umetniško ustvarjanje več ni veliko, saj ima Nina s 
partnerjem Matejem dve hčeri, devetletno Nijo in šestle-
tno Nalo. To je že četrta generacija, a vprašanje je, če bosta 
hčerki nadaljevali z maminim delom. Nija je zelo nadarjena 
za risanje, Nala pa se ukvarja s tekom, tako kot se je njen 
dedek Gregor Grein. Nina  je med tednom v Radencih, ob 
koncu tedna pa pri družini v Žalcu, kjer tudi lahko dela, saj je 

Matej, Nina, Nia, Nala, babica Nada

Teta Mojca z nečakinjama
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to poklic, ki ne pozna delovnega časa. Tega sta sestri  vajeni, 
kajti že dedek je delal cele dneve, prav tako mama in oče, 
ki je bil zaposlen v gostinstvu; na Mojco in Nino je pazila 
mama Tina, dobra dedkova druga žena.

Obe se trudita delati po željah ljudi, skušata jim ustreči in 
prav zaradi tega se stranke vračajo. Trg se jima odpira tudi v 
Avstriji. Ljudje prihajajo čez mejo, ker je pri nas fotografiranje 
cenejše kot tam. Prihajajo pa tudi iz okoliških krajev: Gornje 
Radgone, Svetega Jurija ob Ščavnici, česar sta nadvse veseli, 
saj je v Radencih premalo prebivalcev za konstantno delo 
in zaslužek. Dobra stran novih tehnologij  je v tem, da na 
fotografije ni treba čakati nekaj dni, ampak le nekaj minut, 

Neka starejša gospa je bila vedno užaljena, 
če jo je kdo vprašal, koliko je stara, a ko jih 
je dopolnila devetdeset, se je začela hvaliti s 
svojo starostjo. 
Zaradi tega tudi o gospe Zvonki lahko povemo, da jih bo 
junija dopolnila dvaindevetdeset in da je slavnostno prazno-
vanje devetdesetletnice že nekaj časa mimo. Sedaj je že ka-
kšno leto na vozičku, ki se ga, kot pravi, še ni naučila šofirati, 
a upajmo, da bo počasi šlo. Ker ima vrtoglavice, sama ne sme 
hoditi niti po sobi in mora biti vedno kdo z njo. Pred kratkim, 
pravita hčerki Darja in Danica, je bilo že zelo hudo, kajti bali 
so se najhujšega in poklicali župnika, gospoda Štefana, da je 
opravil bolniško maziljenje, po katerem se je gospa Zvonka 
spet  počutila bolje.
V Dosorju je že deset let. Bila je med prvimi stanovalci. 
Hčerki pravita, da nista niti vedeli, da mama iz svoje hiše 
ob Radgonski cesti spremlja gradnjo. Ko je bila stavba že 
pod streho, pa je hčerkama dejala:“Le glejta, da ne bodo 
vse sobe zasedene, ko bom jaz  morala iti v dom, in da me 
ne boste vozili kje po Mariboru ali Celju. Poiščite mi sobo 
s pogledom na cerkev, dokler še lahko izbiramo“. Sobo sta 
res našli, a na žalost so pred domom pozneje zgradili blok 
in gospa Zvonka proti cerkvi več ne more gledati. In tako so 
bile 29. avgustaa 2008 že na otvoritvi. Takrat je bilo v domu 
komaj 24 stanovalcev. Vzdušje je bilo zelo domače, saj so 
se o vsem dogovarjali in pogovarjali. Srečala je kar nekaj 
znank in začele so se družiti in klepetati, v maju in oktobru 
so skupaj molile rožni venec,  pa tudi sicer gospa Zvonka ni 
izpustila nobene dejavnosti, niti enega kulturnega ali dru-
gega dogodka. Vse jo je zanimalo in če je slučajno ni bilo, 
so jo že šli iskat. Bila je tudi članica pevskega zbora. Vedno, 
za vse obroke in za vse prireditve, se je lepo uredila. Še do 
enaindevetdesetega leta je hodila k telovadbi. Zdaj mora 
večino dogodkov izpustiti, a še vedno ji je v tolažbo obisk 
maše vsak prvi petek v mesecu.

vendar, pravi Mojca, pogreša temnico, saj je na roko narejena 
fotografija je povsem drugačna kot digitalna. 

Nastajanje fotografije se ji je že kot otroku zdelo skrivno-
stno in romantično. Takšne fotografije so ostale v dedkovi 
zapuščini in malo jih boli, da jih vsi uporabljajo za to in ono, 
njih pa nihče ne vpraša, če jim je prav. In če je fotografija že 
objavljena, bi bilo lepo, če bi spodaj pisalo, čigava je. Njihova 
največja želja pa je še vedno, da bi fotografije Franca Bračka, 
ki so dokumenti dolgega obdobja, izšle v knjigi. Prepričani 
smo, da si to resnično zasluži.

Bea Baboš Logar

Gospa Zvonka Zmazek –  
znana Radenčanka in ena izmed prvih stanovalk 
Dosor-ja – Doma starejših občanov Radenci

Doma je vse delala z velikim veseljem, tudi na vrtu, vse do-
kler ji ni oslabelo srce in ji je zdravnik to prepovedal. Ko se 
je selila v dom, je zaklenila domača vrata, jih prekrižala in se 
za vedno poslovila od velikega dela svojega življenja. Hiše 
ni več hotela iti niti pogledat, ko so jo prodali in obnovili 
ter jo povabili na obisk. Rekla je: »Ko sem se poslovila, sem 
se poslovila!«
Na običajno vprašanje o doživljanju starosti odgovarja: »Sem 
in nisem zadovoljna.« Hvaležna je Bogu, da jo je tako dolgo 
obdržal v življenju, vendar jo žalosti, da ne more več sama 

Zmazek Zvonka
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hoditi. Prej je bila povsod in vsak obisk je lahko pospremila 
do stopnic. Hčerki Darja in Danica sta pri njej vsak dan, da 
ji povesta vse, kaj je novega. Najbolj jo zanimajo vnuki in 
pravnuki. Fotografije vseh njenih so namreč lepo razvrščene 
nad posteljo, da se lahko v vsakem trenutku spominja vseh, 
ki jih ima rada.
Gospa Zvonka daje vtis vedrega in izpolnjenega človeka, 
pri čemer se sprašujemo, kakšno je bilo življenje ženske, ki 
je za seboj zaklenila vrata svojega doma, jih prekrižala in se 
poslovila brez obžalovanja. »Življenje je samo eno«, pravi, 
zato ga je treba preživeti v slogi in miru, kar velja predvsem 
za družinsko življenje. Njej je to bilo dano, tako v njeni prvi 
družini, kot tudi v tisti, ki sta jo ustvarila skupaj z možem.

Otroštvo enako veselo vsak dan
Rodila se je v Veliki Nedelji, kamor so se njeni starši priselili 
s Primorske. Oče Anton Čurda je bil po rodu Čeh, mama 
Emilija Sosič je bila z Opčin. Spoznala sta se po prvi svetovni 
vojni in pozneje pobegnila v Jugoslavijo. Oče se je zaposlil  
pri »žandermariji« in dobil službo v Veliki Nedelji.
Gospe Zdenki se zdi, da je bilo njeno otroštvo enako veselo 
vsak dan, čeprav so jih doleteli tudi žalostni dogodki. V dru-
žini je bilo šest otrok: Danica, Vida, Zvonko, Zvonka, Milka 
in Darko. Danica je umrla, ko je bila stara dve leti, Zvonko 
pa pri porodu. Največja tragedija je družino zadela, ko je ob 
koncu vojne nemški rafal prestrelil petnajstletnega Darka, 

ki je skupaj z drugimi fanti poskušal obesiti rdečo zastavo.
Takratni otroci  so imeli skrbno in strogo vzgojo, pa  tudi 
prosti čas za igranje s sosedovimi otroki, poletno kopanje 
in druženje z zanimivimi ljudmi, od katerih so se marsikaj 
naučili. Takšna so bile na primer soseda – „tante“ Pepi in re-
dovnice, ki so prav tako kot njihova družina živele v gradu.

Šolska leta, prve službe
Osnovno šolo je končala v Veliki Nedelji. Šolanje je nadaljevala 
na ptujski gimnaziji, kamor se je z vlakom vozila skupaj s sošol-
ko. Tam so učili znameniti Slovenci: slikar France Mihelič, pisa-
telj Anton Ingolič ter duhovnik in pisatelj dr. Stanko Cajnkar. 
Po gimnaziji je nadaljevala šolanje na gospodarski šoli, ki jo je 
končala leta 1943. V teh časih, pa tudi še po vojni je skupaj s 
starejšo sestro Vido zelo rada sodelovala pri Prosvetnem dru-
štvu Simon Gregorčič, v katerem so pripravljali različne igre.
Z vojno je prišla tudi njena prva »služba« – prisilno delo. 
Ker je sestra Vida odšla v partizane, je dobila poziv za Arbe-
itsdienst in je morala oditi v Rankweil v Voralbergu, skupaj s 
štirimi dekleti iz domačih krajev. Dodeljene so bile za delo 
pri različnih družinah. Aprila 1945 so jih razpustili, potovanje 
domov v povojni zmedi in  med številnimi begunci pa je bilo 
prava pustolovščina.          
Tudi za očeta je bilo hudo. Ker je znal nemško, so ga Nemci 
odpeljali za tolmača, po vojni pa je moral skozi različna ta-
borišča v Franciji in je prišel domov zelo bolan. Sama je po 
vrnitvi dobila službo pri Gozdni upravi Silva, najprej v veliki 
Nedelji, nato v Ormožu. Tam je v istem podjetju spoznala 
tudi bodočega moža Viktorja Zmazka.

Moj zakon je trajal točno 40 let in bil je, hvala Bogu, 
zelo srečen
Zbližala sta se na Tišini, kamor sta bila oba premeščena. Po 
vojni za mlade ni bilo zabav, ne plesov. Njen prvi ples je 
bil, ko je bila že poročena. Najprej sta živela na Tišini, nato 
je bil mož premeščen v Mursko Soboto, kjer sta  se jima 
rodili hčerki Danica in Darja. Čez nekaj časa so ju premestili 
v Ormož, nato v Ljutomer. Mož je bil delovodja in učitelj na 
lesno industrijski šoli, naredil je tudi mojstrski izpit. Po več 
letih v Ljutomeru je bil premeščen na obrat v Gornji Rad-
goni ter nato na žago v Radencih, ki jo je dobro upravljal do 
upokojitve in jo spremenil v velik obrat.
V Radencih so dobili tudi hišo, ki jim jo je podaril možev 
bratranec, a se dolgo nista mogla vseliti, ker je bila v njej 
policija. Vselitev sta dosegla po desetih letih s pomočjo od-
vetnika. Zvonka se je še nekaj časa vozila v Ljutomer, zatem 
pa dobila službo v računovodstvu Radenske.
Meni, da je bilo njihovo družinsko življenje skromno in lepo, 
čeprav je bilo med tednom delo, ob nedeljah pa je bil na 
vrsti obisk pri njenih ali moževih starših. Z možem se nista 
prepirala, razen pri eni stvari; vsak je imel svojo teorijo o 
kisanju zelja, zaradi česar sta  sprlav sako leto. Mož Viktor je 
bil zelo družaben, imel je kar nekaj dobrih prijateljev, pel je 
pri cerkvenem zboru, bil je tudi dober prijatelj takratnega 
radenskega župnika Franca Levsteka in je odigral pomemb-
no vlogo pri gradnji nove cerkve v Radencih. Sodeloval je 
z nasveti in tudi z delom, saj se je spoznal na marsikaj, od 

Darja, Zvonka, Danica

Darja, Niko Brus, Zvonka, Janez Rihtarič, Danica
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praktičnega dela do financ; tisto obdobje namreč gradnji ni 
bilo naklonjeno, Viktor Zmazek pa se je pogumno postavil 
po robu vsem oviram. Tako med vernimi kot med drugi-
mi prebivalci je bil zelo spoštovan. Leto dni po posvečenju 
cerkve je zbolel za neozdravljivo boleznijo. Zanj sta skrbeli 
Zvonka in Darja, ki je medicinska sestra. Ves čas ga je obi-
skoval tudi gospod Levstek. Dan pred smrtjo je zanj opravil 
mašo v njegovi sobi, kamor so prišli tudi cerkveni pevci, kjer 
se je Viktor od vsakega posebej poslovil.
Od tega žalostnega dogodka  je minilo že trideset let. Vik-
tor in Zvonka sta skupaj dočakala poroke svojih hčera in 
prihod vnukinj, Daničino Mirjam in Darjino Natašo. Zvon-

kino življenje tako tudi po moževi smrti ni bilo osamljeno. 
Obiskovali sta jo hčerki, hodila je v cerkev, na romanja, rada 
brala, gledala televizijo, najraje prenose opernih predstav, 
pospravljala  in urejala svoj vrt, dokler ji ni  tega ustaljenega 
ritma preprečila bolezen.
In tako smo spet na začetku. Gospa Zdenka v Dosorju živi že 
deset let in je s svojim življenjem zadovoljna. Veseli se vseh 
svojih vnukov, zdaj že tudi pravnukov. Včasih kdo vpraša, ali 
je  še vedno tako lepa. Verodostojno lahko odgovorimo, da 
je. Ali niso že stari Grki govorili: »Kdor je dober, je tudi lep!«

Bea Baboš Logar
 

Vračko Tours, avtobusni prevozi, d. o. o.
V Boračevo, ki postaja pravo malo občinsko  
podjetniško naselje, sta svoje tri avtobuse 
preselila zakonca  Avguštin – Gusti  in Dra-
gica Vračko. 

Njuno podjetje ima poleg Avtobusnih prevozov registrirano 
še Turistično agencijo za organizacijo izletov in potovanj. 
Gusti  se je z mislijo in željo o lastnem avtobusnem podje-
tju ukvarjal kar nekaj časa, med službovanjem v tedanjem 
Certusu, leta 1995, pa je naredil prelomen korak in se zapisal 
med podjetnike. Po nekaj letih, ko se je obseg dela občutno 
povečal, se mu je v podjetju pridružila tudi žena Dragica in 
prevzela »papirni« del poslovanja ter vmes kot  ena izmed 
redkih, opravila izpit za šoferko  avtobusa. Oba, Gusti in Dra-
gica, se začetkov spominjata  kot zelo težkih.  Nakup prvega 
avtobusa je  zahteval  precejšen finančni zalogaj, podprt z 
bančnim posojilom,  katerega vračanje je bilo odvisno od 
zadostnega obsega dela. 
Dobro organizirani in kvalitetno izvedeni avtobusni prevozi 
so privabili prve zadovoljne stranke in hitro povečevali  ob-
seg dela ter  prvemu avtobusu sta se kmalu  pridružila še 
dva. Zaposlila sta še enega šoferja, po porebi pa priskočijo 
na pomoč  še pogodbeni sodelavci. Izletnike prevažajo po 
vsej Evropi na sindikalne, strokovne in raznovrstne  turistične 
izlete, med njimi je veliko t. i. verskega turizma.  Že nekaj 
časa imajo organizirane tudi šolske prevoze.

Dragica in Gusti s ponosom navajata, da z istimi strankami, 
od podjetij in ustanov do društev, sodelujejo že vrsto let, saj 
so si z več kot dvema desetletjema dobrega dela ustvarili 
ime zanesljivega, izkušenega in zaupanja vrednega avtobu-
snega prevoznika in organizatorja izletov.
Ker v podjetniških družinah tudi potomci največkrat nada-
ljujejo podjetniško tradicijo, se je ena izmed dveh Vračkovih 
hčera prav tako odločila za samostojno pot. Že nekaj let vodi 
lastni Kozmetični in sprostitveni salon Diadem, ki ga je od-
prla v Radencih, pred kratkim pa preselila v Mursko Soboto. 
V Vračko tours ostajajo v trenutnem obsegu poslovanja, ka-
terega glavni cilj je zadovoljiti zahteve in pričakovanja strank 
ter nenehno izboljševati kvaliteto ponujenih avtobusnih sto-
ritev in organizacijo izletov. Irena Petek
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Predstavljamo  
podjetniško družino 

Toplak iz Boračeve: 
cvetje in optika
Ko je seme podjetništva zasejano v družino, je 
velika verjetnost, da bodo naslednje generacije 
vzgajale, dodajale ali spreminjale posevke, kar 
velja tudi za DARJO TOPLAK, samostojno pod-
jetnico z dejavnostjo Vrtnarstvo in cvetličarstvo 
in njeno hčerko SARO TOPLAK, ki se je od rož in 
sadik odmaknila v drugo dejavnost – Optiko. 

