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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE  OBČINE RADENCI 

RAZGLAS - SVETOVALNI REFERENDUM, 25. 10. 2020

4. VPRAŠANJE
 »Ali ste za to, da se zgradi javno kopališče v Radencih?«
  ZA PROTI
Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanje pod 
zaporedno številko 4 se izvede na celotnem območju Ob-
čine Radenci.

5. VPRAŠANJE
 »Ali ste za to, da se zasebni vodovodi v Občini Radenci 

priključijo javnemu vodovodnemu omrežju v Občini 
Radenci?«

  ZA PROTI
Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanje pod 
zaporedno številko 5 se izvede na volišču Hrastje Mota ter 
na volišču Hrašenski Vrh.

6. VPRAŠANJE
 »Ali ste za to, da se zgradi nova vežica na pokopališču 

na Kapeli?«
  ZA PROTI
Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanje pod 
zaporedno številko 6 se izvede na volišču OŠ Kapela, vo-
lišču Murščak, volišču Hrašenski Vrh, volišču Okoslavci in 
volišču Hrastje Mota.

NAVODILA ZA GLASOVANJA ZA VPRAŠANJA POD 
ZAP. ŠT. 1 DO 6: Glasujete tako, da pri posameznem refe-
rendumskem vprašanju obkrožite besedo »ZA« ali besedo 
»PROTI«;
Pri posameznem referendumskem vprašanju se lahko tudi 
ne opredelite in ne obkrožite niti besede »ZA« niti besede 
»PROTI«.
Glasovnica bo neveljavna, če se volivec ne bo opredelil do 
nobenega od referendumskih vprašanj ali če bo pri posa-
meznem referendumskem vprašanju obkrožil tako besedo 
»ZA« kot besedo »PROTI«. Glasovnica bo neveljavna tudi 
v drugih primerih, če iz nje ne bo mogoče ugotoviti volje 
glasovalca.

Na podlagi 46. b. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPD-
SLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. 
člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/11 ter 67/15), ob upoštevanju določb 3. in 30. 
člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ZRLI 
(Uradni list RS, št. 26/07-uradno prečiščeno besedilo, 6/18-
odl. US in 52/20), Občinska volilna komisija Občine Raden-
ci objavlja SEZNAM VPRAŠANJ, o katerih bodo odločali 
volivci Občine Radenci na Svetovalnem referendumu, ki 
bo potekal v Občini Radenci dne 25.10.2020.

I. VPRAŠANJA, O KATERIH SE BO ODLOČALO NA 
SVETOVALNEM REFERENDUMU, SE GLASIJO:

1. VPRAŠANJE
 »Ali ste za to, da se preimenuje Titova cesta v Raden-

cih?«
  ZA PROTI
Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanje 
pod zaporedno številko 1 se izvede na celotnem območju 
Občine Radenci.

2. VPRAŠANJE
 »Ali ste za to, da se število članov Občinskega sveta Ob-

čine Radenci zmanjša iz 16 svetnikov na 13 svetnikov, 
navedeno v razmerju 8 svetnikov s področja KS Radenci 
ter 5 svetnikov s področja KS Kapela?« 

  ZA PROTI
Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanje pod 
zaporedno številko 2 se izvede na celotnem območju Ob-
čine Radenci.

3. VPRAŠANJE
 »Ali ste za to, da Občina Radenci ostane izvajalec gospo-

darske javne službe oskrbe s pitno vodo?«
  ZA PROTI
Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanje 
pod zaporedno številko 3 se izvede na celotnem območju 
Občine Radenci.
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imenu zahtevek vloži tudi družinski član, sosed ali druga 
oseba vredna zaupanja (navesti pa mora svoje osebne 

podatke in identifikacijsko številko osebnega dokumen-
ta). Svojo namero za glasovanje na domu volivci spo-

ročijo na telefonsko številko Občinske volilne komisije 
/02 566 96 13/oz. 041-686-687, ali zahtevek pošljejo 

po pošti na naslov Občinske volilne komisije Občine 
Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, ali skenira-

nega (zaradi podpisa) pošljejo po e-pošti na naslov: jasna.
divjak@radenci.si oz. mojca.marovic@radenci.si.

VI. UKINJENO VOLIŠČE DOM KRAJANOV IN GASIL-
CEV KAPELA – volilvci s tega volišča glasujejo na 

VOLIŠČU OŠ KAPELA

Volišče št. 10002009 KAPELSKI VRH –Dom krajanov in 
gasilcev Kapela se je združilo z VOLIŠČEM, ŠT. 10002013 
KAPELSKI VRH – Osnovna šola Kapela, Kapelski Vrh 
95, 9252 RADENCI.
Slednje pomeni, da bodo volivci iz območij 1. Kapelski Vrh, 
2. Radenski Vrh, 3. Kobilščak ter 4. Žrnova na Svetovalnem 
referendumu dne 25.10.2020 lahko glasovali na volišču v 
Osnovni šoli Kapela, ŠT. 10002013, Kapelski Vrh 95, 9252 
RADENCI.

