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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI 

N AG OVO R  Ž U PA N A

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
iskrena hvala, da ste me pred štirimi leti 
izbrali za župana. Globoko počaščen sem, 
da ste mi izkazali svoje zaupanje in mi s 
tem dali možnost za vodenje vsem nam 
dragega kraja, ki je po naravni poti tako 
obdarjen in zdravilen, a so ga v zadnjih 
desetletjih opustošile ne samo naravne 
ujme, temveč tudi pohlep in egoistična 
nagnjenja posameznikov.
Zavedam se, da v življenju veljaš toliko, 
kolikor daješ od sebe v dobro vseh. Vsa-
ko jutro, ko sem zgodaj odhajal od doma, 
sem tiho odpiral spalnici svojih otrok, da 
ju ne bi prehitro zbudil. Ni bilo časa za 
počakati na topel objem ali kakšno muhasto besedo ob 
prebujanju. Vodenje Občine sem postavil na prvo mesto. 
Menim, da je tako prav, to se mi zdi edini način, da si v 
celoti povrnem vaše dragoceno zaupanje in izpolnim pri-
čakovanja ter želje, ki jih imamo vsi. Radenska občina je 
naš dom, naš ponos, je veliko več kot le kraj, v katerem 
prebivamo.
Vesel in iz srca hvaležen sem za vse dobre ljudi, ki sem vas 
v teh štirih letih imel priložnost spoznati. Veliko sem se 
naučil od vseh, ti spomini bodo zavedno ostali v meni. Žal 
sem srečal tudi nekaj posameznikov, ki so si v življenju po-
stavili vse preveč navideznih ograj in so iz dneva v dan ka-
zali svojo trmasto drznost. Te sem pustil godrnjati. Večina 
vas mi je dnevno vlivala samozavest in pogum. Ob vsakem 
novem izgrajenem projektu sem začutil toplo hvaležnost, 
ki mi je vlivala voljo do dela ter željo, da naredim še več. 
Vaše prijazne besede so mi pomagale pri reševanju težav, 
bili ste zavetje, da sem prebrodil vsako oviro, vsa nagajanja.
Iskrena hvala svetnikom in občinski upravi. Posebna za-
hvala gre fantom zaposlenim v režijskem obratu. Ne samo, 
da ste bili ustanovni delavci, začeli ste iz nič, danes ste 
sposobni vsem nam odpraviti kakršnokoli težavo.

SPOŠTOVANE OBČANKE, CENJENI OBČANI,
Dragi Anej, Nejc in Maja, dragi starši, pri-
jatelji, vem, da smo premalokrat pogrni-
li prt, sedli skupaj za mizo in se smejali. 
Prevečkrat ste bili deležni posutega trnja, 
premalo je bilo cvetja in sejanja dobrot. 
Vendar pa upam, da mi boste še naprej 
stali ob strani in da bo kmalu prišel čas 
tudi za to prijetnejšo stran. Hvala vam!
Odločil sem se, da ponovno kandidiram 
za župana. Imam občutek, da sem storil 
premalo, da je v meni ostalo še veliko ne-
izkoriščene moči in da lahko ob vaši pod-
pori ter z vašo pomočjo odigram »drugi 
polčas«. Vreča zamisli in projektov je še 
vedno polna. Imamo naravno lep park, ki 

ga je potrebno popolnoma obnoviti in mu povrniti njegovo 
nekdanjo vitalnost ter sijaj, da se bomo lahko vsi ponosno 
in z veseljem sprehajali v njem, se sproščali in se družili. 
Obnoviti bo treba vso infrastrukturo s cestami v naselju Ra-
denci, obnoviti cesto od Kmetijske zadruge proti Boračevi, 
dokončno rešiti Boračevski potok. Titova cesta bo postala 
cesta umirjenega prometa in posebej urejena za sprehaja-
nje. V Občini imamo še sedem makedamskih cest, še nekaj 
cest, ki so potrebne preobleke, Kapelsko klet bi spremenili 
v prijazen družabni objekt, obe šoli bi energetsko obnovili. 
Ob pokopališču na Kapeli smo že kupili zgradbo bivše Za-
druge Kapela nasproti pokopališča. Podrli bi jo že spomladi 
in zgradili prepotrebno parkirišče.

