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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI

N AG OVO R Ž U PA N A
CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE
Marca 2020 smo na Občini razmišljali, kako in na kakšen način
rešiti problem denacionalizacije. Iskali smo možnosti, kako postati lastnik parka, in s tem tudi pogoje, da pridobimo nepovratna evropska sredstva, za obnovo našega parka. Preko ameriške
ambasade smo dogovorili obisk družine Šarič in ameriške veleposlanice v Radencih, za 8. maj 2020. Želeli smo se dogovoriti z
družino Šarič, da umakne denacionalizacijski zahtevek za park
in dele Radencev, na kateri imamo infrastrukturo in jo vsi potrebujemo. V tej luči smo se odločili, da dosedanjo Titovo cesto
preimenujemo v Šaričevo in se družini na tak način zahvalimo
za delo dr. Ante Šariča. Kot veste, je bil dr. Šarič ustreljen s strani
nemškega okupatorja, ker je pomagal partizanom na Pohorju.
Vse ostalo kar je sledilo, je posledica Civilne iniciative, ki jo vodi
g. Vukajč. V primeru, da ne bi bilo nasprotovanja, bi bilo danes
marsikaj rešeno, med drugim tudi zemljišče okoli večstanovanjske hiše na Titovi cesti, ki bi bilo brez zaznambe denacionalizacije. Žal je nekaterim bolj pomemben Tito.
Moja ekipa, svetniki koalicije, se res trudimo in delamo ter s
tem Občini dajemo nov videz. Upam, da nam vsaj to priznate.
Ni res, da smo do sedaj najeli kakršen koli kredit, kot nekateri
lažnivo širijo neresnico. Vse je narejeno iz rednih prihodkov ter
nepovratnih sredstev iz različnih naslovov.

Naslednje leto so volitve, lahko se odločite drugače, sedaj pa
prosim, da prenehamo s temi pobudami, referendumi. Ulica
ima novo ime, Cesta osamosvojitve Slovenije. Letos je 30 let
od kar imamo državo in je prav, da smo obeležili ta dogodek,
tudi na ta način.
Letos bomo v Radencih začeli z izgradnjo stalnega krožnega
križišča pri Zadrugi in obnovili bomo tudi cesto do Petanjskega mosta. V Kidričevem naselje bomo menjali vodovodno in
kanalizacijsko infrastrukturo, povečali parkirne prostore in vse
na novo preplastili z novim slojem asfalta. Nadaljevala se bodo
dela v Parku.
Še enkrat vas prosim, ne nasedajte razni ideologiji preteklosti.
Delamo za nas in za našo prihodnost. Lepi spomini na preteklost naj bodo osebni. Vsi nimamo enake spomine, dovolite,
da tudi tisti, ki pa niso lepo živeli v Jugoslaviji dobijo pravico,
da čim prej pozabijo totalitarno preteklost.
Res je, da je leta 1991 nekaj odstotkov občanov nasprotovalo
samostojni Sloveniji. To je bila njihova pravica. Demokratično
pa je, da se prilagodi večini in sprejeti politično voljo večine.
Prosimo vas, ne iščite novo pot v preteklost.
Roman Leljak, župan

N AG OVO R D I R E K T O R I C E
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
veseli me, da sem lahko postala del uspešne zgodbe, ki
jo trenutno piše občinska uprava z županom Romanom
Leljakom na čelu. Ob tej priliki se zahvaljujem županu za
zaupanje, ki mi ga je izkazal z imenovanjem za direktorico
Občinske uprave Občine Radenci.
Dovolite, da se vam ob tej priliki na kratko predstavim.
Prihajam iz Murske Sobote, kjer sem se deset let kalila na
edini mestni občini v Pomurju. Izkušnje sem si nabirala
na različnih delovnih mestih, predvsem kot vodja urada
župana in vodja oddelka za splošno pravne zadeve.
Skozi leta svojega delovanja sem vedno zastopala in spoštovala različnost ter podpirala in zagotavljala enakopravnost
vseh in vsakogar. Tudi v prihodnje se bom zavzemala za rešitve, ki bodo v korist vseh vas. V mandatu, ki je pred mano,
bom velik poudarek namenila znanju in strokovnosti zaposle-

nih, svetovanju, izmenjavi izkušenj ter uvajanju dobrih praks.
Podpirala in spodbujala bom rešitve, ki bodo širile in večale
strokovno usposobljenost vseh delujočih na lokalni ravni.
Temeljni vodili bosta usmerjeni v sodelovanje in zaupanje!

