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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

KOPALNE KARTE
ZA OBČANE IDENTIFIKACIJSKA
KARTICA

DEFIBRILATOR –
KDAJ IN KAKO?

OBVESTIL A
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE
RADENCI ZA LETO 2017
Obveščamo vas, da je bil na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Radenci, dne 2. marca 2017, sprejet Odlok o
proračunu občine Radenci za leto 2017. Objavljen bo na
spletni strani občine www.radenci.si.
Sprejetje proračuna med drugim omogoča nemoten pristop k realizaciji programov in investicij v letu 2017 ter
nemoteno poslovanje občine.

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Radenci za leto 2017 (št.: 431-0002/2017-1),
dodatne informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov v Občini Radenci za leto 2017 (št.: 4310003/2017-1), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@
radenci.si
Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini
Radenci za leto 2017 (št.: 431-0004/2017-1),
dodatne informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si

JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE
DEJAVNOSTI DRUŠTEV IN
SKUPIN IZ OBČINE RADENCI

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
drugih društev iz Občine Radenci v letu 2017
(št.: 431-0005/2017-1), dodatne informacije: 02 566 96 14,
veras@radenci.si

Občinska uprava Občine Radenci obvešča vsa društva,
organizacije in skupine, ki so registrirani za izvajanje
programov na področju kulture, športa, turizma, humanitarnosti, sociale ali drugih področjih ali organizacijo in
izvedbo prireditev, da so na podlagi Odloka o proračunu
Občine Radenci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih
občin. št. 10/17, z dne 3. 3. 2017) ter v skladu s predmetnimi
pravilniki, v času od 15. 3. do 7. 4. 2017 odprti

Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Občine Radenci v letu 2017 (št.: 431-0006/2017-1), dodatne
informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si

JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI
DRUŠTEV ZA LETO 2017 in sicer:

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI:
v skladu s predmetnimi pravilniki in razpisno dokumentacijo – (www.radenci.si).

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih društev Občine Radenci v letu 2017
(št.: 431-0001/2017-1), dodatne informacije: 02 566 96 14,
veras@radenci.si

PREDMET RAZPISA: sofinanciranje dejavnosti društev in
skupin iz Občine Radenci v letu 2017 bo potekalo v skladu
z veljavnimi pravilniki za posamezno področje – (www.
radenci.si). Natančnejši podatki o razpisu so navedeni pri
posameznem razpisu posebej.

NAMENI, KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA:
v skladu s predmetnimi pravilniki in razpisno dokumentacijo – (www.radenci.si).

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za vse navedene razpise je na
voljo od 15. marca do 7. aprila 2017 in je dostopna v tajništvu
občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro) ter na spletni strani
občine: www.radenci.si.
ROK PRIJAVE za vse navedene razpise: petek, 7. april 2017,
do 11. ure.
Prijavitelji oddajo prijave ter spremembe ali umik prijave s priporočeno pošto na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta
9, 9252 Radenci ali osebno v vložišče naslovnika, vsak delovni
dan med 8. in 11. uro. Skrajni rok za oddajo prijave velja (ne
glede na način oddaje prijave, spremembe ali umika prijave),
7. april 2017, do 11. ure. Prijava bo šteta za pravočasno, če bo
predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov
do navedenega datuma in ure. Vse nepravočasno predložene
prijave bodo izločene in shranjene v arhivu strokovne službe
občine.
OPREMA PRIJAVE: prijavitelj mora prijavo oddati oz. predložiti v zaprti kuverti. Na prednji strani kuverte prilepite izpolnjeni
obrazec »Oprema prijave«, ki je priloga razpisne dokumentacije).
Obveščanje o izidu razpisa – v skladu s predmetnimi pravilniki.
Številka: 431-0001 do 0006/2017
Radenci, 10. 3. 2017			

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH
NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE
RADENCI V LETU 2017
Občinska uprava Občine Radenci obvešča vse zainteresirane
občane in občanke, da je odprt javni razpis za sofinanciranje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju naše občine.
Razpis je odprt vsako leto do porabe sredstev v proračunu
občine za tekoče leto (v letošnjem letu je za ta namen zagotovljenih 10.000 eur).
Oddane popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti
prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene,
se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več
vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem
popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum,
ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.
V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za
subvencije v proračunu za leto 2017 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem
proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v
okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.
Podrobnosti o razpisu ter razpisna dokumentacija - objavljena na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.
si, lahko pa jo dvignete tudi vsak delovni dan, od 7. do 15. ure,
na sedežu Občine Radenci (Radgonska cesta 9, 9252 Radenci).
Dodatne informacije - preko elektronske pošte: davorin.zamuda@radenci.si ali na telefonu: 02 566 96 18, vsak delovni
dan od 7. do 16. ure.
Številka: 354-0020/2015-73
Datum: 7. 3. 2017

JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO
NEPREMIČNIN
Javne dražbe so V CELOTI objavljene 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
k. o. Kapelski Vrh (202),
Kapelski Vrh 78
k. o. Kapelski Vrh (202)
k. o. Kapelski Vrh (202)