In kar je najpomembnejše: spremljati moramo materialne 
možnosti vseh občanov. Marsikdo ne bo zmogel prebrodi-
ti energetske krize. V predlogu proračuna Občine za leto 
2023, smo zagotovili sredstva tudi za ta namen.
S hvaležnostjo, 
 

Roman Leljak,
župan Občine Radenci
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Spoštovane občanke in občani,
obveščamo vas, da smo z mesecem septembrom zaklju-
čili z vračanjem sredstev iz naslova preplačil, ki ste jih 
v letih 2016, 2017 in 2018 preplačali podjetju SIM d.o.o. 
in jih je po sklepu sodišča bilo podjetje primorano vrniti 
občanom. Prvi del prejetih sredstev smo vračali februarja 
in marca 2020, drugi del prejetih sredstev pa letos maja, 
junija, julija avgusta in septembra. Skupaj smo tako vrnili 
cca. 127.000,00 evrov.
Za mesec oktober bo tako na položnicah za storitve službe 
oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne vode, vodarina zaračunana kot prej. Ponovno bomo 
sprejemali tudi stanja števcev in jih upoštevali pri obračunu. 

POLOŽNICE ZA VODO

VAŠKA TRŽNICA
V mesecu oktobru je na platoju med Mercatorjem in kavarno 
Vikend zaživela »vaška tržnica«, ki bo na tem platoju domo-
vala vsak četrtek med 9. in 13. uro (zimski čas) ter 8. in 12. uro 
(poletni čas). Vsi, ki želite popestriti našo ponudbo s prodajo 
domačih izdelkov in tisti, ki želite popestriti prehrano z lo-
kalno hrano, 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 – NK Kapela
NOVEMBER – PGD Janžev Vrh
DECEMBER – Mladinsko društvo Vrelec Radenci, Nogome-
tni klub Radenska Slatina

Vljudno vabljeni.

Stanje števca lahko javite konec tekočega meseca, najka-
sneje do 4. v naslednjem mesecu, na telefonsko številko 
02/820-06-22 ali 065-602-202.
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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 ko-
misija bo izmed vseh vzorcev izbrala zmagovalca, ki bo 
prejel nagrado v vrednosti 500 eur. 
Vsi, ki vas zanima kako okus vašega vina oceni strokovna 
komisija, prinesite vzorce v  brezbarvnih vinskih stekle-
nicah 3 x 1l, ki morajo biti ustrezno zaprte, brez etiket oz. 
podobnih označb, ki bi lahko izkazovale lastništvo. Vzor-
ci se lahko prinesejo na Občino Radenci, do srede, dne 9. 
11. 2022, v tajništvo občinske uprave Občine Radenci, v 
okviru delovnega časa občinske uprave. Sodelavka v taj-
ništvu vam bo dodelila številko vzorca, vi boste na prijavni 
obrazec vpisali zahtevane podatke in jih v zaprti kuverti 
oddali v tajništvu. Po ocenjevanju bo komisija kuver-
te odprla in ugotovila zmagovalca oz. lastnika vzorca. 
Zmagovalca bomo razglasili na prireditvi 12. 11. 2022, 
zato morajo biti vsi tekmovalci prisotni na prireditvi. 
Prireditev se bo začela ob 14. uri.

Na prireditvi bomo postavili stojnice, kjer bo mogoče 
prodajati oz. ponujati domače dobrote iz jurke. V ko-
likor ste zainteresirani za prodajo na stojnici pokličite 
na tel. št. 02 566 96 14/ 040-298-509 – Simona Himel-
rajh ali pišite na e-mail: simona.himelrajh@radenci.si. 
Zabavala nas bo glasbena skupina Calypso. 

MARTINOVANJE MALO DRUGAČE
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LUTKOVNO - GLEDALIŠKI ABONMA
Občina Radenci skupaj s Krajevno knjižnico Radenci or-
ganizira lutkovno - gledališki abonma za otroke do 9. leta 
starosti.
Abonma zajema 6 predstav, od tega se bo 1 predstava odvi-
la v sklopu 9. Družinsko turističnega festivala Mačje mesto 
2023. Vse predstave, razen predstave na Mačjem mestu 
bodo potekale ob 17. uri. 
Cena abonmaja je 10 eur na otroka. Gotovinsko plačilo abo-
nmaja je možno v Krajevni knjižnici Radenci (Radgonska 
cesta 9g, Radenci - 1. nadstropje). Ob plačilu in izpolnjeni 
prijavi dobite kartico z naslovi in termini predstav, ki jo 
morate imeti zraven na vsako predstavo. Kartica je doka-
zilo o plačilu abonmaja.

Predstave bomo izvedli v Medgeneracijskem centru v ve-
liki dvorani v pritličju Poslovne stavbe Občine Radenci. 
V kolikor bo prijavljenih več otrok, kot jih dvorana lahko 
sprejme, bomo poiskali nadomestno lokacijo. 
 