DARJA TOPLAK, s. p., 
Vrtnarstvo in cvetličarstvo, Boračeva
Rastlinjaki, v izmeri cca 2000 m², so med boračevskimi polji 
daleč vidni, njihova velikost pa je začela rasti od leta 1995, 
ko se je po slabem desetletju dela v cvetličarni v Gornji Rad-
goni gospa Darja odločila za samostojno vzgojo okrasnih 
rastlin. V prvem rastlinjaku je najprej vzgajala krizanteme 
in druge jesenske rože, ki niso potrebovale veliko sončne 
svetlobe in toplote. Povpraševanje je seveda hitro pripomo-
glo k razširitvi ponudbe in začeli so rasti novi rastlinjaki za 
vzgojo okrasnih rastlin za vse letne čase, proizvodnji pa so 
se pridružile tudi sadike zelenjave. 
Vso proizvodnjo sadik obvladujejo člani družine, ki se jim v 
sezonskih mesecih pridružijo še sezonski sodelavci. Sajenje 
in vzgoja rastlin zahtevata zelo pozorno, natančno in dol-
gotrajno delo ter posebne pogoje v rastlinjakih, zato je zelo 
pomembno, da vsi sodelavci delo opravljajo maksimalno 
odgovorno. Vse svoje  sadike Darja že dve desetletji sama 
prodaja v lastni cvetličarni v središču Gornji Radgoni. Rožice 
seveda potrebujejo tudi razni trgovski material za aranži-
ranje šopkov, vencev, material za okrasitev grobov ipd. ter 
seveda material za vzgojo in zaščito kupljenih rastlin. 

Zadovoljnim domačim kupcem se radi  pridružujejo tudi 
kupci iz sosednje  Avstrije. Trenuten obseg dejavnosti ter 
z njim povezano in pridobljeno kvaliteto proizvodov želi  
gospa Darja ohranjati tudi v bodoče, saj se je kot poslovna 
ženska naučila, da je za uspešno poslovanje glavni porok 
zadovoljna stranka, ki se vsako novo sezono vrača po kvali-
tetno in v lokalnem okolju vzgojeno sadiko.

SARA TOPLAK,  s. p., 
OPTIKA MIMOZA, Radenci
Osnove podjetništva je Sara osvajala v domačem okolju že od 
otroštva, vendar pravi, da se je vseh pasti in zahtevnosti dela na 
samostojni podjetniški poti zavedala šele takrat, ko je pred tremi 
leti sama stopila nanjo. Takrat so bile mamine izkušnje, napotki 
in nasveti nadvse dragoceni in uporabni. Po končanem šolanju 
v Rogaški Slatini, ko je pridobila izobrazbo tehnik optik, se je 
sicer najprej zaposlila v maminem podjetju. Mama ji je prva 
svetovala, naj si utira samostojno pot na področju optike in Sara 
je nasvet upoštevala. Odprla je lokal v Radencih in z njeno  OP-
TIKO MIMOZA smo v  naši občini dobili prvo tovrstno dejavnost.                                                                                                        
Ker optika spada v področje zdravstva, je toliko bolj podvr-
žena kontroli in specifičnim pogojem poslovanja. Začetki so 
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bili težki, pravi Sara, vendar se je napor poplačal in dejavnost 
optike poteka po ustaljenem in utečenem urniku. Nabavila je 
aparat za kontrolo vida, brezplačne kontrole vida ob nakupu 
očal v njenem lokalu pa pooblaščen zdravnik opravlja  enkrat 
mesečno. Optika Mimoza deluje šele tretje leto, število strank 
pa se nenehno povečuje. Največ je domačinov, prihajajo tudi 
zdraviliški gostje, med njimi največ  Rusi, veliko strank, stanoval-
cev, prihaja tudi iz Dosor-ja. Sara spremlja novosti na področju 
optike in seveda tudi modnih trendov okvirjev za stekla, od 
tistih z dioptrijo do sončnih. V njenem lokalu najdejo mesto 

svetovno znane znamke, kot so Puma, Swarovski, Dior, Polar 
itd. Sara svojim strankam z veseljem svetuje pri izbiri primernih 
okvirjev za vse vrste očal. Ker je pred njo še veliko poslovnih let, 
jih bo preudarno koristila in prilagajala razvoju na področju 
optike in seveda  željam  strank. Pred kratkim je svojo ponudbo 
že dopolnila s prodajo točenih parfumov, tem pa se bo morda 
v prihodnje pridružila še kakšna posebna ponudba, primerna 
najboljšemu izkoristku prostora, ki ga ima na voljo.

Irena Petek

V Boračevi gradijo sončne elektrarne:  

Elpoint, d. o. o.

elektrarne do njenega vzdrževanja.  Sistem je možno nadgraditi 
tudi na E-mobilnost. 
Prva registrirana dejavnost podjetja Elpoint iz Boračeve, elektro 
storitve, ki jih izvajajo  za vse vrste objektov, od stanovanjskih do 
poslovnih, ostaja še dalje del poslovnega programa podjetja, 
strankam pa jo ponujajo tudi  s predstavitvijo racionalizacijo po-
rabe električne energije v stavbah npr. pri LED svetilkah in kurjavi.
Poslovni moto podjetja Elpoint, sedaj in v prihodnosti, je 
zagotavljati strankam čim manj energetskih stroškov in jih 
pripraviti na investicijo, ki jim bo  olajšala prihodnost.

Irena Petek

Slogan podjetja, ki dobavlja sončne elektrarne, 
katerega lastnik in direktor je gospod Aleš Škr-
lec, nagovarja z besedami: »ZA VAS GRADIMO 
BREZSKRBNO ENERGETSKO PRIHODNOST!«
V času, ko se svet vse hitreje poslavlja od nafte kot pogonske-
ga goriva in pri nas še vedno najpogostejšega vira ogrevanja, 
je ta slogan zelo realno naravnan v zelo bližnjo prihodnost, ki 
se začenja že danes. To je uvidel tudi naš domači podjetnik 
gospod Aleš Škrlec iz Boračeve, ki je osnovno dejavnost  Ele-
ktro storitve, registrirano leta 2004,  pred nekaj leti razširil na 
ponudbo dobave in montaže sončnih elektrarn. Strankam,  
investitorjem individualnih stanovanjskih hiš in seveda tudi 
poslovnih objektov, želijo predstaviti racionalizacijo porabe 
električne energije, katere mesečni strošek  z montažo sonč-
ne elektrarne takoj postane ničen, po izteku odplačevanja 
investicije pa imajo stranke na domačem dvorišču na voljo 
ogrevanje hiše brez stroškov, obenem  pa sončno energijo 
iz elektrarne koristijo tudi za napajanje svojih električnih ko-
njičkov.  Oboje vsekakor predstavlja popolni izkoristek sončne 
elektrarne, saj njena energija postaja vse pomembnejši  sve-
tovni vir napajanja in ogrevanja.
Po besedah direktorja firme Elpoint, d. o. o., Aleša Škrleca, je 
poslovni program dobave in montaže sončnih elektrarn zelo 
zahteven predvsem na področju urejanja  dokumentacije, ki  
zavzema kar polovico vsega obsega dela. Enako  pomembno  
je seveda tehnično  znanje. Slednje je gospod Škrlec zagotovil 
z dvema strokovnima sodelavcema, sam pa ima opravljen tudi 
izpit iz elektro instalacij. Zahtevne montaže v podjetju izvajajo 
z ustreznimi podizvajalci. Vse navedeno zagotavlja kvalitetno iz-
veden projekt, od pridobitve dokumentacije in montaže sončne 
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Prodajna galerija 
in trgovina Logar
Ohranjanje spomina na  
velikega umetnika
Poznajo ga pod vzdevkom Boni. Le malokdo 
pa ve, da mu je ime Marko. Je sin poznanih 
staršev. 

Oče Lojze, priznani akademski slikar, mama Bea, pisateljica 
in profesorica slovenskega jezika. »Že od samega otroštva 
so me klicali Boni. Šele ob vstopu v vrtec, ko sem imel tri, 
štiri leta, sem bil presenečen, ko so me vzgojiteljice pričele 
klicati Marko,« nam ob obisku pove Boni, ki je lansko leto 
novembra nad prodajalno Kmetijske zadruge na Radgon-
ski cesti v Radencih odprl Galerijo Logar. Gre za prodajno 
galerijo in trgovino s slikarskimi pripomočki.
Leta 2014 je njegov oče, eden vidnejših slovenskih umetnikov 
sodobnega časa, umrl, Boni pa je dobil v skrbništvo njegova 
številna dela. Danes so nekatera od teh, ki jih je že uspel evi-

dentirati in razvrstiti po očetovih obdobjih ustvarjanja, na ogled 
v omenjeni galeriji. »Njegova dela krasijo marsikatere domove, 
hotele in poslovne zgradbe, po očetovi smrti pa sem se soočil 
z neverjetnim številom njegovih del. Do zdaj sem jih uspel po-
pisati okoli 600, še vsaj 400 del pa bom v kratkem evidentiral.« 
Logar, ki je častni občan Občine Radenci, je imel svoja dela 
hranjena na številnih lokacijah (Radenci, Ljubljana, Izola).
Boni Logar je že leta 2005 snoval zamisel o odprtju galerije. 
»Z znanko Moniko Erjavc sva se takrat srečala ob eni od 
stavb v radenskem parku in iznesla idejo, da bi v njej lahko 
uredila galerijo. Vendar je najina zamisel naletela na admi-
nistrativne in tudi družbene ovire. Priložnost se je ponudila 
leta 2010, ko sem prodajno galerijo in trgovino s slikarskimi 
potrebščinami odprl v hotelu Radin. Poleg očetovih del sem 
obiskovalcem ponujal tudi dela drugih znanih pomurskih 
avtorjev, kot so Franc Mesarič, Igor Banfi in Mirko Rajnar, ven-
dar sem moral galerijo po enem letu zapreti. Ni bilo nekega 
interesa za nakup njihovih del,« nadaljuje pogovor Logar, ki 
je sedaj znova združil moči z Moniko. »Po letu dni skrbnih 
priprav sva tako novembra lani odprla galerijo, v kateri je 
nameščena prodajna razstava del mojega očeta.« Od marca 
letos so Logarjeva dela na ogled tudi v novi stavbi občinske 
uprave v Radencih. Tam je na ogled 26 Logarjevih likovnih 
del pod znamenitim naslovom Sarcophag (U. S.).
V Ljubljani se ustanavlja Fundacija Lojzeta Logarja. »Glavna 
pri tem sta Olga Butinar Čeh in očetov brat Andrej Logar. Na-
men fundacije je ohranitev grafičnega ustvarjanja v Sloveniji. 
Ljubljanska grafična šola je izredno cenjena v svetu, vendar 
je pri nas zaznati nekakšen upad grafike, zato bo naloga te 
fundacije, poleg tega, da se ohrani spomin na očetovo delo, 
tudi spodbujanje grafične umetnosti,« pove Boni Logar, ki 
bo tako v Radencih, kjer je Lojze Logar preživel zgodnje 
ustvarjalno obdobje, skrbel, da njegovo ime, predvsem pa 
izredna zbirka njegovih del, ne bodo šli v pozabo. »Poleg 
stalnih razstav njegovih del iz različnih obdobij bo Galeri-
ja Logar v prihodnje gostila tudi razstave drugih priznanih 
umetnikov, obenem pa bo prizorišče številnih delavnic in 
literarnih večerov,« še dodaja Boni.

Miha Šoštarič

Leto v znamenju 
DOSOR-jeve »desetke« 10let

Moj svet.
DOSORNe tako daleč nazaj, a vendar s paleto izje-

mnih uspehov, enkratnih dogodkov, nepo-
zabnih doživetij in nešteto sledi, ki jih ceni-
mo, Dosor peljemo že v 10. leto delovanja. 
V Radencih smo Dom starejših Radenci postavili v eno od 
središč dogajanja v občini,  zato si družbeno dogajanje brez 
Dosorja težko predstavljamo. 
Prav zaradi tega Dosorjeve 10. obletnice ne obeležujemo le 
v obliki dogodka, ampak so praznovanje v Dosorju vpletli v 

celoletno kulturno in zabavno dogajanje v Radencih. V zna-
menju »Sledi, ki jih puščamo«, so na sproščene pogovorne 
večere povabili predvsem domačine, v marcu letos gostili 
domačinki Marijo in Bojano Marič.
Že v maju bo Dosor gostil mednarodno likovno kolonijo, ki 
Radence spremlja že od odprtja. Pridružili se nam bodo pri-
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znani slikarji in umetniki, nam omogočili dostop do visoke 
umetnosti in pustili sled svojega trdega dela in talenta v 
Radencih. Od junija in vse do septembra bomo znova lah-
ko uživali ob priljubljenem festivalu nostalgije, ki mu radi 
rečemo »Dosorjeva vetrnica«. Obetajo se nam atraktivni, 
enkratni in znova nepozabni poletni večeri na najtoplejši 
terasi v občini. 

Več informacij: 
DOSOR Dom starejših občanov, d. o. o., 
Prisojna c. 4a, 9252 Radenci, 
T: 02 568 46 00, 
E: info@dosor.si

Ni več strahu za sestavo dobre 
umetniške ekipe – 

10 let mednarodnih likovnih kolonij v 
DOSOR-ju
Da Dosor v Radencih ni le običajen dom starejših, dokazujejo 
številna dogajanja, ki se tukaj vrstijo skozi vse leto. Mednje 
spada tudi mednarodna likovna kolonija, ki se je letos odvijala 
v domu med 11. in 13. majem. Pred desetimi leti je zamisel 
o koloniji v dom prinesel slikar Zdravko Dolinšek. Direktorica 
Mateja Hauser je v tem videla priložnost, da preko umetnosti 
dom predstavi širši javnosti, saj se je v toku preteklih let na 
likovnih kolonijah zvrstilo preko 100 priznanih umetnikov v 
mednarodni zasedbi, priložnost pa so dobili tudi domačini. 
Likovna dela, ki so nastala na teh dogodkih, so vzorno pred-
stavljena na stenah doma in dajejo »hiši« prijetno atmosfero. V 
domu ne manjka zavedanja, da  je prav, če se dobra umetnost 
približa stanovalcem. Samo zaradi tega, ker so stanovalci stari, 
še ne pomeni, da jim smemo odvzeti pravico do uživanja 
v dobri umetnosti. Tudi to dejstvo je tisto, ki dela bivanje v 
domu prijetnejše in so zaradi tega v svojem delovanju dru-
gačni. Preko kolonije in rednih mesečnih razstav, ki se jih je v 
domu zvrstilo preko 100, so z  umetnostjo okužili tako sode-
lavce doma, kot tudi lokalno skupnost in širšo javnost.