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Verjamem, da samo dolgoročno sodelovanje, ki temelji na
enakopravnih odnosih, vodi k sprejemanju takšnih odločitev, ki so koristne za občino kot celoto. V tej smeri se bom
zavzemala za dobro sodelovanje tako z občani in občinskim svetom, kot tudi s predstavniki nevladnih organizacij,
ki delujejo v vaši sredini. Med zaposlenimi bom vzpodbujala kreativnost in inovativnost ter z njihovo pomočjo iskala nove poti in ideje, ki bodo prinašale napredek ter novo
kvaliteto občanom in občankam. Podpirala in spodbujala
bom rešitve, ki bodo dolgoročno pripomogle k boljšemu
položaju občine ter vseh njenih prebivalcev.
Z zadovoljstvom ugotavljam, da je sodelovanje, na podlagi katerega župan in uprava proučijo in upoštevajo vaše
predloge, pobude in pripombe, prisluhnejo težavam, ki vas
pestijo in jih tudi odgovorno rešujejo, že dodobra vzpostavljeno.

Verjamem, da bom s svojim znanjem ter izkušnjami pomagala pri nadaljnji viziji razvoja Občine Radenci in prepričana sem, da bomo skupaj še naprej ustvarjali lokalno
skupnost, v kateri bo poudarek na komuniciranju ter participaciji vseh vas, prebivalcev te prelepe in turistično prepoznavne pokrajine. Izkazano zaupanje me zavezuje, da
po svoji vesti in z vso vnemo sodelujem pri oblikovanju
bodočih razvojnih programov, zastavljanju novih strateških usmeritev, predvsem pa, da pripomorem k realizaciji
vseh že zastavljenih ciljev.
Čas, ki prihaja, je za Občino Radenci velika priložnost in
potrudila se bom narediti vse, kar je v moji moči, da ta
čas izkoristimo in ustvarimo še večjo blaginjo za vse vas
spoštovane občanke in občani!
Sabina Gutalj, direktorica OU Občine Radenci

AKTUALNI RAZPISI
Občina Radenci je na svoji spletni strani www.radenci.si objavila:

»JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI
ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
V OBČINI RADENCI V LETU 2021«

»JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
NA OBMOČJU OBČINE
RADENCI V LETU 2021«

Rok za oddajo ponudb je 8. 10. 2021, do 10.ure.

Rok za oddajo ponudb je 16. 7. 2021, do 11.ure.

Vlogi za oba javna razpisa lahko v času uradnih ur dvignete tudi v tajništvu občine Radenci.

OBČINA RADENCI NA INSTAGRAMU
Občina Radenci je vzpostavila nov instagram profil visitradenci. Instagram profil je namenjen
promociji lokalnih znamenitosti in občine na sploh. Vabljeni vsi ljubitelji instagrama, da nam
sledite. Če kdo želi na kakršen koli način sodelovati pri razvoju profila nas prosim kontaktirajte na
elektronski naslov: luka.ajlec@radenci.si ali na telefonsko številko 02 566 96 21.
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DOGODKI
MINIGOLF
Vsak dan med 9. in 22. uro, med vikendi in prazniki med
10. in 22. uro.

NAPIHLJIVA IGRALA
Vsak dan med 9. in 22. uro, med vikendi in prazniki med 10.
in 22. uro, v spremstvu staršev in na lastno odgovornost.

Nakup igral so omogočili: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Kamnoseštvo Petek Primož s.p., Lekarna Radenci – Frangež
Nada, Pereza Ivan – zasebna zobna ambulanta, TD Radenci

V RADENCE PRIHAJA
ROK KOSMAČ!

NA VINSKO FONTANO NA KAPELI
PRIHAJA - GIANNI RIJAVEC!

V soboto, 17. julija ob 20:30,
privoščite si nepozabno noč pod zvezdami,
v neposredni bližini minigolfa v parku v Radencih.
Pridite in uživajte v nepozabnih romantičnih melodijah
Roka Kosmača!

V soboto, 24. julija ob 20:30.
Uživajte v izbranih vinskih okusih, v lepih razgledih in
glasbi, ki ogreje srce.

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“
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PREDSTAVITEV PROJEKTA »NE ŽELIM ŽIVETI NEZDRAVO«
Projekt »Ne želim živeti nezdravo« so ga na 5. javni poziv LAS
Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS skupno prijavili naslednji partnerji:
- Občina Radenci, kot vodilni partner
- Občina Apačve,
- Center za krepitev zdravja Zdravstveni dom Gornja Radgona
- Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci
- Naturopatski center SANTE Vital, Simona Domjan s.p.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (program LEADER/CLLD - ukrep 19.2) in iz
programa PRP.
CILJ OPERACIJE SO:
• Prebivalce Občine Apače in Občine Radenci v 9 mesecih z
izbranimi aktivnostmi Naučiti živeti zdravo oz. naučiti jih začetnih korakov za zdrav življenjski slog.
• Zaposlene in občane iz Občine Apače in Občine Radenci (pilotno skupaj 33 oseb) vključiti v sistem 6 mesečne vadbe na
4. 9. 2021 Ob 10:30

