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OBVESTILA ZA OBČANKE IN  OBČANE OBČINE RADENCI 

PODJETJE RADENSKA 
D.O.O. JE ŠOLAM 
IN VRTCU V OBČINI 
RADENCI PODARILA 
VODO IN ZAŠČITNE 
MASKE.

NAGOVOR ŽUPANA

DRAGE OBČANKE IN DRAGI OBČANI,
iz srca se vam zahvaljujem za trud in potrpljenje, ki ste ga 
imeli v času epidemije. V sodelovanju z občinskim svetom in 
občinsko upravo smo storili vse, da bi vam pomagali. Oprostili 
smo vas plačila položnice  za stroške komunalnih storitev 
za mesec marec, najemnike smo oprostili plačila najemnine. 
Dostavljali smo vam zaščitno opremo in drugo. 

Posebej se zahvaljujem Štabu Civilne zaščite Radenci, mla-
dincem in občinski upravi. Rad bi pohvalil in se zahvalil vsem 
zaposlenim v Domu za starejše, še posebej direktorici Jasmini 
Štandeker.  Obe naši zdravnici sta bili prerazporejeni in sta v 
času epidemije delali v Zdravstvenem domu Gornja Radgo-
na. Njima in sestram v občinskih ambulantah in celotnemu 
osebju Zdravstvenega doma Gornja Radgona velika hvala. 

Zahvaljujem se podjetju Radenska, ki je nesebično pomagala 
urgentnim centrom v Mariboru in na Ptuju. Svoje izdelke so 
dostavili v več domov za ostarele in tudi Občini Radenci, ki jih 
je preko Civilne zaščite delila občanom. Iskrena hvala.

Občina Radenci je starejšim občanom, ki niso imeli možnosti 
priprave lastnega toplega obroka, v času epidemije dostavljala 
topel obrok na dom.  

Odkar je naša ekipa prevzela vodenje občine, nismo najeli 
nobenega kredita. Ob nastopu mandata smo imeli na računu 
občine 700.000 evrov, danes imamo 2.200.000,00 evrov 
in poravnane vse obveznosti. Za vse investicije bomo letos 
porabili več kot 10 milijonov evrov. Začeli bomo  z gradnjo te-
lovadnice ob OŠ Kapela, nogometnega igrišča na umetni travi, 
obnovili bomo vodovodno infrastrukturo na Pionirski, Vrtni 
in Cvetlični ulici, preplastili bomo vse tri ulice z novim asfal-
tom, ob teh delih  bomo preplastili tudi novo Cesto dr. Anteja 

Šarić (Titovo cesto).  Letos se začne izgradnja nove čistilne 
naprave, vinske fontane na Kapeli, postajališča za avtodome 
na Račkem vrhu. Medtem že poteka izgradnja nove avtobu-
sne postaje na Murskem vrhu, obnova ceste na Radenskem 
vrhu. V jesenskih mesecih bomo obnovili mini golf v parku 
in postopoma začeli obnavljati celotni park. Sredstva bomo 
črpali iz evropskih in nacionalnih skladov. Vsa dela bomo iz-
vedli brez kredita. Tudi v letu 2019 nismo najemali kredita, 
nasprotno, dolg občine do bank iz starih časov smo zmanjšali 
na 500.000 evrov in smo ena od najmanj zadolženih občin 
v Sloveniji. 

Že dolga leta  imamo v občini pereči problem denacionali-
zacije. Vsi, ki vodimo to občino, smo  s svojim mandatom 
prevzeli odgovornost tudi glede rešitve  problema denacio-
nalizacije. V prepričanju, da smo v letu dni  pokazali nekaj 
uspešnih rezultatov, želimo urediti tudi denacionalizacijo ter 
s tem ohraniti dobre odnose  z družino Šarić.  Želimo zgraditi 
razvojno naravnano, odprto, prebivalcem in obiskovalcem 
prijazno  občino.

