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RADENCI BOGATEJŠI 
ZA CENTER 
MEDGENERACIJSKEGA 
DRUŽENJA S 
KRAJEVNO KNJIŽNICO

OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI 

minilo je leto in pol od volitev. V tem času smo uspeli 
uresničiti večji del sprememb, ki smo jih načrtovali za ta 
mandat. Občina je ponovno prevzela komunalne storitve, 
občinska stanovanja in druge storitve, ki so jih pred tem 
izvajali zasebniki. Vse skupaj ni bilo in niti danes ni eno-
stavno, še vedno so poskusi, da bi nekateri te »pravice« 
dobili nazaj.  Vlagajo tožbe, kazenske ovadbe. 

Strinjali pa se boste, da delamo veliko več, gradimo na 
novo, popravljamo in skrbimo, da bi investicije bile dolgo-
ročno naravnane, enako v korist vseh občanov.
Spremembe so zahtevale popolnoma drugačno organizaci-
jo Občinske uprave. Ustanovili smo Režijski obrat, zaposlili 
dodatni strokovni kader, vse v smeri, da lahko večino del in 
nalog, ki nam jih nalaga statut in zakonodaja, opravljamo 
sami.

Govori se, da izvajamo investicije z zadolževanjem, kar ni-
kakor ne drži. V tem času nismo najeli nobenega kredita, 
sredstva zagotavljamo s pridobivanjem raznih evropskih 
projektov, s sofinanciranjem države. V tem trenutku ima-
mo na računu trikrat več denarja, od stanja, ki nam ga je 
zapustil prejšnji župan. Lahko navedemo, da je danes na 
računu malo več kot 2,2 milijona evrov. Ob tem je potrebno 
zapisati, da imamo vse račune plačane. 

Glavna usmeritev nadaljnjega dela je ureditev parkovnega 
kompleksa. V tem trenutku vse sile usmerjamo v to, da Ob-
čina Radenci končno postane lastnik parka. V tem trenutku 
je še vedno park v lasti podjetja Sava turizem d.d.  Pogoj 
za obnovitev parka je, da postanemo izključni lastniki le 

tega. Ta mesec smo prenesli v last Občine Radenci, manjši 
del parka, ki je bil v lasti Radenske d.o.o.. Gre za del, na ka-
terem se nahaja minigolf.  V teku je razpis za izvajalca, da 
bi lahko še letos obnovili minigolf. Upam, da bo obnovljen 
do konca letošnjega septembra. Podjetju Radenska d.o.o. 
se zahvaljujemo za razumevanje in hitro ureditev prenosa 
lastnine. Tako kot z Radensko d.o.o., želimo tudi s Savo 
turizem d.d. v najkrajšem možnem času urediti lastništvo 
in sicer na način zamenjave zemljišč.  

Upamo, da bomo do konec letošnjega leta, lastniki parka, 
da bi tako spomladi naslednje leto lahko začeli z obnovo 
parka v »Park vodnih doživetij«. 

Gradimo novo veliko nogometno igrišče z umetno travo, 
malo nogometno igrišče. S souporabo Dijaškega doma 
Radenci, želimo začeti s projektom športnega turizma. 
Prepričani smo, da se bo že v devetem mesecu letošnje-
ga leta, začela izgradnja nove telovadnice na Kapeli. Prav 
tako načrtujemo letos otvoritev Vinske fontane na Kapeli 
in sicer na prostoru nekdanje Osnovne šole pri cerkvi. V 
ta namen nameravamo zgraditi tudi skoraj sto parkirnih 
prostorov. Avgusta bomo obnovili in osvetlili pot preko 
Strmca na Kapelski Vrh.
Nadaljujemo s projekti urejanje cest in ulic. Končali smo s 
preplastitvijo ceste na Radenskem Vrhu, v teku je urejanje 
ceste in kanalizacije na Žabjaku (Boračeva – Radenski Vrh), 
urejamo vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo na 
Cvetlični, Vrtni, Cankarjevi in Pionirski ulici.  Vse štiri ulice 
bomo tudi na novo asfaltirali in postavili novo razsvetljavo. 
Na Murščaku gradimo dve avtobusni postaji. 

DRAGE OBČANKE IN OBČANI,
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Vsi trije projekti, ki jih načrtujemo skupaj z Direkcijo za 
infrastrukturo, in sicer cesta skozi Kapelo, cesta do Petanj-
skega mostu in krožišče, ki bo nadomestilo začasno – pla-
stično križišče, se izvajajo pravočasno in so v fazi odkupa 
zemljišč. Začetek gradnje je načrtovan za leto 2021.

