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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI 

DRAGE OBČANKE IN OBČANI, 
VESELI ME, DA VAS LAHKO OBVESTIM, DA 
PRI NASLEDNJI POLOŽNICI ZA KOMUNALNE 
STORITVE ZA MESEC FEBRUAR, VODARINA NE 
BO OBRAČUNANA. LETA 2016, 2017 IN 2018 
STE PREVEČ PLAČEVALI PODJETJU SIM,  ZATO 
VAM BOMO PREPLAČILA V TEM LETU VRNILI. 
ENAKO VELJA TUDI ZA VSA PODJETJA. 

ŽUPAN OBČINE RADENCI, ROMAN LELJAK

OTVORITEV 
TRGOVSKEGA 
CENTRA SPAR 
RADENCI
26.3.2020

Minilo je dobro leto od kar sem prevzel funkcijo župana. Iskre-
no povem, da če bi vedel s kakšnimi problemi se bom soočal, 
da bom moral delati vseh sedem dni v tednu po deset in več 
ur, se zagotovo ne bi odločil za ta korak.

Takrat sem se odločil drugače, tukaj sem in svoje delo opra-
vljam in bom opravil korektno, tako kot menim, da se župan-
ska funkcija morava opravljati. 

Držim se osnovnega programa, ki sem si ga  skupaj s svojo listo 
zadal. Moj cilj je, da se izognem in spremenim vse, kar nam 
je v Občini zaviralo  razvoj. Predvsem je bilo potrebno spre-
meniti odnos do občinske infrastrukture in to v smeri boljše 
gospodarnosti. Edini pravi način je bil, da smo z infrastrukturo 
začeli upravljati sami. Od podjetja SIM d.o.o. smo prevzeli v 
upravljanje vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo,  pre-
vzeli smo občinska stanovanja, od drugih podjetij smo pre-
vzeli upravljanje z omrežjem OŠO, začeli smo sami vzdrževati 
javno razsvetljavo in opravljati druga dela, ki so v večini bila 
podeljena zunanjim izvajalcem.

Ustanovili smo Režijski obrat, ki je v tem letu popolnoma ka-
drovsko in strokovno usposobljen za vsa dela.

Žal sem osebno doživljal veliko sovražnosti od nekaterih 
svetnikov in kandidatov za župane, ki na volitvah niso bili 
izvoljeni. Predvsem so nasprotovali vsem predlaganim spre-
membam, oteževali so delo, skratka kljubovali so vsaki moji 
odločitvi. Gospod Toni Žitek se je najprej odločil, da bo prevzel 
funkcijo podžupana in s tem pomagal izvesti spremembe, ki 
so bile še kako potrebne. Prevzel je tudi funkcije v raznih od-

borih, vse s ciljem, da bi spremembe hitreje in učinkoviteje 
realizirali. Dogovorili smo se, da bo g. Žitek delal na prodaji 
Dosorja, podžupan Miran Jelen pa na prevzemu storitev, ki 
jih je za Občino izvajalo podjetje SIM d.o.o. . Po mesec dni je 
g. Toni Žitek odločno nastopil proti prekinitvi vseh pogodb 
s podjetjem SIM d.o.o. in zahteval, da se podjetju SIM d.o.o. 
dovoli delati še dve leti in pol, torej vse do konca veljavnosti 
koncesijske pogodbe. 

Za svetnike iz moje liste ter  tudi nekatere druge svetnike, to 
enostavno ni bilo sprejemljivo. Sprejel sem odločitev in ga raz-
rešil dolžnosti podžupana, oziroma je po moji odločitvi, sam 
ponudil odstop. Od takrat naprej je neformalno vodil opozicijo 
ter pri tem imel tudi večino v vseh odborih.  Prepričan sem, da 
so vsa njegova dejanja bila usmerjana v to, da iz neke zamere 
škoduje meni, čeravno je s svojimi dejanji povzročal največ 
škode občanom občine Radenci. Seje so postajale vse bolj 
nevzdržne, o vsem smo se morali dogovarjati in sprejemati 
odločitve, ki so bile predvsem po godu skupini svetnikov, ki 
jih je neformalno vodil g. Toni Žitek. Osebno sem prepričan, 
da bi podjetju SIM d.o.o. plačali veliko manj za lastniški delež 
čistilne naprave in tudi manj odškodnine za predčasno pre-
kinitev koncesije.  Osebno sem moral žal na to pristati, saj v 
nasprotnem primeru Občinski svet ne bi dovolil oz. potrdil 
prekinitve pogodbe.