V mesecu maju se dom za tri dni spremni v živahen atelje. 
Topel občutek je, ko vidimo stanovalce, ki se zlijejo med ume-
tnike. Lepo je videti, kako soustvarjajo na likovnih delavnicah 
in so aktivni del likovne kolonije. Umetniki so fascinirani nad 
odnosom stanovalcev in sodelavcev doma. Če je bilo morda 
v preteklosti še težko v dom povabiti uglednega umetnika, 
to danes več ni tako. Dober glas o dogodku se je ponesel v 
javnost in ni strahu za sestavo dobre umetniške ekipe.
Pravilo je, da se umetniki s svojimi deli vsako leto izrazijo 
na določeno temo. Tako smo v preteklih kolonijah z ume-
tnostjo povezali  gospodarstvenike ter se lotili ustvarjanja 
na temo »Dosorjevih traminčkov« – mamljivih piškotov; na 
eni od kolonij smo parafrizirali pesmi Kajetana Koviča, na 
drugi spet pesmi Ferija Lajnščka ... Tem nam nekako nikoli 
ne zmanjka.  Na letošnji tradicionalni 10. mednarodni likovni 

Ozaljšano bo tudi ostenje našega doma

Za domačo glasbo poskrbijo številni ansambli, tudi dekleta

Pogovori o zdravju so točka 1

Pogovori ob čaju z gosti so vedno zanimivi
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koloniji smo se v delih poklonili naši reki Muri, reki, ki nam je 
v preteklosti veliko dala in nam daje še naprej. Nastala dela 
smo ponosno postavili na ogled v avlo doma, kasneje pa 
se bodo pridružila bogati stalni zbirki umetnin.
Danes je Dosor ena sama velika galerija. Prijetno se je spre-
hoditi po tej »hiši« in občutiti energijo umetnikov, ki so 
v domu preko svojih likovnih del pustili globok pečat. Z 
mnogimi od njih se srečujem preko leta. Veliko dobrega 
vedo povedati o koloniji, Dosorju, zaposlenih, naših krajih 
in ljudeh, ki tukaj živimo. Vedo, da je priprava  in izvedba 
tovrstnega dogodka zahteven in odgovoren projekt, v kate-
rega je organizator vložil veliko truda in pozitivne energije.
Živimo v nekih čudnih časih, ki tudi umetnosti niso najbolj 
naklonjeni. Zato tisti, ki z umetnostjo živimo, toliko bolj ce-
nimo Dosorjevo delovanje na tem področju. V imenu vseh 
nas, ki smo v preteklih letih bili del Dosorjevih likovnih 
zgodb, se Dosorju in  vodstvu doma iskreno zahvaljujem za 
njihov vložek v razvoj slovenske likovne umetnosti, z željo, 
da se zgodbe nadaljujejo, dokler nam bo dano.

Tatjana Mijatovič, prostovoljka Dosorja

Literarni krožek DOSOR-ja 
Ena od pomembnejših prostovoljnih aktivnosti v DOSOR-ju je 
vsekakor literarni krožek, ki ga že od začetka vodi upokojena 
profesorica slovenskega jezika Bea Baboš Logar. Članice in 
člani krožka niso le stanovalke in stanovalci DOSOR-ja, pač 
pa tudi občanke in občani Občine Radenci, občasno pa tudi 
iz širšega okolja Pomurja. Eden takšnih je bil vsekakor gospod 
Mirko Rakovnik iz Veržeja, ki je bil vrsto let »domski župnik«. 
Pripravil je številna predavanja s potepanj po hribih, pope-
strena z diapozitivi in s filmi ter svojimi odličnimi komentarji. 
Zadnji dve leti so bila še posebej lepo sprejeta njegova pre-
davanja v predbožičnem in božičnem času. 
Poleg obravnavanja aktualnih dogodkov na področju litera-
ture je bil lani na obisku v DOSOR-ju »kulturni cvet« udele-
žencev prireditve »Oko besede 2018«. Med udeleženci je bil 
tudi pisatelj in pesnik Milan Vincetič, ki je nekaj dni pozneje 
preminil. Med drugim je bilo tudi srečanje s pisateljico Ka-
rolino Kolmanič ob izidu njene knjige Pozabljene pomladi. 
Pogovarjali smo se tudi o knjigi Marije Sreš Pod staro jablano.
Ob 500-letnici reformacije smo se spomnili Martina Luthra 
in na 25. obletnico KUD Bubla, pripravili smo srečanje »Pr-

leška düša« z avtoricami in avtorji, ki pišejo, recitirajo in pojo 
v prleščini. Obiskali smo tudi literarno sekcijo Doma Janka 
Škrabana v Beltincih ter pripravili skupni kulturni popoldan.
Obiskali smo razstavo akademskega slikarja in grafika Lojzeta 
Logarja v novih prostorih Občine Radenci, pa tudi razstavo 
likovnih del »Risbe na japonskem papirju« akademskega sli-
karja in kiparja Draga Tršarja v Galeriji Murska Sobota.

Filip Matko Ficko

PrePROSTOdobroVOLJEC
»Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi 
in brez materialnih koristi opravlja posameznica oziroma po-
sameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist.« (Etični 
kodeks organiziranega prostovoljstva)
Vodstvo Doma starejših občanov Radenci ima že od začetka 
delovanja velik posluh za prostovoljstvo. Koncept prostovolj-
stva smo poimenovali prePROSTOdobroVOLJEC. Mostovi 
prostovoljstva so povezani z individualnimi, odraslimi pro-
stovoljci, in tudi z osnovnimi in srednjimi šolami, s študenti, 
podjetji, z občino – korporativno prostovoljstvo, z raznimi 
skupinami in društvi, od katerih se je med prvimi vključilo 
Društvo upokojencev Radenci. Od 1. 1. 2018 sem ob pod-
pori članov Dosorjeve projektne skupine kot ambasadorka 
prostovoljstva prevzela aktivnosti v zvezi s prostovoljstvom 
individualnih, odraslih prostovoljcev.
Skoraj ni dneva, da posamezni prostovoljci ne bi obiskali Do-
sorja in stanovalcem podarili košček svojega prostega časa. 
Vsebine aktivnosti so zelo različne. Nitke prijateljstva se tkejo 
na druženjih, bodisi s posameznikom ali s skupino bodisi ob 
pogovoru, igranju družabnih iger, kartanju, šahu, pomoči pri 
sprehodu, pogovoru v tujem jeziku, pri sodelovanju na različnih 
delavnicah, ob pogovoru ob kavi ali čaju, pomoči pri vzdrževa-
nju, pri sodelovanju in izvedbi raznih prireditev …
Nekatere aktivnosti so tako utečene, da si  stanovalci in prosto-
voljci težko predstavljamo, da bi kakšen teden minil brez njih.
Vsak torek se mešana skupina  druži v »Traminčku« in karta tarok. 
Že od samega začetka obstoja Dosorja je priljubljen prostor 
za druženje v knjižnici. Prvi prostovoljci so urejali knjige in 
vabili stanovalce na druženje. Vsak teden v sredo je v knji-
žnici še zmeraj živahno. Dopoldne prostovoljci urejajo knji-
žne police. Knjige so dostopne stanovalcem in zunanjim 
obiskovalcem. Popoldan se za okroglo mizo na literarnem 

V „stilu“ boemov peresa v krožku tudi nazdravimo „Prostovoljstvo“: Vodje prijateljskih skupin opravijo tudi supervizijo
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krožku, ki deluje od septembra 2009, zberejo stanovalci, zu-
nanji obiskovalci, prostovoljci … Srečanja pisane skupine so 
vsebinsko bogata in zanimiva, vabljiva in pestra.
Tudi vsak petek popoldan se dogaja prijetno druženje v pri-
tličju, v klubski sobi, kjer se zberejo stanovalci in prostovoljci 
– ljubitelji  šaha. Z veseljem prihajajo v Dosor na partijo šaha 
ali celo na kakšen turnir.
Vsak tretji četrtek v mesecu potekajo v kavarnici Traminček, 
ob lepem in primernem vremenu pa na terasi, »Seniorski ve-
čeri«. To je plesno zabavna prireditev ob »živi« glasbi, petju 
in plesu za vse stanovalce in zunanje obiskovalce. Za organi-
zacijo in prijetno druženje skrbimo individualni prostovoljci 
in prostovoljci sodelavci Dosorja.   
Ob vsem tem velja omeniti še športni ribolov, ki je sezonska 
prireditev za stanovalce pod naslovom »Ribičija je terapija«. 

Organizacijo in izvedbo prevzamejo individualni prostovoljci 
in prostovoljci sodelavcev Dosorja.
Prostovoljci vse utečene tedenske, mesečne in sezonske ak-
tivnosti povežemo z drugimi dogodki, pri katerih sodelujejo 
tudi stanovalci, in jih zlagamo v bogat mozaik Dosorjevih  
dejavnosti. S tem prispevamo h kvalitetnejšemu bivanju 
stanovalcev, k povezanosti stanovalcev s krajem ter k pre-
poznavnosti doma v občini in širšem okolju.
Zadovoljstvo posameznika pri osebnem druženju in zadovoljstvo 
skupine je za prostovoljce nagrada za dobro opravljeno delo.
In še namig: »Za to, kar je dobro narejeno, ni nikoli prepo-
zno.« (Seneka) Zatorej, še je čas, da se kdo izmed vas odloči 
in postane prostovoljec!
Kontakt: 041 758 639 ali prostovoljstvo.dosor@gmail.com

                                                                      Marija ERVEŠ

Dosor moj svet - 
pogled na desetletje v mozaiku sodelavcev
Dosorjevo prvo desetletje se končuje in ve-
dno bolj spoznavamo, kako velika pridobitev 
je ta ustanova za Radence. 
Ne samo za naš kraj, ampak tudi za ljudi, ki v domačem okolju 
niso mogli dobiti prostora v domu za starejše. Radenci so jih 
sprejeli, ne samo kot stanovalci, svojci in sodelavci, ampak tudi 
kot prostovoljci in obiskovalci številnih kulturnih in družabnih 
prireditev, predavanj in še marsičesa. Dosor je namreč postal ne 
samo zavetje za starejše in ostarele, ampak tudi posebno kul-
turno središče. Dosorjev tim, kot so se poimenovali, je skupina 
večinoma mladih in zavzetih ljudi, ki pod vodstvom direktorice 
Mateje Hauser v novo domovanje starejših vnašajo vedrino in 
poskrbijo, da jim je olajšan prehod v nov način življenja. Delo 
s starejšimi ni tako preprosto; poleg strokovnosti je zanj po-
trebno tudi veliko srca, takšno, kot je Dosorjev zaščitni znak.
Naj bo tako še naprej in iskrene čestitke!

Mateja Hauser
Že znani filozof Voltaire je nekoč 
izjavil: „Uspeh je otrok predrzno-
sti”. Naših deset uspešnih let je 
minevalo počasi, minilo pa hitro. 
Ustvarili smo blagovno znamko 
Dosor, ki pri starejših vzbuja za-
upanje in varnost. V širšem pro-
storu je Dosor znan po kreativnih 
rešitvah in pristopih, odprtosti in 

povezovalnosti. Verjamemo, da vsak občan pozna katero 
od naših storitev ali produktov: urejene pogoje za bivanje, 
oskrbo in nego starejših, prilagojeno rehabilitacijah po tež-
kih boleznih, naturopatsko svetovanje, fizio in manualno 
terapijo, limfno drenažo, vključevanje starejših v aktivnosti, 
dobro kavo in vikend sladice, okusna kosila in katering (po-
strežbo na domu), piškote Keksijada in Naturovita, Dosorje-

vo trgovinico, glasbo in smeh na Dosorjevi Vetrnici, različna 
predavanja pod skupnim naslovom Za rast srca, medgene-
racijsko povezovanje Sledi, likovne razstave, kolonije in mini 
galerijo, literarno ustvarjanje v Urah naših dni, druženje z 
mladimi v Nitkah prijateljstva, široko paleto prostovoljstva, 
mentorstvo mladim za prakso in pripravništvo … Slogan 
»Dosor moj svet« smo uresničili v stvarnosti.
Na kaj smo ponosni? Predvsem na to, da so stanovalci v Do-
sorju zadovoljni in varni, da je z našimi storitvami zadovoljna 
tudi velika večina svojcev, da se želimo in znamo pogovarjati 
ter sproti rešujemo nezadovoljstva. Ponosni smo, da smo 
devet let preživeli le s 70-odstotno koncesijo, da znamo 
pozdravljati in se nasmehniti, da znamo »stopiti skupaj« 
in narediti več in drugače ter da se drugi domovi pogosto 
zgledujejo po Dosorju.
Česa si želimo? Več razumevanja okolice, da smo dom starejših 
in da to prinaša v kraj in  prostor določene specifike. Več od-
zivov na naša povabila in sprejemanja starosti kot pojava. Tu 
in tam tudi več razumevanja, da smo sodelavci Dosorja samo 
ljudje, da smo zmotljivi in da se nam zgodijo tudi napake.
Hvala vsem, ki nas podpirate, obiskujete, se vključujete in 
nam za naša prizadevanja namenite lepo besedo!

Boris Behek
Včasih se sprašujem: Zakaj  ravno 
Dosor?  In zmeraj pridem do istega 
odgovora … Boris, tok življenja ti je 
dal priložnost, da lahko v svoji ob-
čini delaš za dobro ljudi. V vseh teh 
letih sem se v Dosorju veliko naučil 
in dobršen del tega tudi vrnil. Kot 
so govorili že nekoč: Če imaš gra-
blje, imej tudi lopato. S tem starim 

rekom se iz dneva v dan trudim polepšati in osmisliti bivanje 
našim stanovalcem Dosorja v njihovem tretjem starostnem 
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obdobju, ki verjetno čaka tudi mene. Kot mladenič sem imel 
na domove čisto drugačen pogled, ki ni bil ravno pozitiven, a 
se je v mojih desetih letih dela to mnenje močno spremenilo. 
Upam, da bom imel priložnost videti, opazovati sistem, politiko 
in delovanje domov tudi v svoji starosti.

Simona Domjan
Dosor. Koliko zgodb se skriva v 
tej besedi, koliko izkušenj, koli-
ko modrosti … Stari modreci so 
nekoč dejali: Ko je učenec pripra-
vljen, pride učitelj. In ko sem bila 
pripravljena, sem dobila službo v 
Dosorju, čeprav sedaj iskreno ver-
jamem, da je naš največji učitelj 
življenje samo. Nisem prepriča-

na, da vsi ljudje, ki delamo v domovih za starejše občane, 
začutimo vse dobre in slabe zgodbe. Prepričana pa sem, 
da je enkratna priložnost, da se zaveš, kako dragoceno je 
življenje. Da nisi bogat takrat, ko imaš denar in dober avto, 
temveč takrat, ko imaš zdravje, ko si zadovoljen sam s sabo, 
ko si srečen in ko živiš za trenutek. Ponosna sem, da sem 
Dosorjevka že deset let!
Dosor ni le dom starejših občanov, je veliko več. Dosor ni 
hiša z ljudmi. Dosor smo LJUDJE!

Klavdija Njivar
Moje ime je Klavdija in v Dosorju 
sem zaposlena šest let. V službo 
hodim kar čez cesto.  V Dosor sem 
najprej prihajala kot prostovoljka, 
saj me je delo z ljudmi zmeraj zelo 
veselilo. Delo s starejšimi ljudmi je 
nekoliko drugačno, saj potrebuje-
jo drugačen pristop – včasih samo 
sočutje ali toplo besedo, kar izje-

mno cenijo. Vodim tudi cerkveno skupino Mirjam in tako po-
magam pri duhovni oskrbi stanovalcev. Posebno se veselimo 
majskih šmarnic, ki so vedno zelo dobro obiskane. 
Dosor ni samo dom starejših občanov, temveč pomeni za 
Radence tudi kulturno popestritev. To dokazujemo z raznimi 
nastopi, razstavami in s številnimi prireditvami. Pri nas je 
torej zmeraj zabavno in veselo!
 

Jasna Domanjko
Delo s starostniki je pestro in 
zanimivo, vendar tudi naporno. 
Ob njih mi prihaja na misel, da 
bom nekoč tudi jaz v takšnem 
položaju, in se sprašujem, kakšna 
bom v teh letih. S svojim delom 
v Dosorju sem zadovoljna. Delo z 
ljudmi ni lahko – ali ga sprejmeš 
ali odideš. Kakšen odnos gradiš ti 

do njih, takšnega dobiš nazaj. Pri nas ni nikoli dolgčas, če 
le hočeš sodelovati. Vsakodnevno delo s starostniki ti zelo 
spremeni mnenje o starosti, drugače začneš gledati na vse.

