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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI 

A K T UA L N O

V mesecu oktobru in novembru bodo v prostorih med-
generacijskega druženja na Občini Radenci potekali zbori 
občanov na temo:
- predstavitev proračuna za leto 2023, ki vsebuje rekon-

strukcijo cest,
- optika,
- načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2025.

TERMINI:
- 5. 10. 2022 ob 17. uri: Vabljene občanke in občani Kape-

lske ceste, Kajuhove ulice, Finžgarjeve ulice, Nazorjeve 
ulice, Nikola Tesla ulice, Kneza Koclja ulice.

- 12. 10. 2022 ob 17. uri: Vabljene občanke in občani Ulice 
Svetega Florjana, Dajnkove ulice, Trdinove ulice, Goz-
dne ceste, Slatinske ceste, Gubčeve ceste, Prisojne ceste.

(vhod v park, nasproti platoja pred pošto)
Vabimo vas, da se nam v petek, 7. 10. 2022, ob 17. uri, pri-
družite na otvoritvi platoja pred Mercatorjem. Zadišalo bo 
po kuhanem vinu, klobasah in pečenih kostanjih.
Program: 
- nastop kulturnega društva Janko Divjak,
- nagovor župana,
- nastop družine Koren.
Od 10. ure dalje se lahko ustavite na stojnicah z domačimi 
izdelki in si obogatite vaš vsakdan. 
Hkrati bomo predali svojemu namenu »vaško tržnico«, ki 
bo na tem platoju domovala vsak četrtek med 9. in 13. uro 
(zimski čas) ter 8. in 12. uro (poletni čas). Vsi, ki želite po-

ZBORI OBČANOV

OTVORITEV NOVE CESTNE INFRASTRUKTURE 
IN PLATOJA PRED MERCATORJEM 

- 19. 10. 2022 ob 17. uri: Vabljene občanke in občani ulice 
Ljuba Šercerja, Dalmatinove ulice, Porabske ulice, Tru-
barjeve ulice, Korotanske ulice, ulice Slavka Osterca, 
Župančičeve ulice, Gregorčičeve ulice.

- 26. 10. 2022 ob 17. uri: Vabljene občanke in občani Titove 
ceste, ulice Pohorskega bataljona, ulice Štefana Kovača, 
Lackove ulice, Murske ulice, Kerenčičeve ulice, Cvetlič-
ne ulice, Pionirske ulice, Vrtne ulice, Cankarjeve ulice.

- 2. 11. 2022 ob 17. uri: Vabljene občanke in občani Radgon-
ske ceste, Panonske ceste, Mladinske ulice, Vrazove ulice, 
Maistrove ulice, Trstenjakove ulice, Kidričevega naselja.

Vabila bodo poslana tudi osebno na vsa gospodinjstva.
Za občanke in občane ostalih krajev v Občini Radenci pa 
bodo zbori občanov organizirani v vaško – gasilskih do-
movih. Termini in urniki bodo posredovani naknadno z 
osebnim vabilom v vsako gospodinjstvo.

pestriti našo ponudbo s prodajo domačih izdelkov, vljudno 
vabljeni. Uporaba stojnic je brezplačna. Več informacij na 
tel. št. 02 566 96 14/ 040-298-509 – Simona Himelrajh ali 
na e-mail: simona.himelrajh@radenci.si. 
Od meseca oktobra do decembra, bodo vsak dan med 16. 
in 20. uro, za vas pekli kostanje, prodajali kuhano vino ter 
ostale domače dobrote predstavniki lokalne skupnosti:
OKTOBER – Nogometni klub Kapela
NOVEMBER – PGD Janžev Vrh
DECEMBER – Mladinsko društvo Vrelec Radenci, Nogome-
tni klub Radenska Slatina
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in si skupaj z nami 
obogatite jesensko – zimske popoldneve.
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Občina Radenci bo 12. 11. 2022 na vinski fontani Kapela 
organizirala martinovanje malo drugače. Potekal bo izbor 
najboljše »brajdešnice« iz vinske trte jurka. 3–članska komi-
sija bo izmed vseh vzorcev izbrala zmagovalca, ki bo prejel 
nagrado v vrednosti 500 eur. O podrobnostih izbora vas 
bomo obvestili v naslednjem Informatorju. 
Postavili bomo tudi stojnice, kjer bo mogoče prodajati oz. 
ponujati domače dobrote iz jurke. V kolikor ste zaintere-
sirani za prodajo na stojnici pokličite na tel. št. 02 566 96 
14/ 040-298-509 – Simona Himelrajh ali pišite na e-mail: 
simona.himelrajh@radenci.si. 
Zabavala nas bo glasbena skupina Calypso.

