
Večina vrelcev se nahaja v ravninskem delu. V 
preteklosti so bili vsi izviri urejeni tako, da so bili 
obdelani v obliki kvadratne kašte iz kamna ali 
hrastovega lesa. Slatino so iz njih zajemali. V novejšem 

času so nekatere vrelce uredili tako, da mineralna voda 
priteka iz vrelca po ceveh. 
 

ZDRAVILNI VRELEC 
Karl Henn, študent medicine na Dunaju,  je leta 1833, 

na poti s kočijo v Ljutomer, na močvirnih travnikih v 
okolici Radenec zajel čudežno vodo, ki so jo domačini 
imenovali bublja. Ko si je vrelce dobro ogledal, je 
ugotovil, da iz njega dobesedno vre in se ob tem 
dvigujejo mehurčki. Po 32 letih se je tedaj že priznan 
zdravnik in strokovnjak za balneologijo - vedo o 

zdravilnih vodah, odločil, da bo kupil zemljišče in zajel 

čudežni vrelec. Leta 1869 se je njegov trud obrestoval 
in po hrastovi cevi je iz globine 17 metrov pritekla prva 
slatina, ki jo je dr. Henn poimenoval Radeiner 
Sauerbrunn, nad vrelcem pa dal zgraditi zbiralnik. O 
tem, da je tudi strokovna javnost poznala slatino iz 
Radenec, priča leta 1872 objavljen članek v dunajskem 
Letopisu za balneologijo, hidrologijo in klimatologijo 

profesorja Kischa, enega vodilnih strokovnjakov 
balneologov svojega časa.  
Radenski del poti se prične z ogledom Zdravilnega 
vrelca, ki se nahaja tik ob Termah Radenci. Ta je 

posebnega pomena za naš kraj, saj je iz njega pritekla 
prva naravna mineralna voda z imenom Radeiner 

Sauerbrunn, z leti pa je postal razpoznavni znak za 
Radence in Terme Radenci. 
 
PETANJSKA SLATINA 
Vrelec stoji v neokrnjeni naravi, gre za prvi tipičen 
industrijski vrelec. Tukaj, ob mokriščih Mure, se v 
pomladnem času lahko srečate s samčkom barske žabe 

ali plavčka Rana arvalis, ki pod vplivom hormonov 
dobesedno pomodrijo. Te žabe so znak ohranjenega 

poplavnega gozda ali močvirij. 
 

PETANJSKI VRELEC 
Tik ob Muri in pod Petanjskim mostom, v smeri proti 
Gornji Radgoni pot pripelje do naslednjega vrelca, ki je 
nekoliko drugačen od prejšnjega, obdelan z lesom, 
višek naravne mineralne vode pa se izliva v reko Muro 

in je videti kot ognjenordeč plaz. Mineralno vodo iz tega 
vrelca uporabljajo v Zdravilišču Radenci za znamenito 
mineralno kopel. V primeru, da vrelca ne uporabljajo, je 
tukaj možno degustirati mineralno vodo. 
 

ŽELEZNI VRELEC 

V smeri naselja Radenci proti severu, pridemo do tako 
imenovanega Železnega vrelca. Ime je dobil zaradi 

visoke vsebnosti železa. Vrelec se nahaja za strnjenim 
naseljem stanovanjskih hiš. Posebnost vrelca je, da ga 
domačini že leta uporabljajo za svoje potrebe. Ob 
vrelcu je narejeno priročno zbirališče in speljana cev za 
natakanje naravne mineralne vode. Vrelec je znan po 
močni prisotnosti ogljikovega dioksida zaradi česar je 

gibanje v bližini vrelca omejeno. 
 

ŠRATOVSKI VRELEC 

Po degustaciji naravne mineralne vode iz Železnega 
vrelca se lahko odpravimo v smeri naselja Šratovci, do 
enega od redkih popolnoma naravnih izvirov bogastva 

iz zemeljskih globin. Legenda govori, da v okolici 
Radenec čarovnice še vedno kuhajo točo. Nedaleč stran 
pa se nahaja Črna mlaka, ki se ponaša s posebnostjo 

flore in favne za ta okoliš. 
 
RADENSKA (POLNILNICA) 
Po ogledu teh čudes narave se pot nadaljuje v smeri 
naselja Boračeva, kjer se nahaja podjetje Radenska 
d.d. Radenci, potomec zasebnih in družbenih podjetji, 
ki so se pred njim ukvarjala s proizvodnjo in prodajo 

brezalkoholnih pijač. V nasprotju s tem, kako je ta 

dejavnost potekala pred davnimi leti, vam bodo v 
podjetju prijazno predstavili današnji način opravljanja 
te dejavnosti. (S predhodno najavo!) 
 
OŽEKOV VRELEC 
Pot se nadaljuje nazaj proti Radencem, kjer v bližini 

Lovskega doma Radenci zavijemo na Prisojno cesto 
proti Ožekovem vrelcu, nedaleč vstran od potoka, med 
njivami. 
 
ZEMLJIČEV VRELEC 

Po ogledu Ožekovega vrelca pot pelje v smeri trim 

steze in delno po njej do znamenitega Zemljičevega 
vrelca na Slatinski cesti, ki se nahaja v kleti oziroma v 

pritličju stanovanjske hiše. 
 

VRELEC PRI CERKVI 

V neposredni bližini cerkve Sv. Cirila in Metoda je še 
zadnji vrelec, ki smo ga vključili v radenski del poti Med 
vrelci življenja. Pot med vrelci življenja se od tega 
vrelca nadaljuje nazaj v smeri proti točki starta v parku 
ali proti Melanjskemu Vrhu do Negovskega vrelca. 
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