Parcelna
številka

Površina
zemljišča v m2

9/3

482

9/5
8/1

360
150

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo
kot celota oz. skupaj je 52.235,00 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. 4. 2017, s pričetkom ob 9.00 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 5. 4. 2017 do 8.00 ure.
II. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišča v k.
o. Radenci
Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine:
Katastrska
občina
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)

Parcelna
številka
36/17
36/16
36/18
36/19
36/20
36/21
36/22
36/23
36/24
del 36/25

Površina
zemljišča v m2
1322
1007
989
804
641
888
738
806
805
cca. 75

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo
kot celota oz. skupaj bo določena s cenitvijo. Prodajna
cena bo objavljena na spletni strani občine dne 15. 3. 2017.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci (Radgonska cesta 9, 9252 Radenci), v pisarni župana in sicer dne
5. 4. 2017, s pričetkom ob 8.00 uri.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski
ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Radenci – NE ODPIRAJ«, na
sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 3. 4. 2017 do 8.00 ure.
Dodatne informacije za VSE navedena dražbe:
Celotno besedilo javnih dražb je objavljeno na spletni strani
Občine Radenci http://www.radenci.si/
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Radenci, telefon 02 566 96 10. Ogled predmetov javne dražbe
bo omogočen po predhodnem dogovoru.

III. Prodaja ostalih nepremičnin
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci prodaja tudi naslednje nepremičnine, ki so že naprodaj ali bodo v kratkem:
Zap. Samoupr.
št. lokalna skupnost
1. Radenci
2. Radenci
3. Radenci
4. Radenci
5. Radenci
6. Radenci
7. Radenci
8. Radenci
9. Radenci
10. Radenci

Katastrska občina in
šifra k. o.
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Kapelski Vrh (202)
k. o. Kapelski Vrh (202)
k. o. Radenci (200)
k. o. Radenci (200)
k. o. Boračeva (198)
k. o. Boračeva (198)
k. o. Boračeva (198)
k. o. Janžev Vrh (204)

Parcelna
številka
734/22
734/24
319/20
319/22
1284/2
90/2
2/14
2/15
2/16
75/7

Posplošena tržna vrednost oz. orientaPovršina/
Kvadratura v m2 cijska vrednost nepremičnine (v EUR)
529
13.427,00
494
13.033,00
1.660
4.633
790
1.899
2.640
2.070,00
2.545
2.042,00
85
740,00
181
1.577,00
55
479,00
108
341,00

Vse prodaje bodo objavljene na spletni strani Občine Radenci: www.radenci.si
Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Radenci, telefon 02 566 96 17.
IV. JAVNI RAZPIS ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE
na nepremičnini s parc. št. 69/4, k. o. Boračeva je V CELOTI objavljen na uradni spletni strani Občine Radenci http://
www.radenci.si/
Predmet javnega razpisa, namen in časovno obdobje podelitve stavbne pravice
Za namen izgradnje kolesarskega poligona se na nepremičnini parc. št. 69/4, k. o. Boračeva (198), v izmeri 4.940 m2,
ustanovi stavbna pravica.
Stavbna pravica se podeljuje za določen čas, za obdobje 6 let.
Po preteku časa, za katerega se stavbna pravica ustanavlja, bo
športno rekreacijski objekt na nepr. 69/4, k. o. Boračeva (198)
- (kolesarski poligon), prešel v trajno last Občine Radenci.
Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarno
pravico je odplačno.
Imetnik stavbne pravice bo Občini Radenci plačal nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini 69/4,
k. o. Boračeva (198) in sicer kot stvarni vložek po popisu del,
ki je predmet razpisne dokumentacije in ki so skupno ovrednotena na cca 28.000 €. Podrobnejši pogoji so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
Izgradnja športno rekreacijskega centra (kolesarskega poligona) oz. navedenih aktivnosti oz. obveznosti prijavitelja,
so cenovno ovrednotene na cca. 28.000 € in predstavljajo
nadomestilo, ki ga mora imetnik stavbne pravice investirati
v nepremičnino 69/4, k. o. Boračeva (198) in postane po preteku stavbne pravice last Občine Radenci.
Stavbna pravica na nepremičnini parc. št. 69/4, k. o. Boračeva
(198) se bo podelila ekonomsko najugodnejšemu zainteresiranemu prijavitelju v skladu s Sklepom o ustanovitvi stavbne
pravice na nepremičnini parc. št. 69/4, k. o. Boračeva (198), št.
7113-0008/2017-1, z dne 3. 3. 2017 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 10/17).
Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu Občine Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, v pisarni župana in sicer
dne 5. 4. 2017, s pričetkom ob 12.00 uri.
Ponudniki pošljejo svoje pisne ponudbe priporočeno po pošti
ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »STAVBNA PRAVICA PUMPTRACK – NE ODPIRAJ«,
na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci,
najkasneje do 3. 4. 2017, do 8.00 ure.