Kljub vsemu pa lahko rečem, da smo v preteklem letu naredili 
velik napredek. Tudi svetniki, ki so od začetka nasprotovali 
spremembam, so spoznali, da je takšno vodenje občine veliko 
bolj prijazno do razvoja občine ter veliko bolj spoštljivo do 
vas občanov. 

NAGOVOR ŽUPANA
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Prepričan sem, da ste tudi vi opazili spremembe, s katerimi 
bomo v istem tempu nadaljevali tudi v prihodnje.

V veselje mi je, da vas lahko obvestim, da sem se s svetniki 
uspel dogovoriti. Ugotovili smo, da imamo enake cilje, da 
želimo skupaj delati tudi zaradi odzivov vas občanov, ki 
ste na razne načine sporočali, da želite, da s takim delom 
nadaljujemo. 
Sklenili smo koalicijski dogovor v katerem smo jasno opre-
delili cilje, ki jih želimo doseči do konca našega mandata. 
K dogovoru je pristopila stranka SDS in NSi. Na mojo listo, 
ki je na volitvah nastopila pod imenom Lista Romana Le-
ljaka, pa sta prestopila  g. Andrej Divjak in bivši župan g. 
Jožef Toplak. 
V Občinskem svetu imamo tako večino, to je devet sve-
tnikov.
Dogovorili smo se, da bomo še naprej sodelovali in se dogo-
varjali z vsemi svetniki, sprejeli vse konstruktivne predloge, 
da pa bomo v primerih, ko bodo ogroženi projekti, ki smo si 
jih zastavili za cilj, enostavno z večino v Občinskem svetu 
sprejeli potrebne odločitve.

Na zadnji seji smo spremenili tudi člane Komisije za voli-
tve, imenovanja in mandatna vprašanja. Gre za pomembno 
delovno telo, ki predlaga kadre za vse pomembne funkcije 
v Občini, Zavodih in drugih ustanovah. Na žalost smo pri-
šli tako daleč, glede na večino, ki jo je imela neformalna 
opozicija, da so nekateri celo sami sebe predlagali na razne 
funkcije.  Tu sta izstopala predvsem g. Berič in g. Žitek. Tega 
več ne bomo dovolili. Na seji  Komisije sem opozoril g. Žitka, 
da ni primerno, da sebe predlaga in celo glasuje za sebe, 
sem pa dobil odgovor, da je večina na njegovi strani.

Iskrena hvala vsem svetnikom, posebej g. Rantaši, g. Div-
jaku. g. Toplaku, hvaležen sem svetnikom SDS, da smo 
se uspeli dogovoriti. Posebna hvala še predsedniku SDS, 
g. Himelrajhu. Koalicijske dogovore med nami bo vodil g. 
Vladimir Rantaša, predsednik NSi v Radencih.

Prepričan sem, da bomo do konca mandata sedaj imeli več 
časa, da se posvetimo delu, projektom in ciljem, ki smo si 
jih zastavili v koalicijskem dogovoru, ki je tudi javno do-
stopen vsem.

Leta 2022 bodo ponovno volitve. Vi boste takrat  ponovno 
odločali. Takrat bodo imeli ponovno vsi možnost predsta-
viti svoje delo, tudi svetniki, ki zagovarjajo stari način dela.

Naše delo v koaliciji bo temeljilo na sodelovanju in ambi-
cioznosti, da bi se čim manj spotikali ob stare ovire, želimo 
biti  usmerjeni k novim izzivom. 

Lista Romana Leljaka, Socialdemokratska stranka  Sloveni-
je- SDS in Nova Slovenija – N.Si so dne, 6.2.2020, sklenile 
Koalicijski sporazum o sodelovanju v občinskem svetu 
Občine Radenci za  obdobje 2020-2022

