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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

ZLATO PRIZNANJE
ZA VRTEC RADENCI –
RADENSKI MEHURČKI
IN SREDNJO ŠOLO
ZA GOSTINSTVO IN
TURIZEM RADENCI

DOGODBKI
V MESECU
OKTOBRU

OBVESTIL O
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
POMOČI ZA OHRANJANJE
IN SPODBUJANJE RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V
OBČINI RADENCI ZA LETO 2017
Občina Radenci bo izvedla postopek Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju občine Radenci za leto 2017.
Razpis in razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani
Občine Radenci: http://www.radenci.si; lahko pa jih dobite
tudi v tajništvu Občine Radenci (vsak delovni dan med 8.
in 13. uro).
V skladu s sklepi Odbora za kmetijstvo z dne 3. 5. 2017 bosta
razpisana dva ukrepa, in sicer:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetij, v skladu s katerim se
bodo dodelila sredstva za: stroške izdelave projektne dokumentacije za novogradnje (rekonstrukcije) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, stroške gradnje, rekonstrukcije ali
adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov za
živali (stroški materiala in storitev), stroške nakupa kmetijske
mehanizacije do njene tržne vrednosti, stroške nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, stroške nakupa in
postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami
(protitočne mreže…) in stroške nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk – vse potrebno za primarno kmetijsko proizvodnjo;
Ukrep 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij v kmetijstvu v letu 2017, kar pomeni sofinanciranje stroškov

zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od
prometa zavarovalnih poslov.
Razpoložljivih je 17.000,00 EUR; za podukrep 1.1. Posodabljanje kmetij 8.500,00 EUR in za ukrep 4. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij 8.500,00 EUR.
Za pregled vlog bo župan Občine Radenci imenoval komisijo, ki bo vloge pregledala in pripravila predlog dodelitve
nepovratnih sredstev pomoči za oba razpisana ukrepa.
O podatkih glede višine izplačanih denarnih sredstev in
prejemnikih le-teh vas bomo obvestili v prihodnjem Informatorju, ko bo zaključen postopek Javnega razpisa.
Janez Ivanuša, Občina Radenci

PGD KAPELA VAS VABI NA
DELAVNICO NUDENJA PRVE
POMOČI TER IZOBRAŽEVANJE
ZA DELO Z DEFIBRILATORJEM
Prostovoljno gasilsko društvo Kapela organizira, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Gornja Radgona in Območnim združenem Rdečega Križa Gornja Radgona, delavnico
nudenju prve pomoči, ter praktično izobraževanje za delo
s defiblilatorjem.
Izobraževanje bo potekalo v nedeljo, 22. 10. 2017,
ob 16.00 v prostorih Gasilskega doma na Kapeli.
Vljudno vabljeni!

Darjan Meglič
predsednik PGD Kapela

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

JAVNI DRAŽBI ZA
PRODAJO NEPREMIČNIN
Javni dražbi sta V CELOTI objavljeni na uradni spletni strani
Občine Radenci http://www.radenci.si/
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena – stanovanjska
hiša Kapelski Vrh 78 z gospodarskim objektom in zemljišči
Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine:

Katastrska občina
in naslov stavbe

Parcelna
številka

Površina
zemljišča v m2

k. o. Kapelski Vrh (202),
Kapelski Vrh 78

9/3

482

k. o. Kapelski Vrh (202)

9/5

360

k. o. Kapelski Vrh (202)

8/1

150

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot
celota oz. skupaj je 42.095,00 EUR.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne
10. 11. 2017 s pričetkom ob 09.00 uri.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski
ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh – NE ODPIRAJ«,
na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci,
najkasneje do 8. 11. 2017 do 12.00 ure.
II. Predmet javne dražbe in izklicna cena – stanovanjska
hiša Radenski Vrh 8 s funkcionalnim zemljiščem
Prodaja se naslednja nepremičnina:

Katastrska
občina

Parcelna
številka

Površina
zemljišča
v m2

Naslov stavbe
na zemljišču

k. o. Radenci
(200)