OBRATOVALNI ČAS KRAJEVNE KNJIŽNICE RADENCI
ponedeljek: 9:00 do 12:00 in 12:30 do 16:00                               
sreda: 10.00 do 12.00 in 12:30 do 18:00                             
petek: 12:00 - 16:00
Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
T: Telefon: (02) 566 96 24
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Slika 1 Osnovna skica

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 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 

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 (cca 20 EUR za 8 sku-
pinskih vadb na mesec). Udeleženci prejmejo račun od 
izvajalca 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.

EKO KUL – URBANI VRTOVI
Občina Radenci sodeluje v operaciji EKO KUL, ki je bila 
uspešna ja Javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanje lokalne akcijske skupine. 
Operacijo delno sofinancirata RS, Program razvoja podeže-
lja in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa 
investira v podeželje. 
Občina Radenci bo s pomočjo sofinancerskih sredstev po-
stavila 200 visokih vrtnih gred – vzpostavitev eko kotičkov 
za spodbujanje priprave 
ekološko pridelane hrane. 
Visoke grede bodo posta-
vljene v neposredni bliži-
ni Kidričevega naselja.
Številne občanke in občani 
ste že izrazili zanimanje za 
uporabo 2 visoki gredi v ve-
likosti 200x100 cm. Upora-
ba kotičkov bo brezplačna, 
s tem, da se bodo uporab-
niki zavezali vzdrževati red 
in čistočo. Občina načrtuje 
v zimskih mesecih izvesti 
javno naročilo za izdelavo 
visokih gred, v zgodnji spo-
mladi bomo skupaj z upo-
rabniki grede ustrezno na-
mestili in napolnili. Strošek 
polnil je upravičen strošek 

iz projekta. Vsi zainteresirani uporabniki bodo o nadaljevanju 
del na sami lokaciji pravočasno obveščeni. 
Napoved postavitve urbanih vrtov in možnost njihovega kori-
ščenja pomeni hkrati napoved zaključka uporabe dosedanjih 
vrtov. Dosedanji vrtovi na javnih površinah bodo namenjeni 
svoji uporabi še do 30.6.2023.  Želimo si, da nadaljujete s pride-
lavo vrtnin tudi na novi lokaciji. In da ne pozabim o, na lokaciji 
urbanih vrtov bo zagotovljena voda za zalivanje.

Vsem, ki vas zanima uporaba visokih gred predlagamo, 
da za rezervacijo 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.
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CENIK UPORABE ŠPORTNE DVORANE RADENCI IN KAPELA (za 
društva registrirana v Občini Radenci je uporaba brezplačna)

Ime objekta Velikost Namen ME Cena z DDV 
(v EUR)

Cena za prof.ekipe oz. ekipe 1. in 2. lige 
(v EUR)

ŠPORTNA DVORANA RADENCI in KAPELA

Športna dvorana 1 vadba/trening 1 ura 45 90

Športna dvorana 2/3 vadba/trening 1 ura 35 70

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

Športna dvorana 1 tekma 1 ura 75 200

Športna dvorana 1 tekma (turnir) 1 ura 50 150

Športna dvorana 1 prireditev 24 ur 450 /

Športna dvorana 1 garderoba 
dodatna 

1 ura 20 50

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.

Možen je tudi najem manjše telovadnice, ki se nahaja 
v neposredni bližini velike nove.

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.

MINIBUS RADENCI

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 po-
tnikov, 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 kate-
rim bi takoj povezali našo občino. Vaš predlog lahko pošljete 
obcina@radenci.si ali nam sporočite na telefonsko številko 
02 566 96 10.
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….ko občani prepoznajo trud…..

MI MED SEBOJ…

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 bivanja do željene 
destinacije. Prostofer vam omogoča brezplačno 
lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne 
prevoze do javnih ustanov, lekarn, optik, trgovin-
skih centrov ipd.

Kako deluje PROSTOFER? 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 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 prosto-
voljci prevoze opravljajo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure prilagodijo potrebam.
Prosimo vas za korekten odnos do prostovoljcev.

OBČINA RADENCI OMOGOČA BREZPLAČNE PREVOZE ZA »STAROSTNIKE« 

VIŠKI HRANE

Zavod VITICA sodeluje s podjetjem Hofer trgovina d.o.o.. Tr-
govine Hofer so donatorji viškov hrane. S svojim dobrodelnim 
in družbeno odgovornim udejstvovanjem med drugim želijo 
pomagati ljudem iz lokalnega okolja. 

Zavod VITICA domuje v Občini Radenci ob petkih, ob 9. uri v 
pritličju poslovne stavbe, Radgonska cesta 9g. Vabljeni vsi, da 
prevzamete hrano, ki jo donira Hofer. 

HUMANITARNA AKCIJA RAZDELJEVANJA VIŠKOV HRANE V ZAVODU VITICA
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SPOMENIK POSVEČEN DR. KARLU HENNU IN DR. ANTE ŠARIĆU


