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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI

RADENSKO
POLETJE

S P O Š T OVA N I !
PREDLAGANJE MOŽNIH KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN
ČLANE VOLILNEGA ODBORA TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV
Spoštovani!
Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je v
Uradnem listu RS, št. 97/2022, dne 20. 07. 2022 razpisala
redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.
Glasovanje na letošnjih lokalnih volitvah bo potekalo v nedeljo, 20. novembra 2022. Roki za izvedbo volilnih opravil
so začeli teči v ponedeljek, 05. septembra 2022.

v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne
komisije, glasovanje na voliščih pa vodijo volilni odbori.
Volilne odbore imenuje občinska volilna komisija.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od
kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora
oziroma njune namestnike priložiti njegovo PISNO IZJAVO, DA SOGLAŠA Z IMENOVANJEM V VOLILNI ODBOR,
in njegovo PISNO IZJAVO, DA BO NAJPOZNEJE V TREH
DNEH PO JAVNI OBJAVI KANDIDATUR OZIROMA LIST
KANDIDATOV OBVESTIL PRISTOJNO VOLILNO KOMISIJO
O SORODSTVENEM ALI DRUGEM RAZMERJU S KANDIDATOM, določenem v četrtem odstavku 37. člena ZLV.

Skladno s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12 in 68/17; v nadaljevanju: ZLV) lahko
politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter
občani, najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo
svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni
komisiji. Člani VO se imenujejo izmed občanov, ki imajo
stalno prebivališče v občini (obrazec najdene na spletni
strani občine, zavihek lokalne volitve 2022 ali ga prevzamete v tajništvu OU).
ROK ZA ODDAJO PISNIH PREDLOGOV POTEČE DNE 15.
09. 2022. Predloge je potrebno podati na naslov: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA, RADGONSKA CESTA 9, 9252
RADENCI.
Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne
more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta
volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom

Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti občinsko volilno komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur
oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem
razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku.

Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku 37. čl. ZLV, preneha
funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga
razreši in imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika mora priložiti
pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in
pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku 37. čl. ZLV.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!
Predsednik
Mag. Zlatko Herceg
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OBVESTILO
VEGETACIJA V OKOLICI
CEST IN POTI
Občane seznanjamo z obveznostjo obreza vegetacije v
okolici cest in poti. Za vegetacijo je treba skrbeti skozi
vse leto in tako zagotoviti minimalno polje preglednosti.
Ustrezna ureditev pa poleg večje varnosti udeležencev v
prometu, prispeva tudi k bolj urejenemu videzu naših naselij. Želeli bi pohvaliti večino lastnikov za redno in vzorno
skrb, ki jo namenijo obrezovanju. So vzor tistim, ki tega še
ne počno redno.
S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v
prometu, želimo občane in občanke opozoriti na obvezno
obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves
in ostale vegetacije na površinah ob cestišču tako, da sta
zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je

prometna signalizacija vidna in dostopna. Prav tako je treba obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj ta velikokrat zaradi
razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v
prometu. V skladu z Zakonom o cestah je cestišče definirano kot del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in
ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave
za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v
višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča.
Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem
se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v
zračni prostor cest, saj to vpliva na varen potek cestnega
prometa. Lastniki zemljišč ob javnih cestah, ki ne skrbijo za
redno obrezovanje vegetacije, so v prekršku po 1.odstavku
Zakona o cestah, saj so opustili delo rednega obrezovanja
vegetacije na svojem zemljišču ob javni cesti in s tem povzročili, da prekomerno razraščena vegetacija ogroža, ovira
in zmanjšuje varnost prometa na občinski cesti.

PROJEKTI
MEDGENERACIJSKI POLIGON ZA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Občina Radenci je uspešno oddala vlogo
na 6. javni poziv LAS Prlekije za operacijo
Medgeneracijski poligon za aktivno preživljanje prostega časa. Operacijo v ocenjeni
skupni vrednosti 88.100,00 EUR delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in sicer v ocenjeni višini 49.900 EUR oz.
80% opravičenih stroškov. Partnerji v projektu smo Občina
Radenci, Odbojkarski klub Radenci in PHOTOGRAPY, Sara
Kager s.p.