1300/16

650

Radenski Vrh 8

Navedena nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko
hišo z naslovom Radenski Vrh 8 (št. stavbe 941) in funkcionalno zemljišče k tej stanovanjski hiši. Predmetna nepremičnina
je zasedena oz. oddana v najem za obdobje 1 leta, in sicer do
31. 10. 2017.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 22.781,00 EUR.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne
9. 11. 2017 s pričetkom ob 08.00 uri.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski
ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Radenski Vrh – NE ODPIRAJ«,
na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci,
najkasneje do 2. 11. 2017 do 10.00 ure.
Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Radenci, telefon 02 566 96 10.
Janez RIHTARIČ, Župan Občine Radenci

ZLATO PRIZNANJE ZA VRTEC
RADENCI – RADENSKI MEHURČKI
IN SREDNJO ŠOLO ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM RADENCI
V Radencih je bil petek, 29. september 2017 v znamenju praznovanja, saj na poseben način obeležili skupaj tri velike dogodke – svetovni dan turizma, svetovni dan srca ter častitljivo 135-letnico obstoja in delovanja Zdravilišča Radenci. V deželi srčkov
se je dogajalo marsikaj zanimivega in veselega. Dopoldan je bil
namenjen najmlajšim in otrokom ter dijakom iz šol, v popoldanskem času pa družinam, pohodnikom in ostalim gostom, ki so
z rekreativnim tekom in pohodom poskrbeli za »zdravo srce«.
Prisotne so pozdravili direktorica Zdravilišča Radenci Vesna Maučec, direktor poslovalnice Zavarovalnice Vzajemna v Murski
Soboti Roman Buzetti, direktor Območne enote ZZZS v Murski
Soboti Ivan Tibaut in župan občine Radenci Janez Rihtarič.
Ob priložnosti svetovnega dneva turizma sta bili v okviru projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna za leto 2016« podeljeni
dve zlati priznanji za urejenost ter skrb za okolico.
»Zlato priznanje« za skrb za urejeno okolje, dodatno turistično ponudbo ter doprinos k urejenosti kraja sta prejela: Vrtec
Radenci - Radenski Mehurčki ter Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci.

LUTKOVNI ABONMA 2017/2018
Z veseljem vas obveščamo, da se je v lutkovni abonma za sezono 2017/18 vpisalo 110 otrok,
starih od 3 – 9 let.
Izvajalci predstav iz Miškinega gledališča KU KUC se že veselijo druženja z otroci in napovedujejo veliko zabave, prijateljskega druženja predvsem pa obilo užitkov ob ogledu predstav.
Vse predstave bodo v Kongresni dvorani hotela Radin, ob 17.00 uri, po naslednjem razporedu:
Torek, 19. 12. 2017, ob 17. uri

RUDI IN PRAZNIČNE KREMŠNITE

Ponedeljek, 12. 2. 2018, ob 17. uri

ČIRULE ČARULE IN KIHALNI PRAŠEK

Torek, 13. 3. 2018, ob 17. uri

ZVEZDANA IN ZVONKO V CIRKUSU

Torek, 24. 4. 2018, ob 17. uri

POJOČI SMETKONJAMI + PODARJENA ANIMACIJA MIŠKIN ŽUR

Zaradi velikega števila vpisanih otrok prosimo, da jih spremlja en odrasli spremljevalec, saj bo v nasprotnem primeru v dvorani zmanjkalo sedežev. Samostojnejše otroke lahko pustite, da si predstavo ogledajo sami, vi pa jih počakate pred dvorano.
Obenem prosimo, da se z otrokom pogovorite glede primernega obnašanja med predstavo, saj bomo lahko ob predstavi uživali
vsi, če ne bo motena in če bomo ob koncu predstave nastopajoče nagradili z lepim skupnim aplavzom.

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK
20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU od 1. 10. 2017 do 30.11. 2017
Zakaj sterilizirati oz. kastrirati?
Prednosti za vas in okolico: ni skrbi kam z mladiči (mačke
kotijo tudi 3x na leto!), ni potepuških in brezdomnih živali,
ker se ne gonijo, ni toliko potepanja živali in posledično ni toliko povoženih živali, ki brezglavo tekajo čez cesto, ni toliko
markiranja (označevanja teritorija z urinom), živali se bolj
držijo doma in so bolj umirjene, psi so bolj obvladljivi, živali
so bolj zdrave - varne pred spolno prenosljivimi boleznimi
in nekaterimi oblikami raka. Mačke pa še vedno lovijo miši

in psi varujejo svojo družino in posest.
Prednosti za živali: ni ubijanja mladičev (to početje je protizakonito in kaznivo, globa znaša med 800€ in 1200€!!), ni nezaželenih živali (posledično ni brezdomnih živali, živali v zavetiščih
(po 30 dneh bivanja v zavetišču se žival po zakonu lahko usmrti)
ali zanemarjenih v slabih domovih), živali so bolj zdrave.
Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879212.

KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE NA VETERINARSKIH AMBULANTAH:
NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice (02/548-12-30)
ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (051/311-310, 02/564-39-24, 02/564-39-20)
VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava, (02/578-85-87)
VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota (02/521-15-73, 041/343-650)
VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57)
VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer (02-584-85-55)
VETERINARSKA AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925)
VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90)
Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili!
(odreži)

(IZVOD ZA DRUŠTVO)
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):

(IZVOD ZA VETERINARSKO
POSTAJO)

Ime in priimek:

AKCIJA S/K 2017/II.

Naslov:
Občina:

Tel.št./e-naslov:

Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: ______ M: ________
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _______ M:______
POMEMBNO! Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

DOGODBKI V MESECU OKTOBRU in NOVEMBRU
DATUM
21. 10. 2017
28. 10. 2017
ob 17.00

DOGODEK

AKTERJI

Brezplačna krožna vožnja po občini Radenci.

ZTIŠ Radenci

Zbirališče pred TIC-em Radenci.

Pohod Med vrelci življenja
21. 10. 2017
ob 13.00

30. 10. 2017
ob 16.00
11. 11. 2017
ob 8.00

Pohod med vrelci po občini Radenci, ogled zanimivosti po poti,
zanimiva izkušnja za otroke in odrasle, na koncu sledi pogostitev
in druženje.
Kraj: Zbiranje pri TIC-u Radenci na avtobusni postaji

Noč čarovnic v Zdravilišču Radenci
Delavnice za otroke in odrasle, stojnice, pohod za otroke z baklami,
nastop čarodeja, nagradne igre, …

Martinov pohod, tek in kolesarjenje

14. 11. 2017
ob 19.00
16. 11. 2017
ob 18.00
24. 11. 2017
ob 19.00

Relacija Kapela – Bratonci, dolžina proge 21 km
Kraj: Turistična točka »Pri preši«

Martinovanje predstavlja eno najlepših ter največjih prireditev
v osrčju kapelskih goric, s čimer je osrednja simbolika prireditve
povezana z vinogradniškimi običaji.
Kraj: Turistična točka »Pri preši«

TD Klopotec Kapela in
Društvo vinogradnikov
in ljubiteljev vina
Kapela

Ženitni oglas

ZTIŠ Radenci

gledališka predstava v Kongresni dvorani hotela Radin

Seniorski večer z glasbenimi gosti

DOSOR Radenci

Kraj: DOSOR Radenci

6. Dobrodelni turistični ples

Turistično društvo
Radenci

tradicionalni dobrodelni turistični ples
Kraj: restavracija hotela Radin

Za srečo naših otrok
30. 11. 2017
ob 18.00

Zdravilišče Radenci
ZTIŠ Radenci
TD Klopotec Kapela
v sodelovanju s
TD Bratonci

9. Martinovanje na Kapeli
11. 11. 2017
ob 11.00

ZTIŠ Radenci

Tradicionalna dobrodelna prireditev z namenom zbiranja sredstev
za pomoč otrokom v občini Radenci.
Kraj: Kongresna dvorana hotela Radin

Društvo prijateljev
mladine
občine Radenci

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in
lokacije dogodka ter do odpovedi posameznega dogodka.
Prosimo organizatorje prireditev, da nam do 25. v mesecu javijo svoje prireditve za naslednji mesec
na naslov info@ztsradenci.si
ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci
Tel: 00 386 2 565 18 48, zavod.radenci@siol.net,
TIC Radenci, Tel: ++386 2 565 18 89, info@ztsradenci.si
Več informacij o prireditvah najdete na spodnji povezavi: www.ztsradenci.si
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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