VII. PONOVNA UVEDBA VOLIŠČA MURŠČAK 

Ponovno je uvedeno volišče za kraja Murščak in Murski 
Vrh in sicer: VOLIŠČE ŠT. 10002012 MURŠČAK – NASPRO-
TI STARE ŠOLE.

VIII. COVID-19 

ZA VSTOP NA VOLIŠČE JE OBVEZNA UPORABA ZA-
ŠČITNE MASKE TER SPOŠTOVANJE NAVODIL NACI-
ONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ).
____________________
Vse informacije o Svetovalnem referendumu najdete na 
spletni strani Občine Radenci – zavihek Svetovalni referen-
dum: https://radenci.si/svetovalni-referendum/ in Oglasni 
deski Občine Radenci.

VEČ INFORMACIJ:
041-686-687 - tajnica OVK Občine Radenci, Jasna Divjak,
051-686-266 - namestnica tajnice OVK Občine Radenci, 
Mojca Marovič.

Številka: 042-0002/2020-89
Datum: 2.10.2020

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE RADENCI

Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci

Predsednica OVK Občine Radenci
Mirjana PINTARIČ

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 

II. DAN GLASOVANJA – NEDELJA, 25.10.2020

Glasovanje na svetovalnem referendumu se izvede V NE-
DELJO, 25.10.2020, med 7. in 19. uro, na voliščih, ki so 
bili s sklepom Občinske volilne komisije določena za 
volišča.

III. PREDČASNO GLASOVANJE, SREDA, 21.10.2020 – 
78. člen ZLV

Predčasno glasovanje za volivce, ki bodo v nedeljo, 
25.10.2020, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer 
so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 
21.10.2020, na sedežu Občinske volilne komisije Ob-
čine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (pri-
tličje nove poslovne stavbe), med 7.00 in 19.00 uro.
Volivec, ki se namerava udeležiti predčasnega glasovanja, 
mora s seboj imeti osebni dokument, ki izkazuje njegovo 
identiteto. Zaradi tekoče izvedbe volitev (na tem volišču 
bo 88 volilnih imenikov) volivce vljudno prosimo, da 
s seboj prinesejo tudi obvestilo volivcu o volišču, na 
katerem so vpisani v volilni imenik.

KJE: Predčasno glasovanje bo potekalo na OBČINI 
RADENCI - VOLIŠČU, ŠT. 10001001 RADENCI, Občina 
Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci.

IV. GLASOVANJE PO POŠTI – 75. člen ZLV

V skladu z 75. členom ZLV v povezavi z 81. členom Zakona 
o volitvah v Državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, 
zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovar-
stvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po 
pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to 
sporočijo Občinski volilni komisiji in predložijo odločbo 
pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, 
mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasova-
nja, to je do srede, 14.10.2020, poslati Občinski volilni 
volilni komisiji Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 
9252 Radenci zahtevek za ta način glasovanja. V zah-
tevku mora navesti svoje osebne podatke, naslov, na 
katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradi-
vo. Zahtevek se lahko skeniran (zaradi podpisa) pošlje 
tudi po e-pošti na naslov: jasna.divjak@radenci.si oz. 
mojca.marovic@radenci.si.

V. GLASOVANJE NA DOMU – 81. člen ZLV

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, 
ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, 

kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred 
volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo 

občinski volilni komisiji najkasneje 3 (tri) dni pred dnem 
glasovanja, to je do 21.10.2020. Namero za glasovanje na 
domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem 
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Četrtek: 22.10 – Pojoči smetkonjami - 0b 17:00 uri
Četrtek: 29.10 – Čarobna vililandija - 0b 17:00 uri

V mesecu decembru bomo, če bodo razmere dopuščale (CO-
VID-19), organizirali še zadnjo predstavo, ki bo v času božiča 
in bo namenjena vsem otrokom, da jim pričaramo nasmeh 
na obraz in polepšamo praznične dni.