MARTINOVANJE MALO DRUGAČE

CENIK UPORABE ŠPORTNE DVORANE RADENCI IN KAPELA

Ime objekta Velikost Namen ME Cena z 
DDV

Cena za prof.ekipe oz. ekipe 1. in 2. lige 

ŠPORTNA DVORANA RADENCI in KAPELA

Športna dvorana 1 vadba/trening 1 ura 45,00 90,000

Športna dvorana 2/3 vadba/trening 1 ura 35,00 70,000

Športna dvorana 1/3 ali mala vadba/trening 1 ura 25,00 50,000

Športna dvorana 1 tekma 1 ura 75,00 200,000

Športna dvorana 1 tekma (turnir) 1 ura 50,00 150,000

Športna dvorana 1 prireditev 24 ur 450,00 /

Športna dvorana 1 garderoba dodatna 1 ura 20,00 50,000

Pri najemu dvorane za namen tekme, uporabniku pripada-
ta 2 slačilnici oz. garderobi. Pri najemu dvorane za namen 
treninga oz. vadbe, pripada uporabniku 1 slačilnica oz. gar-
deroba. Najem dodatne slačilnice oz. garderobe je možen 
po navedenem v ceniku.

Občina Radenci omogoča vsem društvom, ki so regi-
strirana v Občini Radenci, da na podlagi sklepa občin-
skega sveta št. 671-0003/2020-13, z dne 20. 4. 2021, 
brezplačno koristijo športne objekte, ki so v lasti Ob-
čine Radenci. Sklep velja do preklica.
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NADALJEVANJE PROJEKTA ŽIVETI

EKO KUL – URBANI VRTOVI

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 po-
deželja. V vadbeni skupini smo se srečevali vsak torek in 
četrtek, skupina je štela med 20 in 30 udeleženk in udele-
žencev. 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 
zdravje, 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, z 

Občina Radenci je skupaj s partnerji Prleška razvojna 
agencija, GIZ, Innovation region Styria, RIS – raziskovalno 
izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Bistra hiša, zavod 
za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci, Danijela 
Gjergjek, nosilka dopolnilen dejavnosti na kmetiji, Zavod 
za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks SO.P., BEL-
TINCI, Gider Silvija, nosilka dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji, Verein zur  Förderung des Naturpark Raab in Društvo 
za trajnost virov SI.energija uspešno kandidirala na 6. Javni 
razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanje lokalne akcijske skupine z operacijo EKO KUL. 
Operacijo delno sofinancirata RS, Program razvoja podeže-
lja in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa 
investira v podeželje.
Narava okoli nas je že s kančkom vloženega truda neizmer-
no radodarna. Bogata živilsko-pridelovalna tradicija našega 
okolja in njegove naravne danosti nam ponujajo neposre-
dno razkošje uporabe lokalnih, odgovorno in trajnostno 
pridelanih sestavin. Trendi potrjujejo, da se na osnovi 
izbranih in vrhunskih sestavin, pridelanih v sozvočju z 
naravo, snuje kulinarika najvišje kakovosti. Sledljivo, traj-
nostno, pravično in okolju prijazno, ekološko, organsko in 
inovativno so ključne besede, ki so v svetu sinonimne s ka-
kovostjo, zanje je potrošnik pripravljen odšteti več denarja, 
hkrati pa z rastočimi evropskimi standardi in zahtevami pri 
potrošnikih postajajo higienski minimum. Operacija EKO 
KUL te trende prenaša na lokalno okolje vključenih par-
tnerjev, ki deloma že izpolnjuje ta visoka merila pridelave 
zadostne in raznolike hrane, ki je hranljiva, cenovno dosto-
pna in trajnostna. Med obstoječe izzive sodi nadgrajevanje 
pridelave v kakovostne produkte, okrepljeno sodelovanje 
med deležniki, krepitev zavedanja pomena tovrstne hra-
ne pri lokalnem prebivalstvu, krajšanje preskrbnih verig 
in (vnovična) krepitev stika ljudi s pridelavo in predelavo 

organizirano vadbo nadaljujemo v novi telovadnici 
ob OŠ Kapela vsak torek in četrtek med 18. in 19. uro. 
Del stroška jesenske vadbe  sofinancira Občina Radenci, 
razliko prispevajo udeleženci sami (20 EUR za 8 skupin-
skih vadb na mesec). Udeleženci prejmejo račun od izva-
jalca vadbe.
 »Zdravje je dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustve-
nih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmo-
žnosti nenehnega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju.«
»Gibalni pozdrav in dobrodošli.«
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 02 
566 96 12 ali  02 566 96 21 oz. pišete na elektronski naslov 
mojca.marovic@radenci.si ali luka.ajlec@radenci.si.