Klaudija Zemljič
Deset let je že od takrat, kar sem 
se odločila, da zamenjam delovno 
okolje in sem prišla v Dosor, kjer 
sem zaposlena kot medicinska se-
stra. V veselje mi je, da sem vklju-
čena v zgodbe naših stanovalcev 
– svojcev in sodelavcev. Pravijo, 
da na mladih svet stoji, modrost 

pa je vrlina starejših. In če znaš vstopiti v njihov svet, se lahko 
marsikaj naučiš. S sodelavci  smo že od leta 2009 vključeni 
v Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije. Tu so 
sedaj že štiri uspešno delujoče skupine stanovalcev in iz-
obraženih voditeljic, katerih delo temelji na komunikaciji, 
spoštovanju in zaupnosti. Menim, da je pri skrbi  za izboljša-
nje telesnega in duševnega zdravja pomembna tudi lastna 
izkušnja ob lastnem delu, ki jo lahko s pomočjo izobraževanj 
in z delom na sebi močno obogatiš. To pa resnično pomeni 
nenehno učenje in ozaveščanje izkušnje, ki jo lahko pre-
neseš na druge. Da si poleg vseh aktivnosti in dogodkov 
popestrim dan, rada s stanovalci in z drugimi prostovoljci 
hodim  lovit ribe, saj je tudi ribolov lahko terapija.
 

Smilja Mir 
V času gradnje Dosorja v Raden-
cih se je rodila moja iskrena želja, 
da bi nekoč delala v tej ustanovi. 
Vedela sem, da svoje delovne iz-
kušnje lahko uporabim na več po-
dročjih, kar se je potrdilo oziroma 
se potrjuje še danes. Čeprav de-
lam v računovodstvu, to ni zgolj 
obdelava številk. Moje delo se 

zelo prepleta s socialnim delom in me na poseben način 
povezuje tako s stanovalci, kot z njihovimi svojci.
Ob tem se gradijo posebne vezi in odnosi, ki temeljijo na 
razumevanju, strpnosti, spoštovanju in veliki meri empa-
tije. Čeprav na splošno naše delo (ne le delo s starejšimi), 
ni dovolj cenjeno, mi je v veselje zavedanje, da sem sta-
novalcem v pomoč, zato je njihovo zadovoljstvo največja 
nagrada zame.

Mihela Jakopina Zamuda
V Dosorju sem takoj na začetku 
delovanja dobila  priložnost upo-
rabiti svoje sposobnosti, znanje 
in izkušnje na delovnem mestu 
v domačem kraju. V prvih letih  
službe sem imela drugačen od-
nos do starosti. Zdelo se mi je, da 
je prepričanja stanovalcev težko 
spremeniti, zdaj pa sprejemam 

njihove pripombe in jih poskušam upoštevati kot dobro-
namerne predloge za izboljšave.
Delo v računovodstvu je več kot le knjiženje in sestavljanje 
bilanc. Zdi se mi  zanimivo, čeprav se moram kdaj prisiliti, 
da vztrajam pri sedenju za računalnikom, dokler zadeve ne 
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zaključim ali pa me ne prekine kaj drugega, saj je pomemb-
neje ustreči našim stanovalcem ali svojcem, ki včasih ne 
razumejo, da si ne utegnemo vzeti dovolj časa zanje, saj smo 
zaposleni vedno v zaostanku z vso potrebno administracijo.
Z izobraževanjem in delovnimi izkušnjami smo skozi vsa ta 
leta osebnostno napredovali,  pomembne pa se mi zdijo 
tudi medgeneracijske prireditve in kulturni dogodki, ki nas 
vse bogatijo in nam ozaveščajo smisel življenja.

Lidija Vitez
Svojo mladost sem preživela v Ra-
dencih, zdaj pa že trideset let živim 
v Murski Soboti.  V tem času so se 
Radenci  razvili  in pred desetimi 
leti je v kraju zrastel tudi Dosor, v 
katerem si je našlo dom precej sta-
rejših ljudi, ki bi drugače živeli sami 
in brez vsakodnevne pomoči, saj 
njihovi otroci živijo drugje ali so za-

posleni. V novem domu sem dobila službo tudi jaz. Rada imam 
svoje delo in rada imam ljudi, s katerimi se vsak dan srečujem, 
pomagam kjer in komu lahko. Z eno besedo to delo me osre-
čuje in bogati. V Dosorju pa sem pred dvema letoma postala 
ne le zaposlena, ampak tudi v vlogi svojcev, saj je mojega očeta 
zadela možganska kap in je potreboval stalno oskrbo.

Hvala ljudem, ki to počnejo, počnemo vsak dan, s srcem 
in z doslednostjo, kljub svojim skrbem. Spodbujajmo tudi 
mlade, ki imajo željo in srčnost pomagati starejšim, bodisi 
kot strokovni delavci bodisi kot samo prostovoljci.

Anja Kavčič
Kot medicinska sestra sem prag 
Dosorja prestopila  natanko pred 
desetimi leti. Takrat nas je bila le 
peščica, dom pa neverjetno velik. 
Danes poznam vsak kotiček kot 
svoj žep.
Pri svojem delu  opazujem proces 
staranja, saj je čas, ki ga doživljam 
in živim zdaj, ključnega pomena, 

da bo moja starost lepa, predvsem pa kvalitetna. In prav  
kakovost v starosti je za nas poglavitna smernica, da svoje 
delo opravljamo tako, kot bi želeli, da drugi delajo z nami. 
Odnos do stanovalcev v domu poteka na dveh ravneh: prva 
je poklicna, druga pa se kaže kot ustvarjanje prijateljskih 
vezi s stanovalci. 
Družba Dosor se trudi biti drugačen dom od ostalih in to 
nam  res uspeva na vseh področjih, saj se za to trudimo prav 
vsi zaposleni. Omogočeno pa mi je tudi bilo, da se v času 
službovanja posvetim  študiju,  za kar sem zelo hvaležna.

Vrtec Radenci – Radenski mehurčki 
Od semena do rastline, od rastline do plodu

Aktivnosti vodilnega področja narave so zajemale vsa po-
dročja, ki so umeščena v kurikulum. Z njimi smo se v leto-
šnjem letu predstavili na sejmu Altermed v Celju, kjer smo 
že drugič prejeli zlato priznanje za našo stojnico in aktiv-
nosti. Prav tako bomo sodelovali s predstavitvijo primerov 
dobre prakse na mednarodni konferenci, z naslovom: »Od 
semena, zelenjave, sadja, do gibanja in zdravja«, ki je pote-
kala 10. maja 2018 v Kongresni dvorani Hotela Radin.
Strategija aktivnega učenja je otrokom zabaven način prido-
bivanja novih poučnih informacij preko igre. Model učenja z 
izkušnjo neposrednega stika s predmeti in snovmi, potreb-
nimi za izvedbo določenih aktivnosti, omogoča, da otroci 
razvijajo svoje individualne potenciale. 
Pri jutranji malici smo z otroki zbirali semena iz jabolk in 
tako se je pričelo naše raziskovanje semen. Raziskovalna pot 
nas je pripeljala do odgovora, kaj je to seme, a se ni konča-
la tukaj. Otroci so želeli nadaljevati s sejanjem semen. Naš 
poizkus je temeljil na raziskovanju pod posebnimi pogoji, 
in sicer so otroci napovedovali, kaj se lahko zgodi, sklepali 
in na koncu prišli do rezultata, pri katerem smo hipotezo 
oz. napovedovanja potrdili, saj nam je poizkus uspel do te 
mere, da je seme vzklilo. V sosednji vasi, kjer smo si ogledali 
sadovnjak jabolk starih sort, smo jabolka pobrali in jih upo-

V šolskem letu 2017/18 smo se vključili v projekt Od semena zelenjave, 
sadja, do gibanja in zdravja. 

rabili v vrtcu za naš »Jabolčni 
dan«. Ta dan smo obeležili na 
dan diabetesa. 
Prve izkušnje vrtnarjenja v 
vrtcu so otroci pridobivali z 
aktivnim sodelovanjem pri 
pripravi gredice, zemlje, oko-
pavali so plevel in sadili vzgo-
jene sadike. Skozi neposredne 
izkušnje so otroci pridobivali 
delovne navade, hkrati pa 
spoznavali pomen domače, 
lokalne, zdrave, ekološko pri-
delane hrane. Prav tako smo si 
iz pridelane zelenjave pripra-
vili različne solate. 

Jasmina Fašalek Paldauf, 
dipl. vzg, in 
Mirjana Kreslin, dipl. vzg.
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Osnovna šola 
Kajetana Koviča 
Radenci 
Uspešni na tekmovanjih male 
sive celice
Septembra 2017 se je ekipa naše šole ude-
ležila predtekmovanja za uvrstitev v oddajo 
Male sive celice. 
Na OŠ Gornja Radgona, ki je bila gostiteljica predtekmova-
nja, se je pomerilo 25 ekip iz SV Slovenije. Naši tekmovalci 
Chiara Nidorfer iz 9. b, Iva Štefanec iz 8. b in Nejc Fifolt iz 
7. a-razreda so bili zelo uspešni in so se uvrstili v studijsko 
oddajo v Ljubljani. 
V šestnajstini finala, ki je bilo 20. 11. 2017, so se pomerili z 
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica. Preverili so svoje poznavanje 
starih avtomobilov in zastav balkanskih držav ter preizkusili, 
kako poper reagira na milnico. Babica Evrope, ledena kocka 
in brihtolin so prinesli precejšnjo prednost ekipi OŠ Kajetana 
Koviča Radenci. Zelo so se izkazali tudi naši navijači, ki so 
lahko sodelovali pri sestavljanju besede iz 8 črk.
12. 3. 2018 je potekala osmina finala. V tej oddaji so se po-
merili z OŠ Matije Valjavca Preddvor. Iskali so odgovore na 
vprašanje »What does the fox say?«, spoznali, katero po-
škodbo ima človek od rojstva, in dobili znanstveno fizikalne 
nasvete. Z zmago so si priborili vstopnico v četrtfinale. 
V četrtfinalu, ki je bilo 11. 4. 2018, so bili naši nasprotniki 
učenci OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica. Tokrat so bila vpra-
šanja zahtevnejša za obe ekipi, toda bolje se je odrezala 
ekipa iz Slivnice. 
Naši učenci so bili izredno motivirani, pokazali so veliko zna-
nja in truda ter dosegli odličen uspeh, zato njim in njihovi 
mentorici Jasmini Zemljič iskreno čestitamo!

  Tadeja Slavič in Jasmina Zemljič

Učenci OŠ Kajetana Koviča 
Radenci v Mariboru prejeli 
srebrno priznanje na 
turistični tržnici 32. festivala 
Turizmu pomaga lastna glava 
Glede na to, da naša šola stoji v turističnem kraju Radenci in 
ima naziv kulturna šola, se nam je zdelo zanimivo, da z učenci 
od 6. do 8. razreda sodelujemo v projektu Turizmu pomaga 
lastna glava, pri čemer je bil letos poudarek na predsta-
vitvi kulturne dediščine domačega kraja. Za sodelovanje 
na letošnjem turističnem festivalu smo se odločili tudi zaradi 
zelo dobre lanskoletne izkušnje na tem festivalu, v katerem 
sodelujejo mladi iz vse Slovenije. Vsebina projekta je vezana 
na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju mo-
žnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo 
vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi 
ostale turistične ponudbe v vseh možnih oblikah. 
Seveda pa je bilo treba najprej za sodelovanje navdušiti 
učence, ki jih učitelji motiviramo tako, da najprej mi sami 
pokažemo navdušenje za neko stvar in smo jim zgled pri 
oblikovanju njihovih vrednot na tak način, da jim vzbudimo 
zanimanje za domači kraj, za njegovo naravno in kulturno 
dediščino in ohranjanje le-te našim zanamcem. Avtorji ide-
je in mentorji smo bili učitelj zgodovine Simon Belec, 
učiteljici slovenščine Mojca Karnet in Zdenka Šiplič ter 
učiteljica likovne umetnosti Renata Sporn.
Naši učenci (v spremstvu mentoric Renate Sporn in Mojce 
Karnet) so se tako že drugo leto zapored uspešno ude-
ležili turistične tržnice 32. festivala Turizmu pomaga 
lastna glava, ki se je odvijala 13. marca v Mercator cen-
tru Maribor Tabor. Osmošolki Kaja Rihtarič in Iva Štefanec, 
sedmošolci Nejc Fifolt, Gal Lipič Stanek in Živa Sečko ter 
šestošolka Eva Tompa so našo turistično nalogo z naslo-
vom »KA JE TÁN?« (POT KULTURNE DEDIŠČINE KRAJA 
RADENCI) predstavljali mimoidočim na kar najbolj domi-
seln in vabljiv način. Svoj projekt smo predstavili tako, da 
smo pripravili stojnico, zloženke, spominke in diaprojekcijo, 
ki smo jo predvajali mimoidočim … Prav tako smo se prele-
vili v pesnika Kajetana Koviča in Josipa Freuensfelda, pesnico 
Ljudmilo Poljanec in prave turistične delavce. Ob zvokih har-
monike smo zapeli ponarodelo pesem Poljančeve Tam na 
vrtni gredi in Kovičevo Kekčevo pesem … Podeljenih je bilo 
enajst srebrnih in štiri zlata priznanja. Prejeli smo srebrno 
priznanje in dosegli 2. mesto na kvizu o vseh pomurskih 
in mariborskih turističnih nalogah. Ocenjevalna komisija 
Turistične zveze Slovenije je pohvalila predvsem naš itinera-
rij oz. idejno in vsebinsko zasnovo kulturne poti ter stojnico 
in pestro dogajanje ob njej.
Turistična naloga nosi naslov »KA JE TÁN?« je dobila ime 
po pesniku Ka-je-ta-nu, po katerem se imenuje naša 
šola. V njej smo na čim bolj zanimiv način predstavili »POT 
KULTURNE DEDIŠČINE KRAJA RADENCI«. Naloga je na-
stala  na  podlagi  raziskovanja  in  analiziranja  številnih  
pisnih  in spletnih virov,  v pomoč pa so nam bili tudi pogo-
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vori s starimi starši učencev in s starejšimi domačini. V njej 
smo predstavili zgodovinske in geografske podatke o kraju 
Radenci, življenje in delo znamenitih literarnih in kulturnih 
ustvarjalcev, ki so se tu rodili ali v teh krajih nekaj časa živeli, 
kulturno ustvarjali. Podrobno smo opisali enodnevno 13-ki-
lometrov dolgo in nezahtevno kulturno pot kraja Radenci 
in bližnje okolice, ki zajema domačije ali spominske plošče 
znamenitih rojakov od Hrastja Mote ob reki Muri, preko vi-
norodnih gričev do Boračeve in zdraviliškega kraja Radenci. 
Pot kulturne dediščine smo popestrili tudi z ogledom naj-
pomembnejših kulturnih in naravnih znamenitosti na poti, 
z dobro domačo hrano in kapljico. V prvem delu raziskoval-
ne naloge smo tako podali geografski in zgodovinski oris 
kraja, v drugem delu smo morali podrobno predstaviti naš 
turistični proizvod, tj. izdelati itinerarij oz. podrobno opisa-
ti našo kulturno pot; navesti, komu je namenjena, kako jo 
bomo tržili, koliko finančnih sredstev bomo potrebovali in 
kje jih bomo pridobili. V  tretjem  delu  naše raziskovalne 
naloge smo zapisali ugotovitve in povzeli dejstva ter vire 
in literaturo. 
S projektom smo želeli predvsem domačine in turiste se-
znaniti z bogato kulturno dediščino kraja Radenci in bližnje 
okolice, kjer so luč sveta zagledali mnogi znameniti rojaki – 
literati in kulturniki, ki so bili v teh krajih rojeni ali so tu nekaj 
časa živeli in skrbeli za obstoj slovenskega jezika, vzbujanje 
narodne zavesti ter širjenje srčne kulture in narodne omike 
vseh Slovencev. To so pesnik, pisatelj, prevajalec, akade-
mik in častni občan Občine Radenci Kajetan Kovič (Hrastje 
Mota), pesnik, literarni in gledališki kritik ter publicist Le-
opold Stanek (Boračeva), prvi kardinal slovenskega rodu 
Jakob Missia (Hrastje Mota), ena izmed najpomembnejših 
pesnic pred 1. svet. vojno Ljudmila Poljanec - Nataša (Ka-
pelski Vrh) ter pesnik in mladinski pisatelj Josip Freuensfeld 
- Radinski (Radenski Vrh). Njihove rojstne hiše, domačije ali 
spominske plošče povezuje 13 km dolga nezahtevna pot 
kulturne dediščine, ki vodi mimo reke Mure, slatinskih vrel-
cev, vinorodnih gričev in zdraviliškega kraja Radenci.
Želimo si, da bi naše ideje zaživele tudi v realnosti in bi pri-
pomogle k pestrejši turistični ponudbi našega čudovitega 
kraja. 