Te dni posamezniki javno nasprotujejo in zbirajo podpise  za 
preprečitev sprejema odloka s katerim bomo predlagali spre-
membo imena  Titove ceste v Cesto dr. Ante Šarića. 

Vsak zaplet, med drugim tudi zahteva za referendum okoli 
preimenovanja ceste, pomeni da se ponovno ustavijo vsa 
dela, načrti in ostale aktivnosti urejanja parka. Prednostno 
moramo reševati zahteve po morebitnem referendumu oz. 
izvedbi le tega.

V primeru, da bomo morali izvesti referendum, bo park ostal 
v lasti Save turizma, sedanja ekipa pa bo prenehala z vsemi 
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aktivnostmi okoli obnove parka do konca mandata, leta 2022, 
česar si res ne želimo.

Nihče  od stanovalcev sedanje Titove ceste ne bo imel s pre-
imenovanjem ceste nobenih finančnih posledic. Na sedanji 
Titovi cesti živi 83 občanov naše občine. Stroške za izdelavo 
novih dokumentov bomo povrnili v celoti. 

V tem trenutku poteka zbiranje podpisov, s katerimi se želi 
preprečiti preimenovanje ulice.  Ta dopis ima namen, da dobi-
te pravo informacijo, da vas ne bo nihče zavajal. V času od 12. 
5.  do 27. 5. poteka v skladu z zakonom  PREDHODNO POSVE-
TOVANJE k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Zdraviliškem kra-
ju Radenci. Imate pravico podati pisno na naslov občine, svoje 
strinjanje, nestrinjanje, oziroma mnenje. V primeru, da ste že 
oddali kakršenkoli podpis in vam vse podrobnosti niso bile 
poznane, lahko kadarkoli svoj podpis s telefonskim klicem 
ali pismeno na občini prekličete.

Predstavitev dr. Ante Šarića:

Cesta bo nosila ime po  pokojnem dr. Anteju Šarić, zdravniku 
– specialistu za srčne bolezni, ki je kmalu po poroki z Vilmo 
Hohn,  leta 1934, postal družbenik in vodja podjetja Raden-
ske slatine. Čeprav je Vilma po svojem očetu Wieltschnigu 
podedovala velike gospodarske sposobnosti, je našla v svo-
jem drugem možu, dr. Šariću, toliko ekonomskih kvalitet, da 
mu je kmalu prepustila vodstvo podjetja in ga privzela kot 
družbenika. 

Z nastopom dr. Šarića se je pričelo za Radence četrto razvojno 
obdobje, v katerem so se uspehi dvigali tako hitro in strmo, da 
pomenijo zanje nekaj edinstvenega. Ker je Šarić združeval v 
sebi zdravniške in gospodarske sposobnosti, je bilo to za pod-
jetje posebno velikega pomena, kot tudi za celoten kraj. Ker 