hrane. EKO KUL soj žarometov usmerja v zdravo, vrhun-
sko lokalno pridelano hrano, z inovativnimi pristopi pa ji 
dodaja tisto iskrivost, s katero je privlačnejša tudi za mlade. 
Aktivnosti operacije EKO KUL! so zasnovane v skladu s 
strategijo Od vil do vilic, s posebnim poudarkom – poleg 
že naštetih konceptov – na pomenu lokalne samooskrbe.
Občina Radenci bo s pomočjo sofinancerskih sredstev 
postavila 200 visokih vrtnih gred – vzpostavitev eko 
kotičkov za spodbujanje priprave ekološko pridela-
ne hrane. Visoke grede bodo postavljene v neposredni 
bližini Kidričevega naselja. Zainteresirane občanke in 
občani bodo lahko za lastno uporabo prevzeli 2 visoki 
gredi 200x100 cm. Uporaba kotičkov bo brezplačna, 
s tem, da se bodo uporabniki zavezali vzdrževati red 
in čistočo.
Občina načrtuje v zimskih mesecih izvesti javno naročilo 
za izdelavo visokih gred, v zgodnji spomladi bomo skupaj 
z uporabniki grede ustrezno namestili in napolnili. Strošek 
polnil je upravičen strošek iz projekta. Vsi zainteresirani 
uporabniki bodo o nadaljevanju del na sami lokaciji pravo-
časno obveščeni. Vsem, ki vas zanima uporaba visokih 
gred predlagamo, da za rezervacijo pokličete na tele-
fonsko številko 02 566 96 12 ali  02 566 96 21 oz. pišete 
na elektronski naslov mojca.marovic@radenci.si ali 
luka.ajlec@radenci.si.
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LUTKOVNO - GLEDALIŠKI ABONMA

OBČINA RADENCI OMOGOČA 
BREZPLAČNE PREVOZE 
ZA »STAROSTNIKE« 

MINIBUS RADENCI

Občina Radenci bo skupaj s Krajevno knjižnico Radenci organi-
zirala lutkovno - gledališki abonma za otroke do 9. leta starosti.
Abonma bo zajemal 6 predstav, zaključna predstava se bo od-
vijala na 9. družinsko – turističnem festivalu Mačje mesto 2023.
Cena abonmaja je 10 eur na otroka. O načinu plačila in iz-
vajanja samega abonmaja vas bomo obvestili v naslednjem 
Informatorju.

Občina Radenci je z električnim mini busom vpeljala dodatno 
turistično ponudbo za prevoz potnikov na redni krožni liniji: 
Radenci Avtobusna postaja – Zdravilišče Radenci – Kapelski 
Vrh – Boračeva. 
Prevoz z njim je za potnike brezplačen. Znotraj redne linije 
vas lahko mini bus zapelje kamorkoli želite. Vozilo sprejme do 6 
potnikov, vožnjo lahko naročite na telefonsko številko 051 628 
615 in voznik bo prišel po vas na dogovorjeno mesto. 
Želimo pa si, da bi naš mini bus dobil simpatično ime, s katerim 
bi takoj povezali našo občino. Vaš predlog lahko pošljetena na 
elektronski naslov mojca.marovic@radenci.si ali luka.ajlec@
radenci.si.

O T R O Š K I  P L E S I

O T R O Š K I  P L E S I  
1 7 : 0 0 - 1 7 : 4 5  

Z E K O  M I X
1 8 : 0 0  –  1 9 : 0 0

RADENCI
O Š  K a j e t a n a  K o v i č a  -  m a l a  t e l o v a d n i c a  

P R I J A V A  &  C E N I K  N A

ZAPLEŠI IN UŽIVAJ Z NAMI TUDI TI!

V S A K  P O N E D E L J E K
( z a čn e m o  3 . o k t o b r a )

o d  3  -  5  l e t
Ob igri se spoznavamo s prvimi plesnimi koraki, s katerimi
sledimo melodiji, besedilu in ritmu. Tako razvijamo gibalne
sposobnosti skozi glasbo in ples. 

Z E K O  M I X
o d  6  l e t  n a p r e j

"Osnovna šola" plesa, kjer plesalci pridobijo široko znanje
 iz več tekmovalnih plesnih zvrsti. Kasneje se plesalci lažje 

odločijo za tekmovalno zvrst plesa in so oboroženi s širšim znanjem.

WWW . Z E K O . S I
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

september 2022 | naklada: 2150
Fotografije: arhiv občine, internet 
Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi za »starostnike«
Komu je namenjen 
PROSTOFER?
Prostofer je namenjen občankam in občanom, ki potrebujejo 
prevoz, bodisi ne vozijo sami, nimajo sorodnikov ali imajo 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi od kraja biva-
nja do željene destinacije. Prostofer vam omogoča brezplačno 
lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze 
do javnih ustanov, lekarn, optik, trgovinskih centrov ipd.
Kako deluje PROSTOFER? 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno šte-
vilko 080 10 10. 
Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik 
med 8.  in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti 
vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. V primeru urgentnega prevoza 
k zdravniku lahko opravite rezervacijo tudi na krajši rok. Vozniki 
prostovoljci prevoze opravljajo od ponedeljka do petka med 8. in 
16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure prilagodijo potrebam.