Aktivnosti gradnje so se pričele v mesecu septembru 2021.
V lokalni skupnosti smo pridobili dve novi odbojkarski igrišči na mivki, urbani fitness in tri polja motorik parka. Ker
smo sledili misli, da človek potrebuje aktivnosti za telo in
duha smo ob igrišče postavili še knjigobežnice.
Namen projekta je povezovanje generacij pri izmenjavi
znanj in izkušenj v obojestransko korist. Medgeneracijsko
učenje temelji na partnerskem sodelovanju, poudarek je
na učeči se skupnosti, njegova temeljna značilnost pa je
prostovoljna udeležba in delitev vlog »učencev in učite-
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ljev« med člani, predvsem pa spreminjanje posameznika,
družbe in ohranjanje tradicionalnih vrednot.
Občina Radenci je v sklopu operacije v sodelovanju z
Odbojkarskim klubom Radenci kot enim izmed zelo pomembnim akterjev vključevanja mladih v športne aktivnosti in kot nepogrešljivim zunanjim izvajalcem športnih
aktivnosti, ki skrbi za kakovost športnega integriranja občanov ter podjetnico, fotografinjo in domačo pisateljico
Saro Kager oživela in obnovila nedefiniran prostor ob
Športnem centru Radenci v povezavi z dograditvijo oz.
nadgradnjo dveh odbojkarskih igrišč na mivki, enega polja
z urbanim fitnesom, ureditvijo 3 polj za razvijanje motoričnih sposobnosti otrok in obnavljanje teh sposobnosti
odraslih. Aktivnosti smo obogatili s postavitvijo 4 knjigobežnic s katerimi bomo opozorili na nujnost vzporedne
telesne in možganske vadbe. Odločili smo se, da ponudimo nekaj, kar bo prispevalo k zdravju ranljivih skupin,
otrok ter starejših v tretjem starostnem obdobju za katere
je gibanje temeljnega pomena ob združitvi medsebojnega
medgeneracijskega povezovanja ter dobrih toplih odnosih
najmlajših in najstarejših. Zunanje naprave so narejene
tako, da jih lahko uporabljajo vse generacije. Aktivno ter
športno preživljanje prostega časa bo prispevalo k zdravju
otrok, starejše mladine, staršev ter starih staršev.
Občina Radenci želi dolgoročno prenesti športno rekreacijsko dogajanje na območje ŠC Ivanke Serec. S tem
namenom se planirajo odkupi dodatnih zemljišč, da bi

v prihodnjih letih lahko zaokrožili športno rekreacijsko
ponudbo kraja na enem mestu. V neposredni bližini se
nahaja tudi Trim steza in »Cooperjev test, veliko nogometno igrišče na naravni in umetni travi, manjše nogometno
igrišče, atletska steza s poljem za skok v daljino, garderobe
in sanitarije.
Novo zgrajena igrišča/vadbišča so prosto dostopna za vse
ljubitelje športa in rekreacije.

»AKCIJA V SLUŽBO BREZ AVTOMOBILA«
V Občini Radenci že 3. leto zapored izvajamo projekt Evropski
teden mobilnosti. Letos pod sloganom: Trajnostno povezani.
Tako se lotevamo prav posebne akcije, »Akcija v službo brez
avtomobila«. Namen te akcije je spreminjanje potovalnih
navad prebivalcev občine Radenci in trajnostne naravnanosti.
V akciji lahko sodelujejo vsi zaposleni, ki delajo v podjetjih ali
javnih ustanovah v občini Radenci.
Leta 2021 je bilo število prijav za EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI najvišje doslej, saj je sodelovalo več kot 3100 mest iz
53 držav in je bilo v vsem letu prijavljenih skoraj 650 UKREPOV ZA MOBILNOSTI.
»Pravila igre«
1. POTUJ BREZ AVTOMOBILA. Vsak udeleženec, ki se
bo prijavil bo prejel tabelo, kjer bo beležil svoje prihode v
službo. Vsak udeleženec, ki posreduje izpolnjen seznam in
vsaj 5 fotografij na katerem je dokaz trajnostnega prihoda v službo (primer: slika parkiranega kolesa, »selfi« hoje
do službe, ipd.) bo prejel praktično nagrado Evropskega
tedna mobilnosti.
2. OBJAVI SVOJO SPREMEMBO POTOVANJA SOCIALNEM OMREŽJU. Če objavite fotografijo svojega trajnostnega prihoda v službo na svojem socialnem omrežju
in dodate v nadaljevanju predstavljene ključnike, boste
sodelovali v dodatnem nagradnem žrebanju za tri praktične s trajnostjo povezane nagrade.
KAKO LAHKO SODELUJETE?
PRIJAVA
Prijavite se pri Luku Ajlecu luka.ajlec@radenci.si ali Mojci
Marovič mojca.marovic@radenci.si.
Ob prijavi navedite: Ime in priimek, organizacijo
Ob prijavi boste prejeli koledar prihodov, kjer boste beležili
svoje trajnostne prihode.
KAKO POTEKA IZPOLJEVANJE KOLEDARJA?
Za vsak posamezni dan označite način prihoda v službo:
• Trajnostni prihod (s kolesom, peš, s skirojem, z javnim
prevozom, ipd.)
• Avtomobil
• Odsoten (dopust, bolniška, prost dan, vikend)
Če ste se akciji priključili kasneje kot 1. 9. 2022, potem pretekle
dneve označite pustite prazno.
SOCIALNE OBJAVE