je od Hildebranda dalje zdraviliški obrat precej zaostal, si je 
Šarić privzel nalogo, da bo najprej na ustrezno višino dvignil 
zdravilišče, zatem še celotno podjetje. Pri izvajanju tega načr-
ta je bil takoj pozimi leta 1934/35 preurejen in dvignjen stari 
Anin dom. V naslednji zimi  (1935/36) je bila na kraju starega 
Kopališča, ki je imelo 11 kopalnih kabin in okrog 15 sob, zgra-
jena nova Terapija in depandansa. Naslednje leto (1936/37) 
je bila povečana in dvignjena ter po sodobnih zahtevah ure-
jena prejšnja Vila Hildebrand z dietično kuhinjo.  Hkrati je 
bila v odprtem parku izven zdraviliškega središča zgrajena 
nova kavarna s kinom in sobami. V letu 1937 spomladi je bil 
za novim  kopališčem odkrit nov izdatni Murski vrelec. Leta 
1938 je bila povečana in preurejena Vila Elmina. V letu 1940 
je bil izdelan načrt za vodovod ter projekt za napravo odpr-
tega športnega bazena, a je izvedbo obeh načrtov preprečila 
druga svetovna vojna. Šarić je bil eden redkih zdravnikov in 
gospodarstvenikov, ki je pravilno doumel pomen in važnost 
okusne in zdravilne kakovosti slatine, v zdravilišču pa edin-
stvene ogljikove kopeli in bogat instrumentarij za fizikalno 
zdravljenje. Vedel je, kako pomembna je promocija obojega 
in v njegovem obdobju je frekvenca zdravilišča stalno rasla, 
prodaja slatine se vsako leto dvigala in s tem višala sloves 
kraja Radenci daleč okrog po Jugoslaviji in tudi širše. Nadaljnji 
vzpon podjetja v tej smeri in s tem razvoja kraja Radenci je 
prekinila druga svetovna vojna, katere žrtev je postal tudi dr. 
Ante Šarić. Dr. Ante Šarič je umrl kot talec pod okupatorjevimi 
streli, 5. aprila 1945. Ustreljen je bil pri Betnavskem gradu v  
Mariboru, kjer je tudi pokopan. Povojna oblast Josipa Broza 
Tita je  leta 1952 odredila to pokopališče preorati in zbrisati 
vsako sled pokopališča, zato Dr. Ante Šarić nima groba.

Župan

Roman Leljak

UREDITEV VODOVODNEGA IN 
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V 
VRTNI, PIONIRSKI IN CVETLIČNI 
ULICI V RADENCIH
V mesecih med junijem in septembrom 2020 bo Režijski 
obrat Občine Radenci izvedel rekonstrukcijo vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja v Vrtni ulici, Cvetlični ulici, Pionirski 
ulici in Cankarjevi ulici v Radencih.
Gre za vodovod in kanalizacijo v skupni dolžini vsakega cca 1 km. 
Gradnja bo v večini potekala v oz. ob obstoječih lokalnih cestah 
in poteh.
V sklopu rekonstrukcije vodovoda se bodo izvedli hišni priključ-
ki, ki se izvedejo 1 m na parcelo, kpl s postavitvijo vodomernega 
jaška. Prav tako se bodo v sklopu rekonstrukcije kanalizacije 
izvedli še hišni priključki, ki se izvedejo 1 m na parcelo, kpl s po-
stavitvijo kanalizacijskega jaška fi 40 na parceli.

OSKRBA S PITNO VODO 
Obveščamo vas, da ste prejeli položnice za storitve javne službe za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode za mesec april, na katerih so zaračunane vse storitve po novem ceniku, vključno z vodarino. Zneski za plačilo 
na položnicah so zaradi nove cene vodarine, ki je začela veljati s 1. 2. 2020, višji.

V sklopu ureditve vodovodnega in kanalizacijskega omrež-
ja se bo na območju obdelave izvedel tudi zaključni sloj s 

Legenda:  ----------- Projektiran vodovod ----------- Obstoječi vodovod
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humusom (za polaganja v zelenici,...) ali zaključnim slojem 
ter nosilnim slojem asfaltne prevleke (v primeru polaganja 
v asfaltnih površinah).
Promet bo zaradi del ob cestišču delno oviran, za kar bomo 
na teh odsekih uredili potrebno začasno cestno - prometno 
signalizacijo. 
Zaradi zagotavljanja varnosti bo gibanje na območju grad-
bišča v času gradnje omejeno, zato  stanovalce ob območju 
gradnje naprošamo za strpnost in razumevanje ter spošto-
vanje postavljene signalizacije.