Mentorji z učenci OŠ Kajetana Koviča Radenci

Osnovna šola 
Kapela -  
snuje poti k samostojnosti in 
uspešnosti učencev
Osnovna šola Kapela je že vrsto let vključena 
v projekta Zdrava šola in UNESCO šola in je 
tudi UNESCO središče za pomurske UNESCO 
šole. 
Pot, ki smo jo prehodili skozi leta, je prispevala k temu, da 
smo cilje in načela Zdrave in UNESCO šole ponotranjili, da jih 
živimo in se jih mnogokrat zavemo šele, ko zunanji obiskovalci 
prepoznajo našo drugačnost v primerjavi z drugimi osnovnimi 
šolami. Ponosni smo, da nam to uspeva do te mere in z vese-
ljem sporočamo, da vsako leto dodamo delček v sestavljanko 
uresničevanja Delorsovih stebrov: UČITI SE, DA BI VEDELI; UČITI 
SE DELATI; NAUČITI SE ŽIVETI SKUPAJ; UČITI SE BITI.
S sistematičnim in poglobljenim načrtovanjem, z izvajanjem 
in vrednotenjem smo učence v letu 2017/2018 pripeljali 
do kakovostnega znanja v skladu z učnimi načrti, izjemnih 
dosežkov na tekmovanjih iz znanja ter hkrati razvijali zna-
nja in veščine za življenje. Na tekmovanjih iz znanja, zdravja 
in športa so učenci v letošnjem šolskem letu doslej zbrali: 
2 zlati priznanji, 7 srebrnih in 75 bronastih priznanj. Ekipi 
starejših dečkov in starejših deklic sta na medobčinskem 
tekmovanju v odbojki osvojili 1. mesto in se uvrstili v na-
daljnje tekmovanje.
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Korak naprej in višje nam je uspel pri razvijanju t. i. znanja za 
življenje v okviru dni dejavnosti z naslovom Živimo skupaj 
in Sijem od zdravja. Z raznolikimi dejavnostmi in možnostjo 
izbire glede na zanimanje smo v splošnem uspeli pokriti 
naslednja področja:

• RAZVIJANJE NAČEL TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, 
• SPOZNAVANJE POKLICEV IN SREDNJIH ŠOL, 
• PRAKTIČNE VEŠČINE,
• USTVARJALNOST, 
• SKRB ZA ZDRAVJE, S POUDARKOM NA GIBANJU IN ZDRA-

VI PREHRANI.

Dejavnosti smo načrtovali tudi z namenom razvijanja 3. ste-
bra: Naučiti se živeti skupaj. V dejavnostih so se povezovali 
učenci oz. dijaki različnih šol, starši, zunanji strokovnjaki. Ku-
harice so pripravile degustacijo namazov, ki jih ponujamo 
učencem za malico. Medgeneracijsko druženje smo razvijali 
v sodelovanju s stanovalci DOSOR-ja, ki so za prvošolce in 
otroke vrtca pripravili delavnice, v katerih so skupaj izdelo-
vali igrače iz njihovega otroštva (punčke iz cunj, ladjice iz 
papirja, vetrnice, lesene igrače).

Pridobivanje različnih življenjskih znanj bo učencem ponu-
dila tudi visoka vrtna greda, ki jo bomo postavili v neposre-
dni bližini šolske zgradbe z materialom, ki smo ga prejeli 
kot donacijo v okviru natečaja Za lepšo šolo. Projekt smo 
zasnovali tako, da učenci sodelujejo tako pri postavitvi gre-
de, kot tudi pri zasaditvi jagod. Pri tem razvijajo praktične 
veščine (uporaba materialov, montaža, zasaditev), se pove-
zujejo, sodelujejo, razvijajo zanimanja, samopodobo, delajo 
na prostem, ozaveščajo pomen samooskrbe ipd.
Prepričani smo, da z izvajanjem obveznega in obogatenega 
programa učencem ponujamo dragocena znanja in vešči-
ne, ki jim bodo v oporo in v pomoč pri spoprijemanju z 
življenjskimi izzivi.

      mag. Andreja STRMŠEK, v. d. ravnateljice 
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Milenijci milenijcem –  
nova galaksija idej, 
raziskovalna naloga  
učencev OŠ Kapela
V letu 2017, ko praznujemo 500 let od začetka reformacije 
in 100 let od oktobrske socialistične revolucije v Rusiji, je 
ZRSŠ (Zavod republike Slovenije za šolstvo) v sodelovanju 
s FDV (Fakulteto za družbene vede) Univerze v Ljubljani 
pripravil razpis s pomenljivim naslovom MILENIJCI MILE-
NIJCEM - NOVA GALAKSIJA IDEJ. Nanj so se prijavili tudi 
devetošolci OŠ Kapela z mentorico mag. Bernardo Roudi 
in bili zelo uspešni. Njihova raziskovalna naloga Kakšen je 
vpliv reformacije in revolucije na vlogo ženske danes, 
je bila posebej izpostavljena in nagrajena, prav tako tudi 
likovni prispevek Kako vidim svet v prihodnosti, avtorja Žana 
Kristjana Küčana. 
Avtor Žan Kristjan Küčan je s svojim likovnim izdelkom pri-
kazal, da je svet v prihodnosti lahko pozitiven, če pritisnemo 
rdeči gumb, ali negativen, če izberemo črni gumb. Avtorja 
Karin Adanič in Jurij Ivanuša sta se za potrebe raziskovalne 
naloge z mentorico odpravila na raziskovanje vloge žensk 
skozi 500-letno zgodovino – vse od Katarine von Bora, Lu-
trove soproge, ki jo je začetnik reformacije imenoval »Mein 
Herr«/moj gospod ali »Mein Katie«/moja veriga, ki drži sku-
paj celotno družino in usmerja njegovo življenje. Avtorji so 
skozi raziskovalno nalogo predstavili delovanje evangeličan-
skih duhovnic v Republiki Sloveniji – vse od Jane Kerčmar 
v letu 1978 do Simone Prosič Filip, prve Slovenke, evange-
ličanske duhovnice v Gornjih Slavečih. 
Kot zaključek raziskave so avtorji razmišljali tudi o tem Kaj 
je vizija naše milenijske generacije za prihodnost in naš 
svet?  Karin Adanič je razmišljala: Katera vrednota mi 
največ pomeni? »V družbi sta zame zelo pomembni vre-
dnoti spoštovanje in razumevanje, kar je bilo tudi sporočilo 
evangeličanske duhovnice Simone Prosič Filip, ki smo jo 
obiskali. Če si do drugih prijazen in dobrosrčen, boš vedno 
imel prijatelje, ki jim  boš lahko zaupal in se boš lahko nanje 
obrnil tudi takrat, ko boš potreboval pomoč.  Jurij Ivanuša  
je raziskovalno nalogo zaključil z razmišljanjem: Kdo 
smo naša generacija in kam merimo? »Dandanes smo 

otroci v družbi vedno manj »reformanti«, čeprav bi glede 
na stanje naše družbe to morali biti. Vsepovsod sledimo 
črednemu nagonu in delamo vse isto ter nič novega. Redki 
smo tisti uporniki, lahko bi rekli »reformanti«, ki se drznemu 
upreti ustaljenim vzorcem v družbi, saj nas vsi učijo in nam 
dajejo vedeti, da uporniki ne uspejo … Zato je moj najljubši 
rek: DRUGAČNOST JE SMISEL ŽIVLJENJA.« 
Mentorica mag. Bernarda Roudi zaključuje razmišljanje v 
nalogi: » Brez podpore žensk  reformacija ne bi uspela!« Ideje 
reformacije so zelo podobne idejam francoske revolucije: 
SVOBODA, ENAKOST, BRATSTVO. Vprašanje emancipacije in 
enakopravnosti žensk je  prišlo v ospredje najprej v  Nemčiji 
v 20-tih letih prejšnjega stoletja in pri ugotavljanju širjenja 
reformacije so prišli do osupljivih rezultatov, koliko žensk 
je pripomoglo k širjenju reformacije in da je večina le-teh 
delovala pod psevdonimom. Kot matere so svoje otroke 
učile verskih resnic in naukov. Žal se vloga žensk v času re-
formacije ni nikoli poudarjala, toda prav je, da to povemo 
ob 500-letnici njenega pojava.«  

mag. Bernarda Roudi

Srednja šola  
za gostinstvo  
in turizem Radenci 
Opravljanje poklicne mature na srednji šoli 
za gostinstvo in turizem radenci postaja izziv 
za dijake
Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci izobražu-
jemo v programih srednjega poklicnega, srednjega stro-
kovnega in poklicno tehniškega izobraževanja za poklice: 
gastronom hotelir (v šolski in vajeniški obliki), gastronom-
sko-turistični tehnik in gastronomski tehnik. 
Mladim ponujamo največ, kar je danes mogoče ponuditi na 
področju gastronomije in turizma. Že vrsto let sodelujemo 
v projektih Erasmus +, Zdrava šola, Ekošola  in Unesco šola 
ter številnih drugih projektih.
Dijaki v programu gastronomija in turizem in gastronomi-
ja zaključijo 4 oz. 5-letno izobraževanje na SŠGT Radenci s 
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poklicno maturo. Poklicna matura je zrelostni izpit, 
ki mladim odpira pot v prihodnost. Z uspešno opra-
vljeno poklicno maturo si naši maturantje pridobijo 
V. stopnjo izobrazbe in pogoje za zaposlitev oz. za 
študij.
V tem šolskem letu je izbirni del opravljanja poklic-
ne mature izdelek oz. storitev z zagovorom postal 
pravi izziv za naše dijake. 
Pridružili smo se povabilu Pomurskega tehnolo-
škega parka in sodelovali v projektu AKTIVACIJA 
MLADIH TALENTOV V POMURJU – razvoj poslovnih 
idej in njihov preizkus v praksi. Rdeča nit projekta 
je povezati mlade s konkretnimi izzivi pomurskih 
podjetij z namenom, da bi si pridobili svoje prve 
izkušnje iz gospodarstva.

»SLADICE ZA VSAK DAN«
Dijakinje 4. Ta-razreda (Danija Ferlinc, Janin Gomil-
šak in Majda Sever), smer gastronomija, so svoji ma-
turitetni nalogi v sodelovanju z Domom starejših 
občanov Radenci, d. o. o, Dosor, dale naslov »Sladice 
za vsak dan«. Dijakinje so kreirale pet različnih sladic, 
ki bodo v ponudbi alternativnih sladic v Dosor-ju. 
Ena izmed njih – jubilejna sladica pa je namenjena 
dogodku ob 10. obletnici delovanja DOSOR-ja. Sla-
dice so poimenovale: Sladka pesa malo drugače, 
Bučna zmešnjava, Rožičeva arija, Malo »načikša« gi-
banica in Dosorjevi srčki. Vse sladice so pripravljene 
iz pretežno regijsko pridelanih živil. Nekatera živila, 
ki so jih izbrale, sicer niso značilna za pripravo sladic, 
kot npr. rdeča pesa, bučno olje, jesenske buče …, a 
dajejo sladicam posebno vrednost.

»BANONIA« 
Dijaki 4. Tb-razreda (Vita Suhadolnik, Blaa Kous in 
David Forjan), smer turizem, so sprejeli izziv za ma-
turitetno nalogo, ki je vezan na novozidane apart-
maje Banonia v turističnem kraju Banovci. Apartmaji 
Banonia so grajeni in opremljeni v modernem stilu, z 
uporabo naprednih gradbenih materialov ter opre-
mljeni z elementi pametnih inštalacij. 
Dijaki so se osredotočili na ponudbo storitev za iz-
brano ciljno skupino – družine z otroki in seniorje 
z vnuki. Ciljno skupino so določili sami. Kako in na 
kakšen način jih privabiti ter kaj jim ponuditi, da bodo 
izbrali ponujeno destinacijo, je bil izziv, na podlagi ka-
terega so iskali rešitve in predloge. Najprej so poiskali 
sorodne namestitvene ponudbe po Sloveniji in tujini 
(Avstrija in Madžarska) ter jih med seboj primerjali. 
Osredotočili so se na kulturne in naravne danosti, 
kulinariko, tradicionalne rokodelske obrti, tematske 
poti in tradicionalne turistične prireditve Pomurske 
regije, primerne za izbrano ciljno skupino. 
Vse to je bila osnova za pripravo turističnih produk-
tov, namenjenih gostom, ki bodo bivali v apartmajih 
Banonia. Za popestritev njihovega bivanja so pripra-
vili enodnevni in poldnevni izlet, kolesarski izlet in 

piknik z animacijo. Ker ni recepcije, so pripravili informacijski material, 
in sicer turistični vodič Kulturne in naravne lepote Pomurja, brošuro 
Gastronomska doživetja in domače obrti v Pomurju in časopis Banonia. 
Za goste apartmajev so izdelali turistični spominček in pripravili anketni 
vprašalnik o zadovoljstvu nastanitve. 
Izdelke, ugotovitve in predloge obeh maturitetnih nalog so dijaki 
predstavili investitorjem, komentatorjem in vabljenim gostom na 
zaključni prireditvi, ki je bila 19. 4. 2018 v Dosorju. 

»OD NJIVE DO MIZE«
Dijaki 5. Pt-razreda programa PTI, smer gastronomija, so za svojo ma-
turiteno nalogo poiskali izziv v sodelovanju s Turistično kmetijo Borko 
v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni. Maturitetno nalogo so naslovili: 
»Od njive do mize«. Cilj, ki so si ga zadali, je posodobitev kulinarične 
ponudbe na Turistični kmetiji Borko. Dijaki so si ogledali obstoječo 
ponudbo in prisluhnili željam lastnice. Dijaki iz smeri kuharstvo (Jan 
Bratkovič, Andrej Korpič, Mateja Kralj, Denis Lukač, Uroš Omar in Mar-
ko Törnar) so pripravili štiri različne menije, ki so vezani na letne čase. 
Živila, ki so jih vključevali v jedi, so v glavnem pridelana na kmetiji 
Borko oz. v regiji. Za vse jedi so pripravili recepture. Vključili so tudi 
vegetarijanske jedi. 
Dijakinje iz smeri strežbe (Nastja Lutar, Tadeja Stranjšak in Doroteja 
Šadl) so opravljale raziskovalno nalogo v smeri posodobitve postrež-
be in animacije za goste. Izdelale so predloge za dekoracijo miz in 
prostorov v vseh letnih časih ter animacijo za goste. 
Predstavitev projekta je bila 4. 5. 2018 na Turistični kmetiji Borko.  
Dijakom so pri izdelavi nalog s strokovnimi nasveti bili v podporo 
mentorji SŠGT Radenci: Zdenka Mesarič, Bojana Flegar in Peter Pertoci 
ter somentorici: Marjetka Jakob – Pomurski tehnološki park in mag. 
Nataša Lorber – SUN Gornja Radgona, d. o. o. 

„OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZDRAVJA 
ZA ZDRAVO SRCE“, Mednarodna konferenca v okviru Ekošole
Na mednarodni konferenci, ki je bila 10. maja 2018 v Kongresnem 
centru Hotela Radin v Zdravilišču Radenci, so naši dijaki opravljali 
poklicno maturo.

»RADENSKI MEHURČKI IN VEVERIČKINE SKRIVNOSTI«
Prva skupina  dvanajst dijakov iz 4. Ta-razreda bo opravljala poklicno 
maturo v sodelovanju z Vrtcem Radenci – Radenski mehurčki. Dijaki 
so dali svoji maturitetni nalogi naslov »Radenski mehurčki in veve-
ričkine skrivnosti«, v okviru katere so izvedli 5 delavnic za malčke 
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iz vrtca. Še posebej zanimivo je bilo na delavnici v vrtcu, 
kjer so pripravljali naslednje jedi: Igrivost skute in redkvice, 
Škratovo solato, Hitro pico za telebajske in Jabolčne sanje v 
skodelici. V to delavnico je bilo vključenih 66 otrok, skupno 
pa je na vseh delavnicah sodelovalo okrog 100 otrok. Vse 
jedi so otroci pomagali pripravljati in jih s slastjo pojedli. 
Zaključni del naloge je bil v Hotelu Radin na mednarodni 
konferenci, kjer so dijaki pripravili in postregli hladno-topli 
bife in osvežujoče napitke iz sadja in zelenjave. 