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 

1. TEMELJNA IZHODIŠČA IN VREDNO-
TNA NAČELA DELOVANJA KOALICIJE
Osnovno izhodišče in hkrati osnovno načelo delovanja te koali-
cije je odgovorno, konstruktivno, povezovalno in transparentno 
reševanje družbenih problemov ter iskanje najboljših rešitev za 
človeka kot posameznika in za ves javni, zasebni in civilni sektor.
V zadnjih letih je Slovenija v preveliki meri postala družba, v 
kateri razpadajo pozitivni temelji družbenega povezovanja. 
Temeljno izhodišče te koalicije bo povrnitev zaupanja ljudi v 
lokalno skupnost in njene temeljne stebre delovanja; politične, 
družbene, kulturne, socialne, finančne, gospodarske in druge. 
Razvoj družbe in lokalne skupnosti mora biti trajnostno narav-
nan  – na vseh področjih  družbenega delovanja in v vseh temelj-
nih pogledih. Trajnostni razvoj  je ključni del naše dolgoročne 
vizije, pomeni pa, da občina s svojim obstojem in z delovanjem 
spoštuje in zadovoljuje potrebe vseh današnjih ter prihajajočih 
generacij; kajti le spoštovanje do sočloveka, družbe, kulture in 
narave, ter naravnih danosti pomeni, da ob lastnem razvoju 
omogočimo razvoj tudi vsakemu drugemu posamezniku in 
družbi kot celoti. 
Podpisniki koalicijskega sporazuma se dogovorijo, da se bodo 
pred sklicem redne ali izredne seje Občinskega sveta Občine 
Radenci sestali na koordinaciji, na kateri bodo sprejeli skupna 
stališča za nadaljnje delo in pripravo predlogov sklepov za spre-
jem na seji OS. Koordinacijo skliče župan ali predsednik stranke 
ali liste.

2. POLITIČNA IZHODIŠČA
Koalicijski partnerji se dogovorijo, da se sestava stalnih 
delovnih teles prilagodi sestavi nove koalicije.

3. PROGRAMSKE VIZIJE 
Občina mora postati in biti dojeta kot ključna opora za spod-
bujanje razvoja vsebin širšega javnega interesa v smislu po-
vezovanja prebivalcev na celotne ozemlju občine. Temeljno 
izhodišče za naslednje obdobje mora postati povečanje šte-
vila prebivalcev, predvsem mlajše generacije, kar pomeni, da 
bomo sprejeli ukrepe za pridobivanje investitorjev za gradnjo 
stanovanjskih kapacitet.
Režijski obrat Občine Radenci ostaja trajna rešitev izvajanja 
javnih gospodarskih služb in vsega ostalega v skladu z ve-
ljavno zakonodajo.
Vizija razvoja se postavi v smeri izvajanja naslednjih skupnih 
projektov:
- GRADNJA KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
- UREDITEV LASTNIŠKIH RAZMERIJ V PARKU in izvedba 

postopkov lastninjenja. Obnova in vsebinska razširitev 
parkovnega kompleksa.

- Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela
- Izgradnja velikega in malega nogometnega igrišča z ume-

tno travo. Na igriščih bo zgrajena tudi razsvetljava.
- Obnova ceste in izgradnja pločnikov na relaciji GRABONOŠ 

– RADENCI
- Obnova ceste in izgradnja pločnikov »RONDO – MOSTOVI«
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- Izgradnja stalnega KROŽIŠČA pri zadrugi
- Izgradnja  »4 POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME« na Račkem 

Vrhu
- Postavitev VINSKE FONTANE s spremljajočo infrastruk-

turo na Kapeli
- NAKUP in obnova KAPELSKE KLETI
- Obnova 30% občinskih cest na območju Občine Radenci
- Obnova kanalizacijske  in vodovodne infrastrukture v na-

selju Radenci
- Izvedba pilotnega projekta »SMART VILIGIS!« Murščak 
- Izgradnja KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Boračeva 
- Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav

4. ZAKLJUČEK
Koalicija mora  v prvi vrsti delovati s takšnimi temeljnimi 
izhodišči, ki so utemeljena najprej na občinskih, širše lokal-
no samoupravnih načelih in šele nato na strankarskih. Ve-
ljavnost koalicijskega sporazuma je do razpisa naslednjih 
lokalnih volitev.
Podpisniki sporazuma so: Drago Bračko, Andrej Divjak, Du-
šan Domanjko, Alja Domjan, Franc Himelrajh, predsednik 
SDS, Amadeja Horvat, Roman Leljak, Lista Romana Leljaka, 
Miran Jelen, Mihael Klobasa, Jožef Toplak, Vladimir Ran-
taša, predsednik N.Si.