Številka: 094-0001/2020
Datum: 12. 5. 2020
Na podlagi 7. člena Pravilnika o priznanjih Občine Radenci 
in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Obči-
ne Radenci (UGSO, št. 67/15) ter Sklepa župana o objavi 
javnega razpisa za dodelitev Priznanj Občine Radenci in 
Nagrad zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Raden-
ci za preteklo leto (sklep št. 011-0001/2018-28), objavlja 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Radenci

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA DODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE RADENCI TER NAGRAD ZASLUŽNIM IN USPEŠNIM 
OBČANOM OBČINE RADENCI ZA PRETEKLO LETO

Občina Radenci podeljuje vsako leto, ob praznovanju 
občinskega praznika, Priznanja Občine Radenci (v na-
daljevanju besedila: Priznanja) in Nagrade zaslužnim 
ter uspešnim občanom Občine Radenci (v nadaljevanju 
besedila: Nagrade) posameznim občanom, podjetjem in 
drugim organizacijam ter skupinam, zavodom, krajevnim 
skupnostim in društvom za njihove dosežke na podro-
čju gospodarstva, turizma, kmetijstva, kulture, znanosti, 
ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja, prostovoljstva 
ter humanitarnosti. Občina lahko podeljuje Priznanja in 
Nagrade tudi drugim državljanom Slovenije in tujim dr-
žavljanom.
V letu 2020 zbiramo predloge za dodelitev Priznanj in 
Nagrad za leto 2019.
I. Priznanja Občine Radenci so:
- naziv Častni občan, Plaketa z listino in Pisno prizna-
nje
Predlog za dodelitev Priznanja lahko podajo:
- fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, dru-
štva, delovna telesa občinskega sveta ter politične stranke.
Predlog za dodelitev Priznanja mora biti podan v pisni 
obliki in mora vsebovati:
- podatke o kandidatu,
- opredelitev Priznanja (npr.: naziv častni občan, plaketa, 
pisno priznanje),
- pisna obrazložitev predloga,
- podatke o predlagatelju kandidata (naziv ter popolni 
naslov).
II. Nagrade uspešnim in zaslužnim občanom Občine 
Radenci se podeljujejo na podlagi meril, ki jih določa 14. 
člen Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagraje-
vanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci. 
Višina posamezne nagrade ne presega 200 eur, kandidatu 
pa se lahko dodeli večkrat.
Na javni razpis za dodelitev Nagrade se lahko prijavijo:
- podjetja, ustanove, zavodi, 
- posamezniki, 
- skupine, društva, ekipe (delitev nagrade na število čla-
nov).

Predlog za dodelitev Nagrade mora biti podan v pisni 
obliki:
- na izpolnjenem predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije,
- predstavitev kandidata za nagrado,
- potrdilo o stalnem prebivališču kandidata za nagrado (oz. 
izjavo, da dovoljuje upravnemu organu vpogled v uradno 
evidenco),
- dokazila o izjemnih dosežkih kandidata za nagrado, dose-
ženih v preteklem letu oz. dokazilo o posebni nadarjenosti 
kandidata za nagrado,
- druga, vsebinsko ustrezna dokazila.

Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado za leto 
2019:  najkasneje do srede, 10. 6. 2020 do 10. ure.
Predlog za Priznanje ali Nagrado mora biti dostavljen 
na naslov:

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA OBČINE RADENCI, RADGONSKA CESTA 
9, 9252 RADENCI (osebno ali po pošti, do dneva in ure, 
določene kot skrajni rok za oddajo prijave) in obvezno na 
ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije.

Oprema predloga: Predlog za Priznanje ali Nagrado odda-
te predložite v zaprti kuverti, na katero obvezno prilepite 
oz. jo opremite z izpolnjenim obrazcem »Oprema prija-
ve«, ki je priloga razpisne dokumentacije.
Objava in dostop do razpisne dokumentacije: na spletni 
strani občine: www.radenci.si in v tajništvu Občine Ra-
denci (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro, od dneva objave 
do roka za oddajo predlogov) pod nazivom:
- Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj 
Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom 
Občine Radenci za preteklo leto (z razpisno dokumentacijo) 
ter 
- Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju 
zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci (UGSO, št. 
67/15)  
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Pravočasno prispele predloge za Priznanja in Nagrade 
pregleda Komisija, prepozno prispeli predlogi ostanejo v 
zaprti ovojnici in bodo shranjeni v arhivu občine.
Komisija pripravi predlog sklepa za dodelitev Priznanj in 
Nagrad za leto 2019, ki ga potrdi Občinski svet Občine Ra-
denci. Odločitev Občinskega sveta je dokončna.
Priznanja Občine Radenci bodo prejemnikom izročena na 
svečani akademiji ob občinskem prazniku. Prejemnikom 
Nagrad bo sklep o prejemu nagrade izročen na svečani 
akademiji ob občinskem prazniku, dodeljeni znesek pa 
bo nakazan na njihov osebni račun. 