Prepričani smo, da bomo že letos začeli z izgradnjo čistilne 
naprave. Na žalost smo morali rešiti tudi zaplete okoli la-
stništva sedanje stare naprave.  Čistilna naprava je sedaj v 
stoodstotni lasti Občine. Lastnik večinskega deleža je bilo 
zasebno podjetje SIM d.o.o. Trenutno smo v fazi izvedbe 
odkupa zemljišč okoli čistilne naprave. 

Spreminjamo občinske prostorske načrte za potrebe gra-
dnje treh blokov na prostoru, na katerem je letos zrasel 
novi blok s 27 stanovanji. Gre za posebno gradnjo s sa-
mooskrbno električno centralo in posebnim ogrevanjem. 
Lastniki stanovanj tako ne bodo plačevali elektrike in ogre-
vanja. Vsa stanovanje so tudi klimatizirana. Naslednje leto 
načrtujemo izgradnjo še 81 stanovanj. Z novimi prostor-
skimi načrti želimo vzpostaviti pogoje, za gradnjo novega 
naselja varovanih stanovanjskih hiš med Cesto osamosvo-
jitve Slovenije in ulico Ljubo Šercerja.

Pripravljamo proračun občine Radenci, ki bi ga prvič v 
zgodovini občine, sprejeli za dve leti in sicer za leto 2021 
in leto 2022. Na ta način bomo lažje načrtovali investicije 
in gradnje, ki se izvajajo več kot leto dni. 

Dovolite mi, da tudi v osebnem imenu zapišem nekaj be-
sed. Predvsem bi se rad zahvalil svetnikom SDS, NSi in sve-
tnikom na moji listi, da smo našli skupen interes v dobro 
vseh nas občanov. Hvaležen sem občinski upravi, ki je spre-
jela vse spremembe in skupaj z novo zaposlenimi opravi 
veliko dela. Režijski obrat dnevno dokazuje, da zmore in 
lahko skrbi za vso infrastrukturo v občini.

Zadnja dva meseca smo se ponovno znašli na medijskem 
prepihu, zaradi nesrečne Titove ceste. Naš namen je in bo 
ostal, da občina ni in ne bo talec nekakšne jugoslovanske 
ideologije. Želeli smo, da družini Šarić, Hoehnu in drugim 
zaslužnim občanom pokažemo, da smo jim hvaležni za 
njihovo življenjsko delo v naših Radencih. Želeli smo se 
in tudi smo se spomnili velikih dogodkov slovenske osa-
mosvojitve, ki je tudi od nas Radenčanov zahtevala smrtno 
žrtev.  Po gospodu Karl Hoehnu želimo poimenovati park, 
ko bo seveda obnovljen, Ante Šariću želimo nameniti v 
spomin ulico, cesto ali naselje. Sedanjo Titovo cesto smo 
preimenovali v Cesto osamosvojitve Slovenije.  Drugih 
sprememb ne načrtujemo in ulic in cest, ki nosijo ime po 
posameznikih, ki so življenje izgubili v drugi svetovni voj-
ni, ne nameravamo preimenovati. 

Osebno mi je zelo žal, da so moji protikandidati na volitvah, 
predvsem Emil Šmid in Drago Kocbek prepoznali preime-
novanje Titove ceste, kot nekakšno njihovo priložnost, da 
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me prisilijo k odstopu ali pa kot prepoznavnost za nasle-
dnje volitve. Našli so nekaj podpornikov oz. enakomisle-
čih in začeli s postopkom referenduma.  Takšno pobudo 
sem zavrnil, prepričan, da bi referendum ponovno prizadel 
mnoge v Radencih, ki so s prihodom Titove Jugoslavije 
izgubili veliko. Nekateri tudi svoje življenje. Spomnimo 
se družine Šarić, Kline in drugih na silo izseljenih, vseh 
tistih, ki so izgubili življenje, ko so hoteli prebegniti preko 
Mure v Avstrijo, vseh tistih, ki jim je odvzeto premoženje 
in osebno dostojanstvo. Zaradi njih in spoštovanja do njih, 
sem referendum zavrnil. Na žalost so se odločili za tožbo 
na Upravnem sodišču, kjer pričakujejo, da bo Upravno so-
dišče referendum vseeno dovolilo. Tudi, če se bo Upravno 
sodišče tako opredelilo, bom vložil Zahtevo pri Ustavnem 
sodišču, s ciljem, da se referendum ne izvede.