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ, 
PROSTOROV/HIŠ V OBČINI RADENCI
Rok za plačilo varščine: 13.3.2020
Datum javne dražbe: 16.3.2020
Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci, prostori, hiše in sicer:
1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR
2- parc. št. 36/19, v izmeri 804 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR
3- parc. št. 36/20, v izmeri 641 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR
4- parc. št. 36/22, v izmeri 738 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 21.758,00 EUR
5- parc. št. 36/23, v izmeri 806 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.763,00 EUR
6- 200-12-32 (klet, 82,60 m2) - Izklicna cena: 27.550,00 EUR
7- parc. št. 724/1, 724/2 in 725, v izmeri 1.924 m2, k.o. 212 Okoslavci, Izklicna cena: 25.000,00 EUR
8- parc.št. 82/7, 82/4, 82/5 in 83/5, v skupni izmeri 791 m2, k.o. Boračeva, Izklicna cena: 16.800,00 EUR
9- parc. št. 9/3, 9/5 in 8/1, v skupni izmeri 992 m2, k.o. 202 Kapelski Vrh, Izklicna cena: 29.470,00 EUR
10- parc. št. 548/2, 548/3, 548/10, 548/12, 548/14, v skupni izmeri 1.637 m2, k.o. 218 Hrastje Mota, Izklicna cena: 
23.674,00 EUR
Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 13.3.2020 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne 
cene.
Več informacij najdete na spletni strani Občine Radenci, www.radenci.si.
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Njegov nastanek je inspiriral častni občan in domačin 
Radencev Kajetan Kovič s svojo literarno uspešnico Ma-
ček Muri. Tridnevni festival se je s svojimi ustvarjalnimi 
delavnicami, kulturnimi vsebinami, športno-rekreativni-
mi aktivnostmi, kulinariko in z drugimi spremljevalnimi 
dejavnostmi postavil Radence na turistični zemljevid 
družinskih festivalov, kakršnega v tem delu Slovenije ne 
poznamo. 

Občina Radenci vabi vsa društva in lokalne podjetnike, ki 
bi se želeli vključiti v program prireditve oziroma predsta-
viti na stojnici, da se nam pridružite. Kontaktirajte nas na 
naslov mojca.marovic@radenci.si ali luka.ajlec@radenci.
si ali telefonsko številko 02 566 96 10, da se dogovorimo 
o nadaljnjem sodelovanju. 
Za najbolj neučakane mucke in mačkone letos vas v ma-
čjem mestu čaka maček Mijav, ki mu bodo družbo delali 
ribič Pepe, Boštjan Gorenc – Pižama, Desa Muck, Miški-
no gledališče in še mnogi drugi…spremljate nas lahko na 
www.macjemesto.si 

LUTKOVNO – GLEDALIŠKI  
ABONMA 2020 V ORGANIZACIJI 
CENTRA ZA MEDGENERACIJSKO 
DRUŽENJE S KRAJEVNO KNJIŽNICO
Kartončki za gledališki abonma za otroke stare med 3 in 9 
let (vključno s prvo triado), so še vedno na voljo v TIC-u 
Radenci - na avtobusni postaji ali pred samim začetkom 
predstave. Predstave se bodo odvijale v prostorih CENTRA 
ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE na Občini Radenci in 
v parku Radenci.

Terminski plan predstav:
- četrtek 19.3.2020,  Pojoči smetkonjami ob 17. uri 
 (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- četrtek 23.4 2020.  Zvezdana in zvonko v cirkusu ob 17. 

uri 
 (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- četrtek 7.5.2020,  Doktor sreča ob 17. uri 
 (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- sobota 20.6.2020 na odprtem odru v parku: Čarobna 

vililandija ob 11.30 uri – na odprtem odru v parku.

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 

SPOŠTOVANE OBČANKE IN  OBČANI

Vljudno Vas pozivamo, da preverite svoja plačila stroškov 
komunalnih storitev, ki jih od marca 2019 zaračunava Obči-
na Radenci in morebitne neplačane obveznosti poravnate 
takoj oz. najkasneje do 30.3.2020. V začetku aprila 2020 
bomo primorani izterjati dolg po sodni poti, kar bo za vas 
predstavljalo dodatne stroške. 

Za informacije se lahko oglasite osebno ali po telefonu v 
času uradnih ur pri ga. Saši Kerčmar, 02/820 06 22 in 065 
602 202 (1. nadstropje v poslovni stavbi na naslovu Rad-
gonska cesta 9 g). 

Občinska uprava

Za urejanje vseh zadev, vezanih na oskrbo s pitno vodo, 
lahko pokličete na telefonski številki za vzdrževanje: 

065-602-201
in

stanje števca ali odvoz grezničnih gošč: 065-602-202 
ali na elektronski naslov komunala@radenci.si. 

Stanje števca lahko javite do 4. v mesecu.

JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
Upravljavec objektov in naprav javnega vodovoda v Ob-
čini Radenci je Režijski obrat Občine Radenci na osnovi 
določil iz veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Radenci.
Vsa dela, ki se izvajajo na sistemu vodovodnega omrežja 
in objektih lahko izvaja samo upravljavec javnega vodo-
vodnega omrežja.
Meja med vodovodnim priključkom in uporabnikovo in-
terno vodovodno instalacijo je spoj med vodomerom in 
zasunom po vodomeru.

V Radencih bo od 19. do 21. junija 2020 potekal VI. Družin-
ski turistični festival Mačje mesto, katerega organizator 
je Občina Radenci. 

Družinski turistični festival »Mačje mesto« je integralni 
turistični produkt (vključuje ponudbo s področja športa, 
kulture, kulinarike, tradicionalnih običajev in nočitev), ki 
je namenjen predvsem otrokom in družinam. 
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VABILO DRUŠTVOM
Vsa društva, ki delujejo v Občini Radenci pozivamo, da do 
20. v mesecu (vsak mesec) oddajo načrte za aktivnosti, 
ki jih načrtujejo v naslednjem mesecu, da poskrbimo za 
objavo v Informatorju Občine Radenci.

VABILO
Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci organizira za 
članice in člane društva ter vse občane občine Radenci 
predavanje gospe Polonce Fiala Novak, mag. farm., z 
naslovom

“Kako postati in ostati zdrav?”

Predavanje bo v petek, 6. marca 2020, s pričetkom  ob 
11. uri v pritličju občinske stavbe, Radgonski cesti 9 
v Radencih.

Predavanje je za vse obiskovalce brezplačno, predavate-
ljica bo odgovarjala tudi na vprašanja, ki jih bodo zastavili 
obiskovalci in se dotikajo našega zdravja.

Dodatne informacije dobite na tel.: 040 476 970

Vabimo vas na koncert ob materinskem dnevu, ki bo 
v ponedeljek, dne 23.3.2020, 

ob 19. uri v Kongresni dvorani Hotela Radin.

Nastopila bo skupina Frajkinclari, 
ki že leta povezuje dobro glasbo, dobro voljo in dobro družbo. 
Zasloveli so s Srčno napako, glasbeno sceno pa so trajno zazna-
movali tudi z osvojitvijo nagrad in priznanj praktično na vseh 
slovenskih glasbenih festivalih. Njihova besedila in melodije nas 
razveseljujejo in povezujejo že okroglih 25 let. Ob okroglem ju-
bileju in vašem prazniku - materinskem dnevu -, smo jih zato 

povabili, da dan polepšajo tudi vam!

Naj večer našega druženja mine tako, kot pojejo Frajkinclari v 
pesmi, s katero so osvojili slovensko Naj polko:

»Kdor je srečen, ta je lep,
brez šale, pesmi, smeha, nočemo živet.

Naj glasba pride iz srca,
saj sreča v pesmi je doma ...«

Prisrčno vabljeni!
Župan Občine Radenci

Roman Leljak
Po končanem koncertu Vas vabimo  v avlo hotela na kozarec zdravice ter skromno 

pogostitev.

  
  

VVPPIISS  VV  VVRRTTEECC  
  
  

VVRRTTEECC  RRAADDEENNCCII  ––  RRAADDEENNSSKKII  MMEEHHUURRČKKII,  

KKII  BBOO  PPOOTTEEKKAALL  OODD  1166..  33..  DDOO  1100..  44..  22002200  !!  

  

DDOOGGAAJJAANNJJEE  VV  VVRRTTCCUU  LLAAHHKKOO  SSPPOOZZNNAATTEE  NNAA    

DDNNEEVVIIHH  OODDPPRRTTIIHH  VVRRAATT  

vv  ttoorreekk,,  2244..  33..  oodd  1166..3300  ddoo  1177..3300  uurree    
vv  eennoottii  MMeehhuurrčkkii,,  vv  RRaaddeenncciihh  

  

iinn  
  

vv  čeettrrtteekk,,  22..  44..  oodd  1166..3300  ddoo  1177..3300  uurree    
vv  eennoottii  GGrroozzddeekk,,  nnaa  KKaappeellii    

  
  

PPRRIIDDIITTEE  IINN  SSEE  IIGGRRAAJJTTEE  ZZ  NNAAMMII!!  
  

DDOODDAATTNNEE  IINNFFOORRMMAACCIIJJEE  NNAA  TTEELL..  ŠŠTT..::  

556666--9955--7700  eennoottaa  MMeehhuurrčkkii  
556655--1155--8822  eennoottaa  GGrroozzddeekk  

NAPOVEDUJEMO DOGODKE ...
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