Dodatne informacije:
Celotno besedilo javnega razpisa za podelitev stavbne pravice je objavljeno na spletni strani Občine Radenci http://www.
radenci.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež
Občine Radenci, telefon 02 566 96 10.

KOPALNE KARTE ZA OBČANE IDENTIFIKACIJSKA KARTICA

Občina Radenci, v sodelovanju z Zdraviliščem Radenci, tudi
v letu 2017 subvencionira nakup kopalnih kart v domačem
zdravilišču.
Za občane Občine Radenci še vedno velja, da si lahko pri
bazenski blagajni uredite identifikacijsko kartico (tisti, ki
je še nimate), s katero boste koristili nakup kopalnih kart
po subvencionirani ceni. V preteklem letu se je ta način izkazal kot prijaznejši do občanov, hkrati pa omogoča, da se
izognemo nepravilnostim v zvezi z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov.
Za ureditev kartice potrebujete sliko (format potni list, osebna
izkaznica) in osebno izkaznico. Strošek izdelave izkaznice je
enkraten in znaša 5,00 €, veljavnost kartice bo 3 leta.
Veljavne cene kopalnih kart v Zdravilišču Radenci za leto 2017:
Trajanje:
Celodnevno
kopanje za odrasle
Celodnevno
kopanje za otroke
Večerno kopanje
v trajanju 2 ur
(med 19. in 21. uro)

Redna
cena:

Subv.
občine

Cena za občane/
z ident. kartico

11,00 eur 2,50 eur

5,00 eur

8,00 eur 1,88 eur

3,75 eur

0,95 eur

2,00 eur

Preostali delež med ceno kopalne karte in plačilom občana
prispeva oziroma krije Zdravilišče Radenci.
Želimo vam obilo plavalnih užitkov!
Sava Turizem d.d., Zdravilišče Radenci in Občina Radenci

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

DOGODKI, PRIREDITVE
Termin

Organizator

Naslov

Lokacija

Info

Sreda, 22. 3. 2017,
ob 17. uri

Občina Radenci

IGRAJ SE Z MENOJ
lutkovna predstava
Vstopnine ni (za abonente)

Kongresna dvorana
hotela Radin

Občina Radenci
02/ 566 96 14
veras@radenci.si

Torek, 4. 4. 2017,
ob 19. uri

Zavod za turizem
in šport Radenci
Zdravilišče
Radenci

TRAGEDIJA, DA JE ŽE KOMEDIJA
gledališke predstave – komedija
Vstopnina: predprodaja 5,00 €
na dan predstave 7,00 €

Kongresna dvorana
hotela Radin

TIC Radenci
02/ 565 18 89
info@ztsradenci.si
www.ztsradenci.si

Vljudno vabljeni na prireditve!

DOBRO JE VEDETI!
DEFIBRILATOR – KDAJ IN KAKO?
Na spletni strani http://w w w.ihelp.si/podstran.
php?kat=stran&stran=AED_defibrilator je v iHELP bazo
vpisanih - prijavljenih 2550 defibrilatorjev, od tega 1336 v
Sloveniji.
V naši občini imamo defibrilator na štirih lokacijah in sicer:
1. Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, Radenci –
hotel Radin
2. DOSOR d. o. o., Prisojna 4 a, Radenci – 1. nadstropje
3. Vaško - gasilski dom Kapela, Kapelski Vrh 90,
Radenci – zunaj/na fasadi
4. Gasilski dom Janžev Vrh, Janžev Vrh 68,
Radenci – zunaj/na fasadi
5. Ambulanta druž. med. Vita Mar, Panonska cesta 17,
Radenci
6. SIM trgovsko in turistično podjetje Radenci d.o.o.,
Panonska cesta 29, Radenci
Kdaj potrebujemo defibrilator in kako ravnamo?
(Povzeto po spletni strani: http://www.szum.si/media/uploads/
files/ERC_2015_slo-1.pdf)

Kadar se znajdemo v družbi človeka, ki ga nenadoma obide
slabost, je neodziven in ne diha normalno … ravnajmo po
naslednjih korakih temeljnega postopka oživljanja odraslih
in avtomatske zunanje defibrilacije:
Če je oseba neodzivna in ne diha normalno
Pokliči na telefon 112
30 stitsov prsnega koša
2 vpiha
Nadaljuj s 30 stisi in 2 vpihoma.
Ko je AED na voljo, ga vključite in sledite navodilom!
Upajmo, da defibrilatorja ne bomo potrebovali, vendar je klub
temu dobro poznati osnovno rokovanje z njim. Hitri vodnik
uporabe – v sliki:

V prejšnji številki Informatorja (1/2017) se nam je pri tisku članka “Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na območju Občine
Radenci“ pripetila neljuba napaka. V nogi članka smo po pomoti objavili napačen logotip podjetja Saubermacher Slovenija d. o. o.
Za ta neljubi dogodek se podjetju Saubermacher Slovenija d. o. o. iskreno opravičujemo.
Tiskarna aiP Praprotnik d.o.o.
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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Fotografija: arhiv, internet
Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