V primeru, da bo referendum dovoljen, bodo morali pre-
dlagatelji zbrati skoraj 250 overjenih podpisov na Upravni 
enoti v Gornji Radgoni.  Želim verjeti in verjamem, da bo 
med nami le toliko modrosti, da ne bo 250 občanov odšlo 
in overilo svoj podpis. Spomnimo se, zgodovina je neiz-
prosna, podpora voditelju totalitarnega režima bo ostala 
zapisana za vse čase. Osebno bom ponosen, da moji otroci, 
moji vnuki in rodovi za mano nikoli ne bodo našli mojega 
podpisa k takšni pobudi.

V zadnjih dveh mesecih sem deležen osebnih napadov, 
celo fizičnega. Okoli mojega doma se vozijo vsak petek 
s kolesi in kričijo, da se naj izselim, odstopim. Pobudniki 
referenduma so celo poslali pismo vsem vam, v katerem 
me globoko žalijo in obtožujejo dejanj, ki jih nikakor nisem 
storil ali izrekel.

Izpeljal bom svoj mandat, korektno in pošteno. Niti en 
občinski evro ne sme in ne bo šel v noben žep oziroma v 
neprave roke.  Delam kot neprofesionalen župan, deset ur 
na dan, tudi v soboto in nedeljo. Moja mesečna nagrada je 
malo manj kot 1.200 evrov. Ne izplačujem si potnih stro-
škov, na sestanke se vozim s svojim osebnim avtom.  Na ta 
način bom vodil Občino do konca mandata. Nove volitve 
bodo kmalu, leta 2022 in takrat se boste vsi na demokrati-
čen način, brez pomoči ulice, odločili o županu ali županji, 
ki bo našo občino vodil naprej. Ali si bom zaslužil ponovni 
mandat? Odločitev bo vaša.

Na koncu mi dovolite, da vas ponovno pozovem, da spo-
štujemo navodila za preprečevanja širjenja Covida 19. Pri-
skrbeli smo okoli 15.000 mask, ki so predvsem namenjene 
za naše najmanjše, ki bodo jeseni spet zakorakali v šole 
ter namenjene našim najstarejšim občanom. Ne načrtuje-
mo, vsaj na lokalni ravni, nobenih zapiranj ali omejevanj 
gibanja. 
V primeru potrebe pa bomo, tako kot v prvem valu, poskr-
beli za vse tiste, ki si ne boste mogli sami pomagati. 

Roman Leljak, župan
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RADENCI BOGATEJŠI ZA CENTER MEDGENERACIJSKEGA DRUŽENJA S KRAJEVNO 
KNJIŽNICO

Radenci smo od 9. julija bogatejši za center med-
generacijskega druženja s krajevno knjižnico. V 
centru bodo zaživele nove vsebine, od lutkov-
nega abonmaja, koncertov in likovnih razstav 
do vseživljenjskega učenja in družabnih iger, v 
knjižnici pa bo 6.000 enot knjižničnega gradi-
va. Projekt smo izpeljali ob pomoči  Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in države,  
njegova skupna vrednost je 38.297 evrov.

Center Radenci je nova dejavnost v lokalnem 
okolju in tudi novost na območju Lokalne akcij-
ske skupine (LAS), saj združuje knjižnično de-
javnost in medgeneracijsko druženje. Krajevna 
knjižnica tako predstavlja temeljni kamen za 
delovanje centra Radenci, saj bodo materiale za 
vsebine črpali iz knjižničnega gradiva. 

»Krajevna knjižnica, katere soustanoviteljica je 
Občina Radenci, bo organizirana kot organizacij-
ska enota osrednje knjižnice v Gornji Radgoni. 
Ta namreč izvaja knjižnično dejavnost, če gre za 
strnjeno naselje z najmanj 1500 prebivalci in pra-
viloma najmanj 4-kilometrsko oddaljenostjo od 
osrednje knjižnice ali druge krajevne knjižnice. Z 
odprtjem centra Radenci, pa so postavljeni tudi 
temelji za nadgradnjo kulturnih, medgeneracij-
skih, družabnih in drugih aktivnosti,« je v nago-
voru ob odprtju, poudaril župan občine Radenci, 
Roman Leljak.  

S širjenjem knjižnične mreže in odprtjem kra-
jevne knjižnice Radenci, matična knjižnica iz-
polnjuje tudi osnovni namen knjižnic, to je ena-
kost dostopnosti do informacij in gradiva za vse 
prebivalce oz. pravico do dostopa informacij in 
gradiva v svojem kraju.