Seznam prejemnikov Priznanj in Nagrad za leto 2019, z 
obrazložitvijo, bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja objavila na krajevno običajen način.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. 
št. 02 566 96 10 ali 02 566 96 12 oziroma na e-naslovu: 
mojca.marovic@radenci.si.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občine Radenci

Občani Občine Radenci se lahko od ponedeljka, 18. maja 
2020, dalje, v primeru pravnih vprašanj iz področja delov-
nega prava, obrnete na občinski elektronski naslov: 

pravni.nasvet@radenci.si

Na tem elektronskem naslovu boste fizične osebe, občani 
Občine Radenci, lahko dobili brezplačen pravni nasvet in 
napotek glede nadaljnjega postopanja v primeru vprašanj, 
ki se nanašajo na izgubo službe oziroma morebitno odpo-
ved pogodbe o zaposlitvi, zakonitost postopka odpovedi in 
pravne možnosti, pravico do odpravnine, sklepanje aneksov 
ali novih pogodb o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin, 
odškodnino v primeru poškodbe pri delu, delo od doma, 
varstva in zaščite pri delu ter ostale pravice pri delu in iz 
dela, kot izhajajo iz slovenske delovno pravne zakonodaje.
Občina Radenci se zaveda, da je v času pandemije COVID-19 
prav zaposlitev in s tem delovno pravo eno izmed področij, 
na katerem se občanom poraja največ vprašanj in ima za 
življenje občanov tudi izjemen pomen.

Z namenom, da boste lahko tudi v teh izrednih razmerah 
kar najbolje zaščitili svoje pravice in interese ter pravni po-
ložaj, vam želimo omogočiti, da ste deležni ustrezne prve 
pravne pomoči oziroma pravnega nasveta. Pri tem bodo 
imele časovno prednost obravnave tiste urgentne zadeve, 
ki so morebiti vezane na procesne ali materialne roke, kot 
je na primer odpoved pogodbe o zaposlitvi, ipd.
Vsi vaši podatki bodo strogo varovani, v skladu z veljavno 
zakonodajo. Pri tem Občina Radenci ne bo nosila odgovor-
nosti za končno odločitev prosilca o ravnanju, odločitvah 
in ukrepih, ki jih bo slednji na podlagi prejetega pravnega 
nasveta sprejel. Brezplačni pravni nasvet v primeru na-
knadne spremembe zakonodaje in/ali sodne prakse ne 
bo uporabljiv. Prejet pravni nasvet tudi ne bo neposredno 
uporabljiv v morebitnem sodnem postopku in bo zaupne 
narave, posredovan izključno prosilcu.

PRAVNA POMOČ ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Zaradi epidemiološkega tveganja in morebitne nevarnosti 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), smo se 
žal morali odločiti, da v skladu z navodili države Republi-
ke Slovenije odpovemo prireditev Družinsko turistični 
festival Mačje mesto v letu 2020, kot tudi Rekreakcijo in 
Radensko noč.

Hvala vsem društvom, sponzorjem, lokalnim ponudnikom 
in ostalim sodelujočim, ki ste pokazali pripravljenost obo-
gatiti naše prireditve.

Celoten program prireditve Mačjega mesta  bomo iz leta 
2020 prenesli v leto 2021. Prosimo vas, da si v svojih kole-
darjih  rezervirate datume od 18. do 20. junija 2021, ko bo 
v radenskem parku  spet zaživelo »Mačje mesto«.