MEDGENERACIJSKI 
CENTER RADENCI
Veseli nas, da medgeneracijski center v Radencih živi. Sreču-
jejo se društva in prijatelji. Za vas smo pripravili prav poseb-
no zgodbo. V medgeneracijskih center Radenci smo v goste 
povabili Zavod Vitica. V medgeneracijskem prostoru bodo 
delovali z informiranjem, svetovanjem in zagovorništvom. 
Izvajajo storitve in programe za podporo starejšim in drugim 
ranljivim skupinam prebivalstva v njihovem življenjskem 
okolju. 
JAVNI ZAVOD VITICA BO SVOJ STALEN TERMIN IMEL 
VSAK ČETRTEK OD 9:00 DO 11:00 URE. 
Vabljeni, vsi na uvodno srečanje z naslovom POGOVORNE 
URICE. Na srečanju se bomo seznanili z nadaljnjimi aktiv-
nostmi in idejami, kaj bi lahko vse počeli (pogovorna urica, 
vadbena urica, kreativna urica, svetovalna urica, praktična 
urica, urica kakovostnega preživljanja prostega časa, urica 
razvijanja socialnih veščin, izobraževalna urica…). 
Vabljeni, vsi ki bi radi svoj prosti čas preživeli v dobri družbi. 
Želimo si tudi, da nastanejo nove skupine, ki bi se lahko sreč-
vale v svojem terminu.
Za več informacij pokličite na spodaj naveden kontakt:
Zavod za pomoč družini na domu VITICA - info@vitica.si, tel. 
št. 02 561 15 20. Uporaba prostora je brezplačna. 

Operacija je sofinancirana iz Evropska sklada za razvoj podeželje: Evropa 
investira v podeželje – podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

ŽELIŠ PRISPEVATI V LOKALNI 
SKUPNOSTI IN SI PRIDOBITI 
NOVE REFERENCE?
V medgeneracijskem centru Radenci iščemo študente prosto-
voljce, ki bi popestrili naše dogajanje.
• Iščemo osebe za grafično oblikovanje, ki bi dijake, študente 

in ostale udeležence naučile osnovnega oblikovanja v pro-
stodostopnih programih. Izdelava plakatov, letakov, grafično 
oblikovanje promocijskih sporočil, predstavitvenih brošur, 
spletno oglaševanje (facebook, instagram…) in pripravi dru-
gih gradiv.

• Iščemo osebe, ki bi nudile učno pomoč dijakom ali učen-
cem.

• Iščemo osebe, ki bi bile pripravljene izvesti jezikovni tečaj oz. 
pogovorne urice v tujem jeziku (angleščina ali nemščina). 

• Iščemo osebe, ki bi bile pripravljene izvesti družabne aktiv-
nosti za otroke (igrajmo se skupaj, družabne igre, cirkuške 
igre itd.) 

Vabljeni vsi, ki bi se radi priključili skupinam, kot izvajalci ali 
udeleženci, da nas kontaktirate na spodaj navedenih kontaktih:
Luka Ajlec - luka.ajlec@radenci.si, tel. št. 02 566 96 21.
Vabljeni, tudi, da podate svoje ideje oz. predloge aktivnosti!

GLEDALIŠKI ABONMA
Pozdravljeni,
v letošnjem letu smo žal morali odpovedati del abomnaja v 
sklopu Centra medgeneracijskega druženja s krajevno knji-
žnico. Izvajanje abonmaja v preteklih mesecih ni bilo mogoče 
zaradi nastale situacije s korana virusom. Posvetovali smo 
se z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki dovoljuje 
izvedbo abonmaja z ustreznimi ukrepi. Abomna bomo izvedli 
v Centru za medgeneracijsko druženje s krajevno knjižnico 
na naslovu Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci. Zaradi nastale 
situacije predlagamo, da otroci pridejo v spremstvu enega 
starša in le tisti, ki imajo abonma.

Termini predstav:
Ponedeljek: 12.10 – Zvezdana in zvonko v cirkusu – 0b 17:00 
uri (že izvedeno)
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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

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

Meseca septembra smo v občni Radenci izvedli Evropski teden mobilnosti, pod geslom: Izberi čistejši način prevoza. 
Osrednji dogodek je potekal v torek, dne 22.9.2020, ko smo organizirali dan brez avtomobila. Zaprti sta bili del  Mladinske 
ulice in del Radgonske ceste, ki predstavlja ta dovoz k osnovni šoli Kajetana Koviča Radenci in Srednji šoli za gostinstvo 
in turizem Radenci. Ob tem bi se radi zahvalili vsem sodelujočim, ki so pripomogli k pestremu dogajanju. Iskrena hvala 
gre podjetju Radenska d.o.o., ki nam zmeraj ob dogodkih organizaciji občine z veseljem priskoči na pomoč z donacijo 
svojih izdelkov.

info@care4climate.si www.care4climate.si
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne 
spremembe in sredstvi partnerjev projekta.