Druga skupina dijakov programa SSI, smer turizem, je izvedla 
intervju z zaposlenimi v radenskem vrtcu. Zanimalo jih je, 
kako poteka življenje otrok in delo vzgojiteljev ter kakšna je 
pri tem vloga staršev. Na podlagi tega intervjuja so izdelali raz-
iskovalno nalogo in pripravili animacijske aktivnosti za otroke.
Dijakom so pri izdelavi nalog s strokovnimi nasveti bili v 
podporo mentorji SŠGT Radenci: Zdenka Mesarič, Bojana 
Flegar in Peter Pertoci.
                                      Janja Prašnikar Neuvirt, ravnateljica

Javni zavod za turizem  
in šport Radenci
Svojo dejavnost opravlja na način in v skladu 
z odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda, 
ki deluje v javnem interesu, na področju tu-
rizma in športa. 

V okviru svoje dejavnosti oblikuje celovito turistično po-
dobo na območju občine Radenci, informira obiskovalce v 
okviru turistične pisarne, ki se nahaja na Avtobusnem po-
stajališču Radenci, promovira turistično ponudbo, vključuje 
turistična in druga društva v aktivnosti na področju turizma 
in športa ter ureja in vzdržuje športne in turistične objekte, 
ki so v upravljanju ZTIŠ. 

Aktivnosti v letu 2017:
– skozi celo leto smo pripravljali tedenski, mesečni oziro-

ma letni koledar prireditev in koledar dogodkov v času 
Veselega decembra;

- v Kongresni dvorani Zdravilišča Radenci smo organizirali 
dve gledališki predstavi – Tragedija, da je že komedija v 
izvedbi Strokovnega društva medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Pomurja, ter Ženitni oglas v iz-
vedbi kulturnega društva Mačo in Mejke;

– pripravili in izvedli smo prireditev 6. izbora radenskega 
špricarja – naziv najboljši špricar je prejel špricar z vinom 
Janževec iz Radgonskih goric, d. d., na 2. mestu je pristal 
špricar z vinom Zvrst od Miroslava Kolbla iz Križevcev pri 
Ljutomeru, na 3. mesto pa se je uvrstil špricar z vinom 
Natalije Rihtarič iz Boračeve;

– kot vsako leto smo obeležili praznik dela s tradicionalnim 
postavljanjem mlaja in krajšim kulturnim programom, 
ki smo ga popestrili z nastopom otrok Vrtca Radenci, 
učencev Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci, Pevske 
skupine Vrelec in Pevskega zbora zaposlenih in stano-
valcev iz DOSOR-ja.

Prav tako se vključujemo v dogodek Maraton treh src, kjer 
v TIC-u zbiramo prijave.
Sodelujemo tudi v projektu Družinskega turističnega festi-
vala Mačje mesto ob občinskem prazniku, kjer organiziramo 
Iskanje skritega zaklada, Pohod po mladostnih poteh Ka-

jetana Koviča, športne aktivnosti in pestro ponudbo Vaške 
tržnice. 
Skupaj z Mladinskim društvom Vrelec Radenci vsako leto 
drugi teden v juliju organiziramo že tradicionalni prireditvi 
– lani 5. Rekreakcijo in Radensko noč, ko med tednom v 
času od 9. do 16. ure potekajo športne delavnice za otroke. 
V letu 2017 je na delavnicah sodelovalo 145 osnovnošolcev 
in potrebno je poudariti, da število otrok iz leta v leto močno 
narašča in da udeleženci prihajajo iz celotne Slovenije in 
ne samo iz domače občine. Tokrat smo otroke peljali tudi v 
Adrenalinski park v Bukovnico, jim pripravili otroški oviratlon 
na ŠRC Slatina in mini olimpijske igre, zadnji dan pa smo jih 
presenetili še s skoki na Mini Planici. Po aktivnostih za otroke 
so prišli na vrsto starejši rekreativci. Za njih smo pripravili 9 

Legendarna jugo rock skupina Riblja čorba sklenila Radensko noč 2017.
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različnih turnirjev. Prijavljenih je bilo 66 posameznikov in 44 
ekip, skupaj več kot 200 rekreativcev. V večernih urah smo 
pripravili kino na prostem s predvajanjem filmov Sreča na 
vrvici, Outsider in Tu pa tam. Kot novost smo uvedli gle-
dališče pod zvezdami, v katerem so kot prvi nastopili člani 
gledališke skupine Močnikovih s predstavo Kšeft za znoreti. 
Pripravili smo tudi vaško tržnico, na kateri se je predstavi-
lo 20 različnih »stojničarjev« z bogato ponudbo. V petek 
in soboto smo v večernih urah izvedli koncert z odličnimi 
glasbenimi skupinami: Potato Mushroom Unicum, Erös Pista 
(Madžarska), Elvis Jackson, Legija band in Riblja čorba. 
V juliju in avgustu smo v organizaciji z Zdraviliščem Radenci 
v glasbeni utici v parku organizirali nastope glasbenih in 
plesnih skupin (13. 7. in 10. 8., med 19.30 in 21.30). Predsta-
vili so se: glasbena pevska skupina Cvetje v jeseni, Folklorno 
društvo Gornja Radgona, Vokalna skupina Kvintet Klopotec 
Kapela in skupina Nova Elite. Nekaj prireditev smo žal morali 
odpovedati zaradi nepredvidenega neurja. 

V septembru in oktobru smo vsako soboto organizirali brez-
plačne vožnje s turističnim vlakcem – po krožni poti na ob-
močju naše občine. Začetek in zaključek poti je bil na Avtobu-
snem postajališču Radenci. Vožnje so bile zelo dobro obiskane. 
Ob petkih smo v mesecu avgustu in septembru izpred TIC-a 
Radenci organizirali pohod na vinorodni grič  – do cerkve 
Sv. Marije Magdalene na Kapeli. 
29. septembra, ob svetovnem dnevu turizma in v okviru 
prireditve Delam s srcem, smo v sodelovanju z DU Radenci 
in Zdraviliščem Radenci pripravili medgeneracijski pohod 
in medgeneracijsko druženje. Pohod je potekal iz Raden-
cev proti živalskemu vrtu SIKALUZOO, nazaj pa s turističnim 
vlakcem. Pohod se je zaključil z druženjem in medgenera-
cijskimi delavnicami pri zdravilišču. 

Elektro pop glasba in zvoki klavirja v glasbeni utici.
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21. oktobra smo izpred pisarne TIC-a organizirali pohod Med 
vrelci življenja. Ta je potekal mimo vrelcev, do čebelarstva 
Bogdan v Šratovcih, kjer so pripravili degustacijo medenih 
izdelkov, in se zaključil pri Športni dvorani Radenci, kjer je 
sledila pogostitev z lokalnimi dobrotami in Radenskim »špri-
carjem«. 
V decembru smo organizirali več prireditev pod imenom 
Zimske radosti. Na 1. adventno nedeljo smo pripravili čaro-
ben dan v parku. Začelo se je z lutkovno predstavo v Zdra-
vilišču Radenci, ki ji je sledil prižig 135-ih srčnih latern – ob 
135-letnici Zdravilišča Radenci (laterne so izdelali otroci 
Vrtca Radenci, učenci OŠ Kajetana Koviča Radenci in OŠ 

Kapela ter ZTIŠ Radenci, Občina Radenci, DOSOR Radenci 
in Zdravilišče Radenci). Sledila je povorka do križišča, kjer je 
duhovnik blagoslovil adventni venček in smo prižgali prvo 
adventno svečko. Pot smo nadaljevali po parku v Radencih, 
kjer so otroci obesile laterne, druženje pa smo zaključili s 
čajanko pred hotelom Izvir. 16. decembra  smo v okviru 
Zimskih radosti organizirali božični bazar ob spremstvu in 
prisotnosti naših maskot škrata Radina, veveričke Muki in 
mačka Mijaua – v glasbeni utici so nastopili Valter Klemenčič 
s pevkami in Miša Zečević, ob zaključku pa je otroke obiskal 
še dedek Mraz s kočijo.

JZ TIŠ Radenci

Župnija Radenci

Pevski zbori in 
glasbene skupine– 
pomemben del 
bogoslužja
V naši župniji je glasbeno sodelovanje pri 
svetih mašah in drugih oblikah cerkvenega 
delovanja zelo razvito že od vsega začetka. 

Trenutno pri bogoslužju sodelujejo pevski zbor Harmonija, 
Slavilna skupina Veselje in vokalna skupina Luč. Petje ljud-
skih pesmi pri svetih mašah redno na orglah spremljata Jaka 
Ajlec in Petra Mauko.
V pevskem zboru Harmonija trenutno aktivno sodeluje 
20 pevcev in instrumentalistov. V glavnem so to pevci, ki 
obiskujejo osnovno šolo. Tako je zasedba starostno precej 
mešana, vključujejo pa se predvsem mlajši otroci. Zbor od 
leta 2012 vodi Sanja Sovec. V tem času so se udeležili raz-
ličnih revij pevskih zborov, sodelovali na večeru duhovnosti 
in kulture v Veržeju, sodelovali na srečanju otroških pevskih 
zborov na Rakovniku v Ljubljani in predvsem aktivno soobli-
kovali svete maše v Župniji Radenci. Zbor od vsega začetka 
spremlja tudi glasbena zasedba, člani pa so se z leti nekoliko 
zamenjali. Tako so v sedanji zasedbi klaviaturist Jaka Ajlec, ki 
igra v zasedbi že od samega začetka, kitaristi Barbara Mohar, 
Teodor Kerec in Zoltan Durič, na bas kitari jim pomaga Žiga 
Horvat, ritem pa daje Zoltan Durič na cajonu.
Druga skupina, ki prav tako deluje v župniji Radenci, je 
Slavilna skupina Veselje. Ta je nastala po zamisli vodje Eli 
Sarjaš, ki je po romanju v Medžugorje avgusta 2006 dobila 
zamisel, da bi na slovensko ozemlje prenesli medžugorsko 
duhovno glasbo. Skupina je na začetku štela le tri člane. 
Ti so peli in igrali na bisernico, brač in kitaro. Skupina se je 
kasneje krepila in številčno spreminjala. Končno so jo tudi 
poimenovali, in sicer po zamisli ene izmed članic, ki je v 
Medžugorju občutila nepopisno veselje in je predlagala, 

da se tako tudi poimenujejo, saj pravo veselje prihaja le od 
Boga. Sedaj skupina šteje 16 članov, med njimi so vokalisti in 
instrumentalisti z glasbili, kot so kitara, bas kitara, klaviature, 
cajon, violina in flavta. Člani skupine prihajajo iz različnih kra-
jev: Gornje Radgone, Radencev, Ormoža, Ljutomera, Lipov-
cev in Benedikta. Igrajo pri mašah, adoracijah in slavljenjih v 
različnih župnijah. Vsako prvo soboto in nedeljo v mescu pri 
sveti maši ob  desetih igrajo v Radencih, vsako tretjo soboto 
v mesecu v mariborski stolnici in vsak prvi petek v mesecu 
v Vidmu pri Ptuju. V slednji župniji se je razvilo sodelovanje 
s patrom Janezem Ferležem, s katerim so skupaj posneli 
pesem Marija, kraljica milosti. S pesmijo so se predstavili na 
Marija Festu 2017 na Ptujski Gori.
Najmlajša glasbena skupina župnije Radenci, to je vokalna 
skupina Luč, je nastala lani, novembra 2017, z zamislijo, da 
se v župniji obudi pevski zbor odraslih. Vodi ga Petra Mauko, 
pri pevskih vajah pa se je do decembra zbralo enajst odraslih 
pevk. Prvič je skupina zapela na božičnem koncertu, nato 
pa  sodelovala še pri nedeljski maši med božičnim časom 
in ob nedeljah med postnim časom. Pevke z veseljem pre-
pevajo dvo-, tro- in tudi štiriglasno. Na orglah jih spremlja 
vodja skupine.
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Petra Mauko pri orglah spremlja petje ljudskih pesmi pri 
sobotnih in nedeljskih svetih mašah ter ob praznikih že od 
svojega desetega leta dalje, to je 14 let. K orglanju jo je 
spodbudil takratni župnik Peter Ivančič, ki je pri sveti maši 
povabil tiste, ki znajo igrati na klavir oziroma obiskujejo pouk 
klavirja in bi se z veseljem učili še igranja orgel, da se za to 

odločijo in tako pomnožijo aktivno sodelovanje župljanov 
pri svetih mašah. Igranja orgel se je učila skupaj s še tremi 
dekleti pod vodstvom organista Naceta Duha. Prve izkušnje 
si je pridobila s spremljanjem petja v mesecu maju, pri šmar-
nicah. Dobro se spominja, da se je najprej učila pesmi Verni 
kristjani in O, Marija, bodi zdrava. Drugi redni organist je 
Jaka Ajlec, ki trenutno obiskuje drugi letnik Konservatorija 
za glasbo v Mariboru, smer klavir in glasbeni stavek, in prvi 
letnik srednje glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje pri 
prof. Emi Zapušek. Vzporedno z učenjem igranja na klavir v 
Gornji Radgoni se je učil igranja orgel v glasbenem ateljeju 
Bach pri mag. Marjetki Urbanič Rudolf, izpite pa opravljal na 
glasbeni šoli na Ptuju. Imel je že štiri samostojne koncerte v 
Župniji Radenci in Župniji Kapela.
Tako pevski zbori, kot tudi glasbene skupine so vedno od-
prti za nove člane, ki imajo dar za glasbo ali lep glas. Takšno 
sodelovanje pri bogoslužju prinaša posebno veselje. Pa 
tudi stari slovenski pregovor pravi: Kdor poje, dvakrat moli. 

Petra Mauko

Celovita prenova cerkvenga objekta
pri nedeljskih svetih mašah, nekateri jih osebno prinesejo v 
župnišče, darujejo v ta namen ob pogrebih namesto cvetja 
ali jih nakažejo na bančni račun. 
Spoštovani občani Občine Radenci in župljani, tudi na ta 
način se obračamo na vas in vas prosimo, da po svojih zmo-
žnostih podprete ta projekt s svojim darom, ki ga nakažete 
na TRR št.: SI 56 0234 4008 9257 259.

                                                    Župnik mag. Štefan Krampač SDB

Z veliko nočjo, 2. aprila 2018, smo v Župniji 
Radenci začeli z zbiranjem denarnih sredstev 
za novo streho in sanacijo betonskih zidov 
župnijske cerkve. 