Za objavo fotografije prihoda v službo na socialnem omrežju
facebook ali instragram potrebujte svoj osebni profil. Pri objavi je potrebno dodati ključnike:
#trajnostnamobilnost #evropskitedenmobilnosti #samo1planet #care4climate #sptm #etmradenci in
označitev ustreznega profila:
Na facebooku @https://www.facebook.com/Radenci.MojaObcina.si
Na instagramu @https://www.instagram.com/visitradenci/
POMEMBNI DATUMI:
• Prijave potekajo od četrtka 25. 8. 2022, do vključno
torka 13. 9. 2022.
• Pričetek akcije: 1. 9. 2022.
• Konec akcije: 30. 9. 2022.
• Žrebanje nagrad 5. 10. 2022, rezultati bodo objavljeni na
facebook profilu: https://www.facebook.com/Radenci.
MojaObcina.si
Udeleženci se lahko k pobudi priključijo po pričetku, vendar
najkasneje do 13. 9. 2022. Za izpolnjene podatke na koledarju
se šteje, da je za vsak dan vpisana vrsta prihoda na delo.
SODELOVANJE V NAGRADNEM ŽREBANJU
Kriteriji za sodelovanje v dodatnem nagradnem žrebanju
so:
• vsaj 5 prihodov na delovno mesto na trajnostni način
in
• objava fotografije na svojem Facebook ali Instagram
profilu z dodanimi ključniki #trajnostnamobilnost
#evropskitedenmobilnosti #samo1planet #care4climate
#sptm #etmradenci .
• Vrnjen izpolnjen koledar do 3. 10. 2022.
Izžrebani nagrajenci nagrado prevzemajo na Občini Radenci v roku 14 dni. S sodelovanjem v nagradni igri, se
šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanje
v nagradni igri.
Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči dovoljujejo, da se v primeru prejema nagrade, za namene izvedbe akcije in žrebanja objavi ime sodelujočega. Osebni
podatki se ne bodo uporabili za nobene druge namene, razen
za potrebe izvedbe žrebanja nagrad in za anonimno statistično
obdelavo v okviru samega projekta (poročanje o številu sode-
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lujočih v akciji). Organizator akcije se zavezuje, da bo posredovane podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani
strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.
Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov
nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se prepre-

čujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost
in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi
osebnih podatkov. Za dodatne informacije se lahko obrnete na
e-naslov luka.ajlec@radenci.si.
Župan Občine Radenci
Roman Leljak

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.
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POPRAVLJALNICA IN
IZMENJEVALNICA KOLES
Občina Radenci v sodelovanju s kolesarsko sekcijo Športnega društva Tri srca organizira popravljalnico in izmenjevalnico koles.
Popravljalnico in izmenjevalnico koles bomo izvedli na
parkirišču pred poslovno stavbo Občine Radenci v naslednjih terminih:
•
•
•

Petek 16. 9. 2022 - 9.00 – 10.00
Torek 20. 9. 2022 - 9.00 – 10.00
Četrtek 22. 9. 2022 - 10.00 – 11.00
Popravljalnica

S spodbujanjem kolesarjenja širimo krog ljudi, ki se vozijo
s kolesi. Veliko ljudi od vožnje s kolesom odvrača dejstvo,
da se ne njem ne počutijo udobno, kar je možno odpraviti
z izbiro pravega kolesa ali samo z njegovo ustrezno nastavitvijo in npr. menjavo sedeža Mnogi nimajo veščin za
popravljanje in vzdrževanje koles. Prav s tem namenom
smo za vas pripravili popravljalnico koles, kjer boste spoznali osnove servisiranja koles.
Kako deluje popravljalnica koles?
Organizirana popravljalnica koles je namenjena zgolj eno-

KOLESARSKI IZLET
16. 9. 2022

stavnejšim popravilom. Omogočili vam bomo, da se boste s
pomočjo člana Športnega društva Tri srca naučili popraviti
svoje kolo. Vabljeni, da obiščete našo popravljalnico, kjer
vam bomo pomagali pri preprostih popravilih.
Izmenjevalnica
Hkrati s popravljalnico koles organiziramo tudi izmenjevalnico koles, kjer si zainteresirani izmenjujejo ali podarjajo
kolesa, ki jih več ne uporabljajo ali pa želijo svoje kolo zgolj
podariti ali zamenjati.
Kako deluje izmenjevalnica koles?
Pripeljite svoje kolo pred poslovno stavbo Občine Radenci,
poiščite novo kolo ali pa kolo podarite nekomu, ki ga potrebuje. Kolesa, ki bodo pripeljana na izmenjevalnico morajo
biti vozna ali pa potrebujejo zgolj osnovno popravilo, ki jo
lahko izvedemo v popravljalnici koles.
Vabljeni, da pripeljete svoja kolesa na izmenjavo. Vabljeni
predvsem starši mlajših otrok, ki lahko izmenjate otrokovo
kolo za večje kolo, vabljeni študentje, ki potrebujete kolo
za vožnjo po mestih, vabljeni starejši, ki želite zamenjati
ali podariti svoje kolo.