V letošnjem leto bomo  izvedli zgolj aktivnosti, ki smo jih 
začeli že pred datumom razglasitve epidemije in sicer lite-
rarni natečaj za otroke »Sanje so velika skleda«, saj so nam 
otroci že poslali svoja dela in likovno kolonijo za odrasle.
Veselimo se sodelovanja z vami v naslednjem koledarskem 
letu in vas pozdravljamo z »MAČJIM MIJAV«. 

ODPOVED PRIREDITVE: DRUŽINSKI TURISTIČNI FESTIVAL 
MAČJE MESTO IN REKREAKCIJA TER RADENSKA NOČ

O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N K E  I N  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 
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LUTKOVNO – GLEDALIŠKI ABONMA
V letošnjem šolskem letu smo začeli izvajati predstave v sklopu Centra medgeneracijskega druženja s krajevno knjižnico. 
Izvajanje abonmaja v preteklih mesecih ni bilo mogoče zaradi nastale situacije s COVID-19. Nadaljnje izvajanje predstav zaradi 
varnosti otrok in ostalih udeležencev prelagamo do datuma, ko bo izvajanje abonmaja varno za naše otroke. Imetnike abo-
nmajskih kartic za leto 2020 prosimo, da obdržite abonmajske kartice. O nadaljnjem izvajanju abonmaja in novih terminih 
predstav boste obveščeni naknadno.

OBVESTILA ZA OBČANE
19. 5. 2020 se začnejo dela in preplastitev ceste LC 844361 
v Radenskem Vrhu. Prebivalce prosimo, za razumevanje in 
za sodelovanje z izvajalcem. O zaporah boste pravočasno 

obveščeni s strani izvajalca INDRAST d.o.o.

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.

DELOVNI ČAS OBČINSKE 
UPRAVE OBČINE RADENCI

URADNE URE
Ponedeljek: 8.00–11.00

Torek: zaprto za stranke
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.30

Četrtek: zaprto za stranke
Petek: 8.00–11.00

IZVEN URADNIH UR POSLUJEMO SAMO ELEKTRONSKO.

INDIGO JE PESNIŠKI PRVENEC SARE KAGER

PESEM O TISTIH ALI PESEM O TEBI, MENI IN NAS
Fotografinja. Pesnica. Radenčanka. To je Sara Kager. 
Objektiv fotoaparata brez težav zamenja s peresom in 
črno na belem zapiše svojo resnico. Resnico, ki se največ-
krat tudi rima. Svoje občutke, pred katerimi se ne skriva.
Vrednost nepremičnin, ki se prodajajo v kompletu, znaša 
28.500 eur.
Saro ste morda že kdaj srečali, saj je domačinka, ki je nelo-
čljivo povezana z Radenci. Tukaj vedno najde inspiracijo za 
svoje ustvarjanje. No, razen takrat, ko inspiracija najde njo. 
Saro lahko čez dan srečate v njeni knjigarni, kar je precej 
pričakovano, saj se je v književnost in knjige zaljubila že v 
vrtcu, v osnovni šoli in gimnazijskih letih pa je zaljubljenost 
prerasla v ljubezen, ki v dobrem in slabem traja še danes.
Glede na njeno naklonjenost besedam je pravzaprav zani-
mivo, da je Sara poklicna fotografinja. Fotografinja, ki piše 
poezijo. Lahko bi rekli, da svoje življenje živi v besedi in 
sliki. Pa se tokrat osredotočimo bolj na besedo, saj je Sara 
nedavno izdala svoj pesniški prvenec Indigo. In še preden 
vam izdamo kaj več o knjigi, vas sprašujemo, kaj imajo sku-

Obveščamo vas, da bomo položnice za NUSZ za leto 2020 
izdali predvidoma v mesecu avgustu.