S širjenjem knjižnične mreže in odprtjem krajev-
ne knjižnice Radenci, pa je izpolnjen tudi  osnov-
ni namen knjižnic, tj. enakost dostopnosti do in-
formacij in gradiva za vse prebivalce Slovenije 
oz. pravica posameznika do dostopa informacij 
in gradiva v svojem kraju. 

Tudi v Radencih bodo uporabniki seveda lahko naročili katero koli 
knjigo in jo bodo dobili v najkrajšem možnem času. 

Sedež Krajevne knjižnice je v prvem nadstropju poslovne stav-
be Občine Radenci, Radgonska cesta 9g.
POLETNI ODPIRALNI ČAS:
Ponedeljek: 8:00 – 16:00 (malica 12:00-12:30)
Sreda: 9:00-17:00 (malica 12:00-12:30)

Operacija Center medgeneracijskega druženja s krajevno knjižnico, 
je bila ocenjena kot ustrezna na 3.  javnem pozivu za sofinanciranje 
programov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na 
območju LAS Prlekija. 

Skupna vrednost sofinanciranja je bila 23.429 evrov ali 70 odstot-
kov upravičenih stroškov, Občina Radenci je dodala 14.868 evrov 
lastnih sredstev.
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RAZPISI ZA DRUŠTVA
- JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRA-

MOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV IZ OB-
ČINE RADENCI V LETU 2020

- JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH 
IN HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI RA-
DENCI ZA LETO 2020

- JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTUR-
NIH DRUŠTEV OBČINE RADENCI V LETU 2020

Razpisna dokumentacija bo na voljo od 1. 9. do 30. 9. 2020 
in bo dosegljiva na spletni strani občine: www.radenci.si 
ter v tajništvu občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro). 
Rok prijave:  30. september 2020, do 11. ure. 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
dobite na tel. št. (02) 566 96 14 ali e-naslov: simona.hime-
lrajh@radenci.si

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.

JAVNI POZIV PROGRAM ZERO500
Javni poziv predstavlja pilotni poziv v okviru programa 
»Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z 
nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program 
ZERO500, ki se financira iz sredstev evropskega Kohezij-
skega sklada (https://www.eu-skladi.si/), in se bo izvajal do 
leta 2023.

Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizki-
mi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Eko sklad 
bo na podlagi javnega poziva dodelil upravičenim vlagate-
ljem nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij 
v ukrepe učinkovite rabe energije. Tem gospodinjstvom se 
bo izboljšal socialni status, saj jim bodo energetske prenove 
prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških; zmanjšala 

se bo poraba energentov in električne energije, ki za gospo-
dinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh 
življenjskih stroškov. Nezanemarljiv je tudi vidik izboljša-
ve bivanjskih pogojev (vlaga, plesen), kar lahko pozitivno 
vpliva tako na zdravstveno kot psihično stanje članov go-
spodinjstva.

Na pilotni javni poziv, ki bo odprt do 31. 12. 2020 oz. do po-
rabe sredstev, lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

• ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na 
naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala;

• je bila zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na 
dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči 
ali varstvenega dodatka;

• je sama ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki 
so z vlagateljem navedeni v Odločbi CSD, lastnik ali 
solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe 
ali etažni (so)lastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostano-
vanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla. V primeru, 
da vlagatelj ni (so)lastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen 
tudi, če je en oz. več družinskih članov skupaj, ki so z 
vlagateljem navedeni v Odločbi CSD, (so)lastnik vsaj 
do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)
lastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, 
kjer se bo investicija izvedla.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo biti izpolnjeni tudi 
naslednji pogoji za stavbo, kjer se bo investicija izvajala in 
sicer, da je to eno- ali dvostanovanjska stavba oziroma sta-
novanje v dvostanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967:

1. ki je upoštevana v priloženi odločbi CSD;
2. je legalna, se lahko uporablja in je njena namembnost 

stanovanjska.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena tudi za 
stavbe, ki imajo izvedene prizidave ali nadzidave stavbe po 
31. 12. 1967, če je bila pridobljena upravna odločba, ki izkazu-
je legalnost gradnje prizidave oz. nadzidave in je bila izdana 
pred oddajo vloge na ta javni poziv.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za inve-
sticije v ukrepe, ki pred podpisom Tripartitne pogodbe med 
med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko 
skladom, j.s. še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje 
ukrepe:

• toplotno izolacijo strehe in/ali stropa;
• toplotno izolacijo fasade;
• vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih 

vrat;
• zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom 

vode s sprejemniki sončne energije;
• zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople 

vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;
• vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote 

odpadnega zraka.
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Višina spodbude znaša 100% upravičenih stroškov inve-
sticije, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV. Točna višina 
spodbude se določi s tripartitno pogodbo in sicer na podlagi 
predračuna za izbrani ukrep.
V izvajanje programa bodo vključeni tudi energetski sveto-
valci, ki delujejo v okviru javne energetsko svetovalne mre-

NOVA TEMATSKA UČNA POT
V Občini Radenci je vklopu projekta »Prehistory adventu-
re« nastala nova tematska učna pot, ki govori o prazgodo-
vinskih obdobjih v povezavi z novejšo zgodovino zdravi-
liškega turizma v Radencih. Pot je speljano v zavarovano 
območje naselbinske, vrtno arhitekturne dediščine in 
Nature 2000. 

Pot je sestavljena iz štirih točk. Prva točka »prazgodovinski 
plato« se nahaja pred pošto in je opremljena s časovnim 
trakom prazgodovinski dob v obliki kamnitih sedal. Druga 
točka »bakrena doba« je pri zdravilnem vrelcu, kjer se obi-
skovalci seznanijo z začetki pridobivanje mineralne vode 
v Radencih. Tretja točka je pri spomeniku »Tri gracije«, kjer 
je govora o bronasti dobi in razvoju zdraviliškega kraja, na 
četrti točki ob vrelcu za CO2 kopel je predstavljena železna 
doba in območje Nature 2000 z reko Mura. Učna pot je 
opremljena z informativnimi tablami in zloženko. Zloženka 
je prevedena v hrvaški, nemški in angleški jezik. Zloženka 
je na voljo v tajništvu Občine Radenci ali na spletni stra-
ni občine pod zavihkom Prehistroy adventure – tematska 
učna pot od kamna do železa. 

Dodatne informacij o učni poti dobite na telefonski številki: 
02 566 96 10 (Občina Radenci).

Projekt »Prehistory Adventure« je podprt s strani Evropske unije 
in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020.

že ENSVET. Energetski svetovalci bodo občane informirali 
o možnostih prijave na javni poziv, jim svetovali ter bodo 
vključeni v celoten proces postopka izvedbe investicije.
Dodatne informacije: https://www.pora-gr.si/razpisi/aktu-
alni-razpisi/item/1124-javni-poziv-program-zero500.html

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
NAKUPA IN POSTAVITVE NAPRAV 
ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE 
ENERGIJE Z IZRABO SONČNE 
ENERGIJE ZA OBDOBJE 2019-2022
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (ne-
povratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje na-
prav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne ener-
gije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav 
za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov 
energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se 
dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in 
vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo 
sončne energije.

Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostoj-
ni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih druž-
bah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelji, ki kandidi-
rajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena 
Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, 
daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Ur. l. 
RS, št. 17/14, 81/15). Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim 
podpisana pogodba o sofinanciranju.
ROKI ZA PRIJAVO
Vloge za šesto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 
25. 9. 2020.
Prijavna dokumentacija in podrobnejše informacije na:
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energe-
tika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-
-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
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V mesecu juliju je častitljivi jubilej, 100 let, praznoval Lud-
vik Šlemer iz Okoslavec. Domači so mu pripravili prijetno 
praznovanje s številnimi zdravicami, čestitkami, pesmijo in 
vsem kar sodi k tako pomembni življenjski obletnici. 

Veliko zdravja mu je ob obisku zaželel župan Občine Ra-
denci, Roman Leljak.

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

julij 2020 | naklada: 2000
Fotografije: arhiv občine, internet 
Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

LIKOVNA RAZSTAVA
V prostorih Centra za medgeneracijsko druženje s krajevno knjižnico v poslovni stavbi občine Radenci sta razstavljeni 
dve likovni razstavi. Likovni razstavi sta nastali v sodelovanju Občine Radenci in Likovnega društva Gornja Radgona. 
Otroci so izdelovali na temo umetnosti v prazgodovini. Odrasli so izdelovali na temo Pomurja in Radencev.

Vabljeni na ogled dveh likovnih razstav, vsak delovni dan od 7. do 15. ure do konca meseca avgusta.

LUDVIK ŠLEMER 
OBELEŽIL ČASTITLJIVI 
100. ROJSTNI DAN

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.