Evropski teden mobilnosti:
Potuj sebi in okolju prijazneje.

16.00 – 17.00
STATISTIKO
lahko izboljšamo skupaj.
S kolesom smo v letu 2021 prevozili več kot 216 milijonov
potniških kilometrov, kar je 40% več kot leta 2017. Skupaj
spreminjamo statistiko in zmanjšujemo količino toplogrednih plinov v ozračju.

Vabljeni vsi ljubitelji kolesarjenja, da se nam pridružite v petek 16. 9. 2022 ob 16. uri pred poslovno stavbo Občine Radenci, od koder se bomo odpravili na kratki kolesarski izlet
po občini Radenci.

Trasa poti je ravninska in je primerna za vse starostne skupine. Vsak udeleženec dobi kolesarsko karto občine Radenci in
okrepčilo podjetja Radenske.

NADALJEVANJE PROJEKTA ŽIVETI
V obdobju januar – maj 2021 smo uspešno izvajali športne
aktivnosti v sklopu projekta ŽIVETI, ki ga je sofinancirala
Evropska unijam Evropski kmetijski sklad za razvoj podeže-

lja. V vadbeni skupini smo se srečevali vsak torek in četrtek,
skupina je štela med 20 in 30 udeleženk in udeležencev. Vse
udeleženke in udeleženci so izrazili željo, da se v naši lokalni
skupnosti nadaljuje s podobnimi projekti.
Ker se zavedamo, da je zdrav življenjski slog osnova za zdrav-
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je, da gibanje preprečuje bolezni srca in ožilja, da nas gibanje
ščiti pred povečevanjem telesne teže in ker si želimo, da so
občanke in občani Občine Radenci zdravi, bomo z organizirano vadbo nadaljevali. Prvič se bomo srečali v torek 20. 9.
2022 ob 18. uri, na parkirišču pred poslovno stavbo Občine
Radenci.
Prvo vadbo bomo izvedli v sklopu projekta »Evropski teden mobilnosti«. Nadaljevali bomo v novi telovadnici ob
OŠ Kapela vsak torek in četrtek med 18. in 19. uro.
Del stroška jesenske vadbe bo sofinancirala Občina Radenci, razliko bodo prispevali udeleženci samo (cca 20 EUR za
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8 skupinskih vadb na mesec). Udeleženci prejmejo račun
od izvajalca vadbe.
»Zdravje je dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti nenehnega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju.«
»Gibalni pozdrav in dobrodošli.«

Le malo otrok je, ki ne obožujejo živali. Z društvom že
ustanovah in našega prihoda se vedno zelo razvese
pripetljajih. Vedo, da je vsaka žival posebna. Živali, ki ž
Otroci imajo skrb za živali že v sebi – na nas je samo,
v resnici ravnajo doma z živalmi, tako izvemo tudi velik

SVETOVALNA IN INFORMACIJSKA TOČKA ZA MLADE
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delovanja
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Predhodno se naročite na izbrano veterinarsko postajo:
POMOČ: Če je strošek še zmeraj prevelik, bomo pomagali.
znanci nimajo steriliziranih/kastriranih svojih mačk, jim
VET. ŠKARICA - (02 521 15 73), VET. POSTAJA LENDAVA
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070/879-212.
- (02-521-38-57), ŠANTL VET. AMBULANTA d.o.o. - (051/311310), NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o. - (02/548-12-30, 041/649-896), VET.
POSTAJA RADGONA - (02/564-85-90), VET. AMBULANTA
VERNIK D.O.O. - (02-743-03-00), VET. POSTAJA ORMOŽ
d.o.o. - (02-740-43-00)

POMOČ: Če je strošek še zmeraj prevelik, bomo pomagali.
Če se živali ne pustijo prijeti, pomagamo pri ulovu. Če nimate prevoza, pomagamo tudi pri tem. 070/879-212.
POZOR! Psi naj bodo na povodcih, mačko pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Če nimate prenosne kletke si jo sposodite, lahko pokličete tudi nas. 070/879-212.
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