Park v Radencih je v popolni lasti Save turizem. Kot občina žal 
nimamo nobene pravice urejati okolice in kositi trave. Ostali 
del Radencev ureja podjetje G.M.W. d.o.o. Pred tremi leti jim 
je bila podeljena 15- letna koncesija. Za v petek sem sklical 
sestanek s predstavniki podjetja, z jasnim stališčem, da bomo 
prekinili pogodbo, če občina ne bo pokošena in urejena v skla-
du s koncesijsko pogodbo. Opravičujem se vsem, ki skupaj z 
mano ugotavljate, da je na tem področju treba ukrepati.

Župan Občine Radenci
Roman Leljak
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pnega Minatti, Pavček, Menart in Zupančič? Saro Kager, 
seveda. Vsi ti izjemni poeti so namreč na njenem pesni-
škem ustvarjanju pustili nezamenljiv pečat. Če spremljate 
skrivnostni psevdonim S. K. na družabnih omrežjih, vse to 
najbrž že veste, saj je njena poezija na njih precej zastopa-
na, zveste publike pa ji ne manjka.

Tako je zaradi zaljubljenosti v branje, ljubezni do pisanja in 
vplivov zgoraj omenjenih poetov danes pred nami Indigo. 
Zbirka šestdesetih pesmi, ki so nastajale v obdobju nekaj 
let, je že na prvi pogled posebna. Deluje sodobno, a se na 
zelo očiten način spogleduje z nekakšno brezčasnostjo. Li-
kovno zasnoval in opremil jo je kreativni direktor Domen 
Husu, ki je s svojim minimalističnim slogom, križanim z 
naključnimi, a dobro premišljenimi ilustracijskimi inter-
vencijami dal prednost besedi oz. vsebini. So pa svoj pro-
stor v knjigi našle tudi Sarine fotografije, ki kot abstraktna 
umetnost potencirajo edinstveno izkušnjo bralca. Dopol-
njevanje črnine in beline v notranjosti otvori sijoč indigo 
napis na naslovnici, kar je poleg barvno ujemajočega ozna-
čevalnega traku tudi edina barva, na katero boste naleteli 
med prebiranjem.

In potem se začne poezija. 
V veliki meri romantično obarvana. Včasih bolj, včasih 
manj očitno. Je življenjska in na trenutke neizprosno druž-
benokritična. S široko paleto emocij. Skoraj v celoti jo lahko 
berete v slovenščini, čeprav se med strani prikrade še ka-
kšen drug jezik ali narečje. Tudi prleščina in prekmurščina. 
Sicer pa je poezijo skrajno nehvaležno pretirano analizirati, 
zato vam predlagamo, da si čimprej zagotovite svoj izvod 
Sarinega pesniškega opusa. Lahko se ponj odpravite peš in 
obiščete Knjigarno in papirnico Radenci (Mladinska ulica 3, 
Radenci) ali pa ga naročite preko elektronske pošte naroci-
la.indigo@gmail.com. Nič več ali manj vas ne stane kot 20 
€. Ne dvomimo, da se bodo pesniški dosežki in predvsem 
presežki zbirke Indigo dotaknili tudi vas, saj je dosedanji 
odziv bralcev osupljiv.
Za konec si lahko le želimo, da Sari Kager nikoli ne zmanjka 
inspiracije, besed ali pa črnila.

ODPIRALNI ČAS 
ZBIRNEGA CENTRA
Od 14.4.2020 zbirni center Radenci obratuje po normal-
nem poletnem delovnem času.