Po tridesetih letih, ko je bila z velikodušnostjo mnogih 
Radenčanov dokončana cerkev, je nujno potreben ta ve-
lik poseg. Zbranih imamo 10 % potrebnih sredstev, kar je 
predvideno po najugodnejši ponudbi. Sredstva zbiramo 

Župnija Kapela

200-letnica rojstva sestre 
Margarete Puhar z Janževega vrha

činov, predstavnikov občine, vrhovna predstojnica s. Klara 
Šimunović, njena namestnica s. Vida Tomažič, provincialne 
predstojnice, sestre iz koroške, tržaške, bosansko-hrvaške, 
splitske in mostarske province. Pred misijonom je bilo v 
naši radenski občini malo tistih, ki bi vedeli za rojakinjo 
Marijo Puhar z Janževega Vrha in o njenem izjemnem 
prispevku za razvoj šolstva, a je zato poskrbela občina, 
ki je vsako gospodinjstvo obvestila z letakom na dom. 
Mašo je ob somaševanju domačega župnika Frančiška 
Horvata in več duhovnikov daroval upokojeni mariborski 
nadškof, metropolit dr. Franc Kramberger, ki je v pridigi 
opomnil Božjo besedo, ki se bere na tretjo postno nedeljo s 
posebnim poudarkom na  življenjsko poslanstvo sestre Mar-
garete, sestra Tomažič pa je bogato orisala življenjsko 

V župnijski cerkvi sv. Marije Magdalene na 
Kapeli so 200. obletnico rojstva ustanovitelji-
ce in prve vrhovne predstojnice Kongregacije 
šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja v 
Mariboru, to je matere Margarete Puhar, roje-
ne 6. marca 1818 na Janževem Vrhu v župniji 
Kapela, obeležili na različne načine. 
Od petka do nedelje, 4. marca, so sestre vodile misijon s 
sklepom pri nedeljski maši ob 10. uri, pri kateri so se zbra-
le tudi sestre kongregacije, ki so se želele srečati z mate-
rinimi rojaki z željo, da se Bog po njih dotakne ljudi v tej 
okolici. Slovesni sveti maši je prisostvovalo veliko doma-
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pot druge od sedmih deklet Terezije in Jožeta, sestre 
Margarete, ki je bila obogatena s posebnimi Božjimi 
darovi. V skromnih domačih razmerah in v slovenski 
župnijski šoli se je srečala z revščino in prav ta izkušnja 
je v njej prebudila sočutje do revnih otrok, v katerih je 
gledala Božje podobe in jih ljubila z materinskim sr-
cem, tako da bi jo lahko primerjali z materjo Terezijo iz 
Kalkute. Prvotno poslanstvo sester, ki so sestre vsake-
mu človeku, je bilo vzgojno delo v šoli in sirotišnici ter 
izdelovanje cerkvenih paramentov. 
Zbrane darove pri maši bodo sestre namenile ljudem, 
ki so ostali brez strehe nad glavo. Ob koncu svečanosti 
je v cerkvi zadonela Zahvalna pesem, ki so jo na koru 
družno zapeli cerkveni odrasli in otroški zbor z inštrumen-
talno spremljavo, v cerkvi pa zbor sester in župljani.
Po maši je bila v nabito polni telovadnici Osnovne 
šole Kapela še svečana akademija, kjer so sestre s pro-
jekcijo in z besedo prikazale življenjsko delo matere Mar-
garete. Prepevala sta otroški pevski zbor OŠ Kapela in 
zbor sester, sestra Levec pa Valtruda je recitirala duhov-
ne pesmi. Spregovorili so še Janez Rihtarič, župan Ob-
čine Radenci, minoritski provincial pater Milan Kos, kot 

zastopnik Konference redovnih ustanov Slovenije, in se-
stra Terezija Tomazin, predstojnica mariborske province.  
Vrhovna predstojnica sestra Klara Šimunović je pove-
dala, da se zahvaljujejo tej véliki ženi, ki je zrasla na 
Kapeli ter svoje srce in življenje posvetila najbolj ubo-
gim. Slavje se je nadaljevalo ob prigrizku in sproščenem 
pogovoru.

 Dani Mauko

Mladinsko društvo 
Vrelec Radenci
Tudi letos prireditve na visokem 
nivoju
Mladinsko društvo Vrelec, ki deluje že od leta 
2009 in katerega dosedanjo pot smo tudi po-
drobneje opisali v lanski številki Glasnika, je 
bilo tudi zadnje leto zelo aktivno.
Svojo osrednjo prireditev, Radensko noč, je podaljšalo na 
skoraj ves teden (prej je »noč« trajala tri dni in noči) in do-
živelo tudi rekorden obisk doslej, tako v svojem rekreacij-
skem, kot tudi v zabavno-kulturnem delu. V rekreacijskem 
delu so imeli povprečno 130 obiskovalcev na dan, in sicer 
na petkovem koncertu skupine Elvis Jackson kakšnih 3000, 

na sobotnem koncertu Riblje čorbe pa 5000 obiskovalcev. 
Obisk je bil dober tudi na treh kinopredstavah v torek, sredo 
in četrtek (Sreča na vrvici, Outsider, Tu pa tam), ki so jih do-
polnili s tematskimi glasbenimi večeri z glasbo iz obdobja, 
iz katerega so filmi. »
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Tudi to leto se nam med 2. in 7. julijem obeta skoraj tedenska 
»noč« z bogatim rekreacijskim programom, zdaj že s tradicio-
nalnim kinom pod zvezdami, in seveda zopet z rock koncertom 
na nivoju. V rekreacijskem delu se nam poleg zdaj že tradicio-
nalnih dejavnosti, kar sta postala tudi nevsakdanja dodge-ball 
in oviratlon, obeta nekaj novosti, predvsem bo atraktiven bazen 
globine pol metra, ki ga bodo postavili v ta namen in po kate-
rem se bo lahko vozilo s kajaki; nekajurna otroška olimpiada, ki 
je bila lani, pa se bo tokrat podaljšala v celodnevno. Poleg rekre-
acijske bo na voljo tudi ustvarjalna dejavnost, pri čemer se letos 
obeta posebna »delavnica« risanja grafitov na leseno podlago. 
Tudi zdaj že ravno tako tradicionalni kino pod zvezdami ne bo 
manjkal; spored sicer še ni določen, zagotovo pa bo en večer 
potekala projekcija enega od »Kekcev« ob 50-obletnici zadnje-
ga filma. Spektakularen konec letošnje noči se obeta v soboto 
z rock kongresom, na katerem bodo najprej kot predskupina 
nastopili Leteči potepuhi, nato pa legendarni Pankrti s Perom 
Lovšinom na čelu.  

Sara Kager – 
vsestranska ustvarjalka 

Sara Kager, mlada 
fotografinja in pe-
snica, je zadnja leta 
ena najbolj prepo-
znavnih osebnosti v 
našem kraju. 
S fotografijo se je začela 
ukvarjati že v osnovni šoli. 
Ne glede na očitno vse-
stranskost ji risanje ni šlo 
od rok, a jo je gnala želja, 
da se izrazi s sliko, zato 
je bila fotografija edina 
možnost oz. rešitev tega 

problema. Prelomni trenutek je bil nekoč davno nekje na 
morju, kjer je posnela v bistvu dokaj klasično fotografijo 
– mladi par se drži za roke in gre po poti; takrat jo je pre-
šinilo, da je to tisto, kar želi delati. Sprva so bili njeni mo-
tivi mesta in pokrajine, nato pa portreti posameznih ljudi, 
preko katerih se vidi njihova zgodba. Kot pravi, so motivi 
pokrajine s sončnim zahodom vedno bolj ali manj ena-
ki in že videni, ljudje pa so kot čustvena bitja edinstveni.  
Prvo fotografsko razstavo je Sara imela pred tremi leti v Lju-
bljani, sledile so še v Mariboru, Radencih in Ptuju; sedaj jo 
pripravlja zopet v Ljubljani. Ena njena fotografija je že nekaj 
časa na ogled na spletni strani italijanskega Vogue, kar ni sa-
moumevno,  ker jih njihovi kritiki dnevno preglejujejo in na 
strani pustijo le izbrane, torej tiste, ki grejo skozi njihovo "sito.  
Umetniško se izraža tudi s pomočjo poezije, s katero se je 
začela ukvarjati že v srednji šoli, vendar je nato zaradi osre-

dotočenosti na fotografijo nastal kar dolg premor, sedaj pa 
lahko ustvarja poezijo z roko v roki s fotografijo. Pravi, da si 
lahko celo zamisli rime in okrog njih osmisli fotografijo, kdaj 
pa kdaj pa pesem nastane tudi po že posneti fotografiji. Ve-
čina njenih pesmi ima ljubezensko tematiko, ki pa ni nujno 
osebne narave, saj vsebuje  tudi fantazijske elemente. Trenu-
tno ima za izdajo pripravljeno pesniško zbirko Indigo, vendar 
še išče sponzorje, saj jo želi izdati v samozaložbi, ker ni bila 
zadovoljna s pogoji založb, s katerimi se je dogovarjala.
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Sara je že od rojstva Radenčanka. Po osnovni šoli je nadaljevala šola-
nje na III. gimnaziji Maribor, nato pa na naravoslovnotehniški fakulteti 
študij grafične in interaktivne komunikacije, kjer se je spoznala tudi z 
designom, ki jo še vedno zanima, a mu ne posveča dovolj pozornosti. 
Vse od začetka, torej že skoraj desetletje, je aktivna tudi v radenskem 
mladinskem društvu, kjer je sedaj predsednica upravnega odbora, 
drugače pa je, kot sama pravi, samozaposlena s preveč prispevki.  
V bližnji prihodnosti ima poleg izdaje pesniške zbirke v načrtu še ude-
janjenje dveh fotografskih projektov. Prvi se navezuje na problem raka 
na dojki, v okviru katerega bodo predstavljeni ženski akti. Nekateri so že 
posneti, vse podrobnosti pa, kot pravi, bomo lahko izvedeli na prizori-
šču dogodka. Drugi projekt je povezan s temo varstva okolja našega 
planeta oz. (ne)odnosa do njega. Sara je namreč mnenja, da je potreb-
no skozi umetnost opozarjati na številne probleme današnjega sveta.

Boni M. Logar

belam škodljivih, fitofarmacevtskih sredstev (FFS), 
znižati davčno stopnjo na zdravila za varozo čebel, 
obvezno preveriti osnovno čebelarsko predznanje 
(z dokazilom) pred pričetkom čebelarjenja, legalizi-
rati apiterapije kot metode zdravljenja … 
Spoštovani občani in cenjene občanke, kot je raz-
vidno iz raznih javljanj s prireditev v podporo sve-
tovnemu dnevu čebel, smo se svetu predstavili kot 

Čebelarska družina Radenci  

Svetovni dan čebel
Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in slovenskih 
čebelarjev je bil v lanskem letu 20. maj sprejet za 
svetovni dan čebel. 

V letošnjem letu je bil ta dan v rojstni vasi našega največjega čebelar-
ja Antona Janše v vasici pod Stolom – na Breznici v Občini Žirovnica, 
zelo prazničen. Zbrali so se čebelarji od vsepovsod ter »čebelicam 
in njihovemu pomenu« posvetili posebno pozornost. Po vsej državi 
so se že od aprila dalje odvijale številne prireditve, povezane s če-
belarstvom in v počastitev dneva čebel. Na čebelarskih domovih, 
čebelnjakih, občinskih stavbah in še marsikje še vedno plapolajo 
čebelarske zastave. Rečemo lahko, da bo Slovenija še dolgo dihala 
po čebelarsko.
Svetovni dan čebel smo zabeležili tudi v naši občini. V avli občinske 
poslovne stavbe bomo pripravili čebelarsko razstavo, na platoju pred 
občino pa postavili stojnico z raznimi pridelki in izdelki iz medu.
Želimo si, da svetovni dan čebel ne bi ostal zaznamovan samo zaradi 
praznovanj in prireditev, ampak bo prišlo do konkretnih dejanj, saj je 
čas, da se svet zgane in zave, je čebelam potrebno pomagati – TAKOJ 
IN ZDAJ! Barva vlade čebel ne zanima, »saj hrano potrebujemo vsi, 
ne glede na politično, versko, rasno ali katero koli drugo pripadnost. 
Zavedati se moramo dejstva, da ČEBELA BREZ POMOČI ČEBELARJA 
V NARAVI SAMA NI VEČ SPOSOBNA PREŽIVETI.«
Že naslednji meseci bodo pokazali, ali so bile vse izrečene besede 
iskrene ali samo »lepe besede, obljube brez iskrenih želja za izbolj-
šanje pogojev za preživetje čebel.«
Kljub številnim dosežkom, razvoju in napredku na področju čebe-
larstva v zadnjih letih, ki jih lahko zasledimo v dnevnih medijih, tisku 
in strokovni literaturi, ostaja na mizah strokovnih kadrov in naših 
politikov še veliko ukrepov, ki bi jih bilo nujno čim prej urediti: Če-
belo je potrebno čim prej razglasiti za ogroženo vrsto in čebelarjem 
zagotoviti finančno podporo za ohranjanje čebel, saditev medovitih 
rastlin na javnih in kmetijskih površinah ter to zakonsko urediti. Prav 
tako bi bilo potrebno spodbujati pozno košnjo travnikov, pogoz-
dovati z avtohtonimi medovitimi drevesi, poostriti registracijo, če-
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največji »roj« ponosnih čebelarjev. Svetu smo pokazali, da 
je Slovenija domovina čebelarjev in da Slovenci živimo za 
čebele in s čebelami. Ob tem moramo poudariti tudi to, da 
slovenski čebelarji po svetu slovimo po svojem izjemnem 
znanju in poznavanju stroke ter da je slovenski med pridelan 
ob izjemno visoki stopnji higiene.
Zato, drage čebelarke in čebelarji, bodite in ostanite pono-
sni na svoje delo! Čebelarstvo je namreč posebno poslan-
stvo in tudi člani Čebelarske družine Radenci smo upravi-
čeno ponosni na delo, ki ga opravljamo. 
»Čebelarstvo je poezija kmetijstva in slovensko je biti če-
belar!« Naj se medi!
*Vir: Slovenski čebelar, maj 2018.

   Zlatko Sever, ČD Radenci

Evropski parlament podeli vsako leto okrog 50 nagrad, po-
imenovanih Državljan Evrope. Letos so jo iz Slovenije dobili 
prostovoljke in prostovoljci iz programa Starejši za starejše. 
V naši občini izvajata program Starejši za starejše dve društvi, 
in sicer DU Radenci in DU Kapela. Društvena koordinatorka 
v DU Radenci je Marta CEHTL, ki opravlja delo skupaj s sed-
mimi usposobljenimi prostovoljkami. V projekt je vključenih 
679 občanov, starejših od 69 let, v letu 2017 pa so obiskali 
293 starejših in nudili različne oblike pomoči kar 230 krat. 
V DU Kapela je društvena koordinatorka Frančiška SEP, ki 
ima za delo prav tako sedem usposobljenih prostovoljk. V 
projekt imajo vključenih 328 občanov, starejših od 69 let; v 
letu 2017 so obiskali 143 starejših in jim nudili pomoč (33 
krat v obliki druženj, sprehodov, prevozov, pomoči pri hišnih 
opravilih, dostavi paketov pomoči in drugo). 
Vsem prostovoljkam, ki delajo v projektu, izrekamo iskrene 
čestitka za prejeto priznanje  Državljan Evrope, obenem pa 
izrekamo zahvalo za vse vložene ure dela v projektu in za 
pomoč starejšim osebam, z željo da svoje poslanstvo uspe-
šno opravljajo tudi v bodoče! 
*Povzeto iz teksta Vijole BERTALANIČ, koordinatorke projekta 
SZS za Pomurje

Društva upokojencev 

Program starejši 
za starejše prejel 
priznanje državljan 
Evrope
Program Starejši za starejše je evropski pro-
gram pomoči starejšim, ki ga preko Zveze 
društev upokojencev Slovenije izvajajo posa-
mezna društva upokojencev v svojih lokalnih 
okoljih. 

V samem projektu pridobivajo največ tisti, ki se jim poma-
ga, veliko pa tudi sami prostovoljci, ki se v svojem okolju, 
kljub svoji starosti, še vedno čutijo potrebni in koristni. Moto 
programa je: »Danes bom jaz pomagal tebi, jutri bo kdo mlajši 
pomagal meni!« 
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Zavod MIKS‘R - 
Multimedijsko informacijsko 

kulturno središče Radenci 
Zavod MIKS‘R smo pred meseci ustanovili 
štirje občani Občine Radenci. 
Tako smo se povezali Aleš Kavčič, Erik Ivanuša in akademski 
kipar Mitja Stanek. Poslanstvo zavoda je povezovanje ljudi, 
ki jim je mar za kulturo v naši občini, pa tudi v širšem okolju. 
Poleg organizacij dogodkov, kot so likovne razstave, literarni 
večeri, uprizoritve gledaliških iger, glasbenih dogodkov, do-
godkov humanitarnega značaja in drugih tovrstnih dogod-
kov, bo naše delovanje namenjeno tudi skrbi za ohranjanje 
kulturne dediščine. 