način spremljanja spremembe telesne mase in psihofizičnega
počutja vključenih.
GLAVNE AKTIVNOSTI OPERACIJE 9x delavnice ta temo
zdrav življenjski slog, 1x predavanje Odgovornost za osebno
zdravje, 2x delavnice Človek, čustva in bolezen, 2x degustacija
zdrave prehrane in strokovno vodenje, 24x vodeni sprehodi, glede na rezultate testiranja »A sem fit«, 100 ur vodenih telesnih
aktivnosti s spremljanjem sestavne telesne mase 6x.
PRIČAKOVANI UČINKI osvojiti 10 začetnih korakov zdravega
življenjskega sloga: manj sladkih pijač, več vode, sprememba
prehrane, vsakodnevno gibanje, kakovostni spanec, redni obiski
zdravnika in referenčnih ambulant, druženje, postati zadovoljen
sam s seboj, dnevno premagovanje stresa, opustiti slabe navade,
pravilna uporaba zdravil.
Če vam je mar do vašega zdravja vas vabimo, da se udeležite
naših dogodkov in objave naših aktivnosti spremljate tudi v
prihodnje (Informator, spletna stran Občine).

Ali sem fit? Testiranje in pridobitev rezultatov telesne zmogljivosti

Mačje mesto

Izvedba izhodiščnega preizkusa za ugotavljanje telesne zmogljivosti pod
Izvajalec: CKZ Zdravstveni dom Gornja strokovnim vodstvom.Priložnost za varno in redno izvajanje tedenskih
telesnih dejavnosti za krepitev zdravja
Radgona
30. 9. 2021 0b 9. in 17. uri

Delavnica Človek čustva in bolezen

svetovni dan srca

Ko nastopi težava ali bolezen, se najprej posvetimo fizičnemu telesu, saj se le
Izvajalec: Sante Vital, Simona Domjan na tem težava ali bolezen odraža v taki obliki, da jo zaznamo na način, ki ustreza logiki in razumu. V sklopu uradne medicine se uporablja kontrola urina in
s.p.
blata. Kaj pa emocionalno odvajanje in emocionalni toksini. Predstavitev moči
povezave človeških misli, emocij in bolezni.
11. 10. 2021 0b 9. in 17. uri

Delavnica Akupresura in dihanje

Udeleženci bodo se naučili kje se nahajajo akupresurne točke na rokah, spoIzvajalec: Sante Vital, Simona Domjan znali tehnike nevrološke refleksne masaže dlani in ušesa.
s.p.
svetovni dan boja proti bolečini

15. 10. 2021, 0b 9. in 17. uri

Naturopatska kuhinja – osnove s predavanjem in degustacijo

ob svetovnem dnevu hrane (16.oktober) Predstavitev osnov naturopatske kuhinje in degustacija zdrave prehrana, voIzvajalec: Sante Vital, Simona Domjan s.p. denje priprave hrane po načelu naturopatije in pridobitev receptov.
19. 10. 2021 Ob 17.00 uri

Zdrav življenjski slog in preventiva

ob svetovnem dnevu osteoporoz (20. Predavanje in praktični prikaz, kako sami ugotovimo, da se nekaj dogaja z našim
telesom… rakasta obolenja, samo-pregledovanje, pomen zdrave prehrane pri
oktober)
Izvajalec: CKZ Zdravstveni dom Gornja preprečevanju nastanka bolezni.
Radgona
Zdrava in vitalna trebušna slinavka z vidika zdrave prehrane in telesne
ob svetovnem dnevu diabetesa (14. dejavnosti z merjenjem krvnega sladkorja
november)
Udeleženci bodo seznanjeni o zdravem življenjskem slogu s področja preIzvajalec: CKZ Zdravstveni dom Gornja hrane in telesne dejavnosti, kot pomembna dejavnika v boju proti kroničnim
nenalezljivim obolenjem (KNB), kamor spada tudi sladkorna bolezen tipa2.
Radgona
15. 11. 202 Ob 17.00 uri

22. 1. 2022, ob 16. uri

Izvedba predavanja: Odgovornost za osebno zdravje – pravica ali dolžnost;
izgorelost, depresija, anksioznost, stres in spremljajoče težave

Izvajalec: Sante Vital, Simona Domjan Udeleženci bodo spoznali, da je odgovornost za zdravje dolžnost, da so depresija,
s.p.
izgorelost, stres in anksioznost težave kot zvin noge, zlom roke in ne več tabu teme.
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NAPOVEDUJEMO
ODBOJKARSKI TABOR
od 16. 8. do 20. 8.

Za več informacij nas lahko kontaktirate
na elektronski naslov blaz.ajlec2@gmail.
com ali pokličete na 031 448 241 (Blaž) ali
041 756 060 (Bogdan)

UTRINKI IZ DOGODKOV
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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
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