ZBIRNI CENTER RADENCI: Boračeva (pri bivši žagi) 
- vsak torek med 14. in 18. uro
- vsako soboto med 8. in 12. uro

Ob praznikih in dela prostih dnevih je zbirni center zaprt.
Ob oddaji odpadkov v zbirnem centru vas prosimo, da 
upoštevate navodila pristojnih institucij v povezavi z 
epidemijo COVID-19 predvsem glede zaščitne opreme 
(maske, razkuževanje), kot tudi vse predpise občine, na-

vodila v zbirnem centru, zaposlenih ter ostalih prisotnih 
oseb, ki bodo po potrebi skrbele za nemoteno oddajo od-
padkov v zbirnem centru. Za upoštevanje navodil se vam 
že vnaprej zahvaljujemo in vas prosimo za potrpežlji-
vost, saj lahko zaradi upoštevanja navodil v povezavi z 
epidemijo COVID-19 prihaja do čakalnih vrst za oddajo 
odpadkov. Zaradi navedenega predlagamo, da zbirni 
center za oddajo odpadkov do nadaljnjega uporabljate 
zgolj v nujnih primerih.

Vse dodatne informacije najdete na naši spletni strani 
www.saubermacher.si, na tel. št. 02-620-23-00, lahko 
nam pišete na pisarna@saubermacher.si ali nas obiščete 
na naslovu Spodnji Porčič 4a, 2230 Lenart v Slovenskih 
goricah ali na Ulici Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota.

S spoštovanjem,
Vaš Saubermacher Slovenija d.o.o.

O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N K E  I N  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 
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ŽIVALSKI VRT SIKALU ZOO 
ODPIRA SVOJA VRATA
Spoštovani!
Družina Mitev, ki vzorno in skrbno gradi in ureja živalski 
vrt SIKALU ZOO v Boračevi, nudi vsem otrokom do 14. leta 
starosti iz lokalne skupnosti Radenci prost vstop v sprem-
stvu staršev, do 15. 6. 2020. 

Otroci so bili v času karantene ena najbolj ranljivih skupin, 
saj so zelo težko razumeli »ZAKAJ NE?«.Stik z naravo in z 
živalmi je dokazano pozitivna izkušnja, ki vrača tudi pozi-
tivno energijo in nasmeh na lica naših otrok.

Živalski vrt odpira svoja vrata vsak dan od ponedeljka do 
četrtka med 14. in 18. uro, v petek, soboto in nedeljo ter 
med prazniki pa med 12. in 18. uro. Lokalno podjetje po-
maga lokalnim prebivalcem, lokalni prebivalci pomagajo 
lokalnim podjetnikom.



PRAZNOVANJE 3. SVETOVNEGA DNE ČEBEL
20. decembra 2017 je generalna skupščina 
Organizacije združenih narodov (OZN) v New 
Yorku, na pobudo Slovenije, 20. maj razglasila 
za svetovni dan čebel. S tem se je končal dol-
gotrajni postopek razglasitve, ki se je pričel v 
letu 2014. Razglasitev je za RS pomenila po-
membno diplomatsko zmago.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel smo 
organizirali v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je 
bil rojen Anton Janša, naš največji čebelar, ki 
se je rodil 20. maja 1734 in po katerem smo 
določili dan za praznovanje SDČ. 

Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo številne institucije, organizacije in različna združenja po celem svetu.
Glavne aktivnosti povezane s praznovanjem svetovnega dne čebel koordinira Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ob 
sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta namen tudi vzpostavila delovanje spletne strani www.worldbeeday.org na kateri 
so prisotne koristne informacije povezane s praznovanjem.

Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelo-
vanju z mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA. 

V letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje virusa COVID-19, zato v zvezi s praznovanjem SDČ ne bodo organizirani dogodki, 
kot v preteklih dveh letih, bo pa zaradi tega več aktivnosti potekalo preko medijev, spletnih javljanj in različnih objav na družbenih 
medijih, da so informacije čim bolj dosegljive širši javnosti. 

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti da so:
1. Čebele in ostali opraševalci izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani ČZS)
• V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, sadimo medovite rastline.
• Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem. 
• Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje kaj lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob tem pa 
moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam pomagamo tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi ljudem. Čebele 
namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo okolje brez 
onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.

Zato, varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v bolj zdravem okolju!
Dr. Peter Kozmus

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
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