Ponosni smo na naš premierni dogodek, odprtje razstave 
Lojzeta Logarja, z naslovom SCHARKOPHAG (U.S), in sicer 
v novih prostorih Občine Radenci. V času trajanja festivala 
Mačje mesto v  organizaciji našega zavoda in ob podpori 
Občine Radenci bo potekala tridnevna mednarodna likovna 
kolonija, kot spremljevalni dogodek festivala MAČJE MESTO. 
Razstavo likovnih del, nastalih na tem dogodku, si bo možno 
ogledati v prostorih Občine Radenci. 
Program delovanja zavoda bomo sproti dograjevali, veseli 
bomo pa kakršne koli pobude in ideje s strani občanov. Pre-
pričani smo, da je v naši občini interes za kulturo še kako živ, 
zato verjamemo, da bo steklo tudi sodelovanje z različnimi 
institucijami v občini, veseli pa bomo tudi vseh predlogov 
s strani občank in občanov.

Tatjana Mijatović

BILO JE ... 

Prešernova 
proslava
7. februarja 2018 smo v Kongresni dvorani Ho-
tela Radin počastili slovenski kulturni praznik. 
Slavnostna govornica Simona Grosman, ravnateljica Osnov-
ne šole Kajetana Koviča Radenci, je ob pregledu razvoja 
kulture in slovenske besede skozi zgodovino poudarila 
predvsem pomembno vlogo družine, staršev in okolja za 
razvijanje spoštovanja kulture lastnega naroda, ohranjanje 
kulturne dediščine ter skrb za slovensko besedo.   
V kulturnem programu smo prisluhnili koncertu TAKE NINE 
ORCHESTRA z glasbenimi gosti Tjašo Lesjak, Boštjanom Ro-
usom, Stašem Sukičem in Valterjem Klemenčičem.

22. Pomurska 
salamiada
Najboljša salama izpod rok  

Edija Štante
»Že vrsto let sem ljubiteljski izdelovalec salam. Letno naredim 
približno 100 kosov salam. V salame dam svinjsko in goveje 
meso. Pomembno je, da dimljenje opraviš z bukovo žagovino. 
Pri tem opravilu moraš biti potrpežljiv. Ne smeš imeti preveli-
ke toplote, ker lahko salame zapečeš in jih pozneje ne moreš 
pravilno posušiti. Za sušenje salam imam urejeno posebno 
sobo. Te se sušijo nekje do tri mesece, vsak dan pa jih hodim 
kontrolirat in po potrebi okno te sobe odpiram oz. zapiram. 
Gre za povsem naravno sušenje,« nam nekaj podrobnosti iz-
delovanja kvalitetnih salam zaupa Edi Štanta iz Podgrada v 

radgonski občini, zmagovalec letošnje salamiade v Radencih, 
ki je bila že 22. pomurska salamiada po vrsti. 
Štanta, ki je zmagal prvič, se je s salamo domače proizvodnje 
udeležil prav vseh 22-ih pomurskih salamiad, katerih organi-
zator je Turistično društvo Radenci, s čimer se lahko pohvali 



3 6   G l a s n i k  2 4

PRIREDITVE – BILO JE … 

tudi Jože Hamler iz Gornjih Ivanjcev. Slednji še naprej ostaja 
najuspešnejši izdelovalec salam v Pomurju, saj je doslej zma-
gal enajstkrat. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Vladka 
Hradil Barbarič, Zdenka Tompa, Ljubo Fekonja, Milko Lebarič, 
Igor Kustec in Milan Hari, je ocenila 59 vzorcev, ki jih je na 
ocenjevanje prineslo 47 izdelovalcev. Najvišja možna skupna 
ocena štirih sodnikov – sodnika z najvišjo in najnižjo oceno 
se ne upoštevata – je znašala 60 točk, od tega 6 točk za okus, 
4 točke za prerez (izgled, barva, tekstura), 3 točke za vonj in 2 
točki za zunanji izgled. »To ni oguljena fraza, ki jo ponavljam 
vsa leta, ampak dejstvo. Kvaliteta salam je vsako leto boljša. 
Predvsem moram pohvaliti samo tehnologijo, ki je precej 
dodelana. Morda je tudi zato nekaj manj vzorcev, kot je to 
bilo v preteklosti, ker se izdelovalci zavedajo, da morajo, če 
želijo priti na vrh, imeti izredno kvaliteten izdelek,« je pove-
dala predsednica komisije Vladka Hradil Barbarič. 

Po mnenju komisije je najboljšo salamo izdelal Edi Štanta, 
ki je prejel 53,6 točke, sledijo pa Viktor Zemljič iz Boračeve 
(52,9), Milan Kolar iz Beltincev (52,6), Martina Kolar iz Odran-
cev (52,3), Marjan Kralj iz Ihove (52,0) in Vid Halec z Grabo-
noškega Vrha (51,5).
V 22-ih letih so v Radencih ocenili 1.542 vzorcev salam, v 
tem obdobju pa je svoje izdelke na tekmovanje prineslo 
kar 433 izdelovalcev salam.

Miha Šoštarič

Dan odprtih vrat občine  
Janez Rihtarič, ki je izrazil ponos nad novimi prostori. Obenem je 
izkoristil priložnost in se zahvalil vsem, ki so to selitev omogočili 
in pri njej pomagali. V nakup prostorov je Občina Radenci stopila 
skupaj s podjetjem Progrin, d. o. o. Dve tretjini prostorov je v lasti 
občine, podjetje Progrin, d. o. o., pa zaseda zgornje, tretje nad-
stropje stavbe. V drugem nadstropju se nahajata občinska uprava 
in pisarna javnega Zavoda za turizem in šport Radenci. Prostori 
so bili kupljeni od podjetja Radenska, d. d. Župan je obiskovalce 
seznanil tudi z nekaterimi prihajajočimi projekti.
Ob kulturnem programu v izvedbi učenk in učencev javne Glas-
bene šole Gornja Radgona so si obiskovalci lahko ogledali tudi 
nove poslovne prostore.

Občina Radenci je 24. marca priredila Dan 
odprtih vrat občine. 
Odločili so se, da združijo prijetno s koristnim in ta dan izkoristili 
tudi za to, da so občanom in občankam pokazali nove prostore, 
v katere so se preselili konec februarja. Na prireditvi je bilo go-
vora o novih projektih, o delu občinske uprave in o najnovejši 
pridobitvi, ki visi na zunanji steni občinske zgradbe, avtomat-
skem defibrilatorju. Priredili so priložnostno razstavo likovnih del 
častnega občana Lojzeta Logarja in njegove umetnine postavili 
v veliko dvorano nove zgradbe. Častni občan občine Radenci 
je bil tudi pesnik in pisatelj Kajetan Kovič. Grafično mapo, ki 
vsebuje štiri Kovičeve pesmi in štiri Logarjeve grafike, so izo-
besili v občinski sejni sobi. Navzoče je pozdravil župan občine 
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Sedmo ocenjevanje Radenskega špricanja 
in kuhanje divjačinskega golaža
Na terasi hotela Radin v Raden-
cih je Zavod za turizem in šport 
Radenci zadnjo aprilsko nede-
ljo pripravil 7. Izbor za Radenski 
špricar in tekmovanje v kuhanju 
divjačinskega golaža. 
Za najboljši Radenski špricar se je s svoji-
mi vini potegovalo  dvanajst vinogradnikov. 
Komisija, v sestavi Alojz Slavič (vinski vitez), 
Gregor Tompa (Radenska, d. o. o.), Katja 
Klobasa (vinska kraljica Radgonsko-Kapel-
skih goric), Anton Misja (Društvo vinogra-
dnikov in ljubiteljev vina Kapela) in Branko 
Slavinec (sommelier, predsednik komisije), 
je prvo mesto dodelila špricarju z vinom vi-
nogradnika Ivana Korošca iz Svetega Jurija 
ob Ščavnici. Na drugo mesto se je zavihtel 
špricar z vinom vinogradnika Miroslava Kol-
bla iz Križevcev pri Ljutomeru, na tretje pa 

špricar z vinom družbe Radgonske gorice. 
Špricarje so ocenjevali tudi obiskovalci, ki 
so prvo mesto prav tako dodelili špricarju z 
vinom vinogradnika Ivana Korošca. Drugo 
mesto je zasedel špricar z vinom Vinogra-
dništva Natalije Rihtarič iz Boračeve, tretje 
mesto pa špricar z vinom vinogradnika 
Tomija Bratuše z Aženskega Vrha.
Istočasno je potekalo tudi 7. tekmovanje 
v kuhanju divjačinskega golaža. Komisija, 
ki so jo sestavljali Zdenka Tompa (SŠGT 
Radenci), Danilo Kozar (Terme 3000) in 
Boštjan Rožanc (Zdravilišče Radenci), je 
poskusila enajst golažev, najbolj pa jo je 
prepričal golaž, ki sta ga skuhala Zvonko 
Škrget in Saša Osterc (Vino Škrget, Iljaševci). 
Drugo mesto je osvojila ekipa Term 3000 
iz Moravskih Toplic, tretje mesto pa Team 
Slavinec iz Borecev iz križevske občine.

  Miha Šoštarič 

38. maraton 
treh src v 
Radencih
Dežne kapljice niso  
pokvarile dogodka
Radenci so bili znova v središču 
pozornosti. Že 38 let zapored 
se je zdraviliški kraj uvrstil na 
svetovni tekaški zemljevid. 
Prizadevni organizatorji so namreč tudi letos, 
tretjo soboto v maju, izvedli Maraton treh 
src, ki je v Radence privabil več kot 8.000 ak-
tivnih udeležencev, ki so po ocenah organi-
zatorjev skupaj premagali 87.000 kilometrov, 
kar je več kot če bi dvakrat obkrožili Zemljo. 
Udeležencev tekov in pohodov je bilo letos 
nekoliko manj, ker je sredi dneva Radence 
zajel naliv, ki je predvsem znižal število ude-
ležencev popoldanskih otroških tekov. Ude-
leženci so letos prišli iz kar 27 držav.
Vrsto let je radenski maraton priložnost za 
obisk znanih slovenskih imen. Medalje so 
tudi letos delili nordijci - Domen Prevc, Ti-

len Bartol, Jernej Damjan, Nika Križnar, Ema 
Klinec, Urša Bogataj, Miha Šimenc, Ana Ma-
rija Lampič in Nika Razinger. Med tekači je 
bil tudi tokrat slovenski predsednik Borut 
Pahor, kot najstarejša udeleženka pa je bila 
84-letna Kazimira Lužnik, ki že vrsto let pri-
haja v Radence in odteče svoj tek.
Ob vsem tem je potrebno izpostaviti tudi 
najboljše tekače. Po pričakovanju so zno-
va bili v ospredju Kenijci. Na 42 kilometrov 
sta slavila Daniel Chebolei Rotich (2:19:02) 
in Yunes Onyancha Moraa (2:44:22), držav-
na prvaka na najdaljši razdalji pa sta po-
stala skupno tretji Aleš Žontar (2:36:29) in 
Jasmina Pitamic (2:58:27), ki je v cilj prite-
kla kot četrta. Na 21 kilometrov je v moški 
konkurenci slavil Kenijec Maiyo Kimaiyo 
Hilary Kiptum (1:05:08), med ženskami pa 
njegova rojakinja Moraa Christine Oigo 
(1:15:44). Na 10 kilometrov sta prva sko-
zi cilj prišla Timotej Bečan (32:46) in Ines 
Matjaž (40:16), na 5 kilometrov pa Jan 
Brešan (14:47) in Urška Martinec (17:49). 
Tekmovanje v nordijski hoji je pripadlo 
Poljaku Andrzeju Michalskemu (1:02:00) 
in Italijanki Danieli Basso (1:06:58).
Tudi letos je največjo tekaško prireditev 
v tem delu Evrope spremljal bogat spre-
mljevalni program. Med drugim je zvečer 

številne obiskovalce zabavala evrovi-
zijska finalistka Lea Sirk, pred njenim 
nastopom pa je občinstvo ogrela 
domača skupina The Cock Tails. 

Miha Šoštarič
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9. Dosorjeva mednarodna likovna kolonija (21. 5. 2017).

Četrti Dinijev memorial (april 2018)

Naj se medi za ČD Radenci (21. 1. 2017).
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Ob dnevu suverenosti in dnevu spomina na mrtve pri                                          
spominskem obeležju prižgali svečo (oktober 2017).

Dan samostojnosti in enotnosti RS, občinska slovesnost  
(26. 12. 2017). Blagoslov motorjev, ŠTMK Atila Kapela (april 2018).

Lepa gesta vodstva TD Radenci (januar 2018).
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Za DOSOR so tulile gasilske sirene (25. 10. 2017).

Učenci prižgali svečo pri spominskem obeležju v Radencih (29. 10. 2017).

6. Turistični ples z dobrodelno noto, v organizaciji TD Radenci 
(november  2017).

Šratovski gasilci trikrat zmagovalci (29. 5. 2018).
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9. Martinovanje na Kapeli, v organizaciji TD Klopotec Kapela
in DVLV Kapela (november 2017).

Božiček in naj laterna mačjega mesta (december 2017). ŠD Nočni ftiči – turnir v malem nogometu (januar 2018).

BUBLIN Veseli večer (december 2017).

Blagoslovitev konjev na Kapelskem Vrhu (26. 12. 2017).
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Za kmečko pečjo, organizator KD Janko Divjak Kapela 
(januar 2018).

Otroško pustovanje 2018 v Radenski občini, DMP Občine Radenci 
(15. 2. 2018).

Novo zasajeni park in obnovljena kapelica Sv. Ane.

Mlaj, kres in praznična budnica v Radencih 
(1. 5. 2018).

Stoosma skupščina članov PGD Šratovci 
(17. 2.2018).

Zbral in uredil Dani Mauko
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Ostale prireditve v mesecu juniju
DATUM PRIREDITEV ORGANIZATOR

2. 6. 2018 GASILSKO TEKMOVANJE NA ŠRC SLATINA PGD RADENCI-BORAČEVA

3. 6. 2018 38. KOLESARSKI MARATON ŠD RADENCI – Kolesarska sekcija

6. 6. 2018
16.00 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTEC RADENCI

15. 6. 2018
16.00
17.00

VALETA IN NAJUSPEŠNEJŠI DEVETOŠOLCI
VALETA IN NAJUSPEŠNEJŠI DEVETOŠOLCI

OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI
OŠ KAPELA

16. 6. 2018 GASILSKO TEKMOVANJE PGD KAPELA

19. 6. 2018
17.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ KAPELA

20. 6. 2018
16.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI

22. 6. 2018
10.00-18.00

19.00-20.30

20.30-21.00

MAČJE MESTO V PARKU RADENCI
OBČINA RADENCI, ZDRAVILIŠČE 
RADENCI, ZTIŠ RADENCI IN TD RADENCI

SLAVNOSTANA AKADEMIJA  
OB OBČINSKEM PRAZNIKU

OBČINA RADENCI

KONCERT LEONART na terasi hotela Radin
OBČINA RADENCI,  
ZDRAVILIŠČE RADENCI

23. 6. 2018
10.00-21.00

11.00

11.00

17.00

20.30

MAČJE MESTO V PARKU RADENCI
OBČINA RADENCI, ZDRAVILIŠČE 
RADENCI, ZTIŠ RADENCI IN TD RADENCI

KUHANJE ŠTAJERSKE KISLE ŽÜPE TD RADENCI

OBČINA RADENCI, ZDRAVILIŠČE 
RADENCI, ZTIŠ RADENCI IN TD RADENCI

MAČJA ČORBA ZA IZBIRČNE MALE MAČKE

KONCERT ZA MLADE 

VEČERNI KONCERT

23. 6. 2018 GASILSKO TEKMOVANJE PGD HRASTJE MOTA

24. 6. 2018
9.30-13.00

MAČJE MESTO V PARKU RADENCI
OBČINA RADENCI, ZDRAVILIŠČE 
RADENCI, ZTIŠ RADENCI IN TD RADENCI

25. 6. 2018 DAN DRŽAVNOSTI (državni praznik)

25. 6. 2018 MEDN. ODBOJKARSKI TURNIR NA MIVKI ŠD HRASTJE MOTA

30. 6. 2018 7. TRAD. NOGOMETNI TURNIR ŠD NK KAPELA

Organizatorji prireditev lahko po lastni presoji, na podlagi objektivnih razlogov spremenijo termin dogodka. 




