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ZAHVAL A

»HVALA VSEM IN
VSAKEMU POSEBEJ«
Pomagali smo družini Adanič s katero se je usoda močno
poigrala. Za redko boleznijo, mutacijo bolezni sodobnega
časa, je zbolela najprej mama in nato, v istem letu še obe
hčerki, kmalu še vnukinja. Z istim genom, ki je družini
povzročil že toliko gorja, je okužen tudi vnuk mlajše hčerke. Igra zle usode je k vsemu temu dodala še bolezen
zeta.
Na občinski upravi smo združili moči in da bi družini vsaj
malo finančno pomagali, smo na Prazniku traminca in dvigu klopotca, 15. avgusta 2017, izvedli srečelov. V prodajo
smo ponudili 328 srečk in jih tudi prodali v rekordnem
času. Iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali našemu klicu
na pomoč.
Srčno zahvalo namenjamo tudi vsem tistim, ki ste z darovanimi dobitki ali z direktnimi nakazili na tekoči račun
družine, omogočili izvedbo srečelova in s tem pripomogli,
da bo morda uresničena katera skrita želja male Mie, na
njeni borbeni poti do ozdravite.

Zbrana sredstva, skupaj z boni in priložnostnimi darili,
smo v pisarni župana, 25. avgusta 2017 predali mami oz.
babici male Mie, ki se v imenu družine iskreno zahvaljuje
vsem, ki družini v teh težkih trenutkih stojimo ob strani.
Ponovno smo skupaj dokazali, da nam skrb za sočloveka
ni tuja in da skupno zmoremo več.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
		
Mojca Marovič, direktorica OU

OBVESTIL A
MOŽNOST KORIŠČENJA PREVOZA
S ŠOLSKIM AVTOBUSOM
Starejši občani, ki nimate možnosti lastnega prevoza od
domačega kraja do zdravnika, v trgovino … ali po drugih
opravkih, lahko ob dnevih pouka in šolskih aktivnosti kori-

stite brezplačen prevoz s šolskim avtobusom - po šolskem
voznem redu in iz urejenih postajališč za šolski avtobus.
V času šolskih počitnic in pouka prostih dnevih šolski
avtobus ne bo vozil.
Občinska uprava
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JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO
NEPREMIČNIN
Javna dražba je V CELOTI objavljena na uradni spletni strani
Občine Radenci http://www.radenci.si
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena – stanovanjska hiša Radenski Vrh 8 s funkcionalnim zemljiščem
Prodaja se naslednja nepremičnina:
Katastrska
občina

Površina
Parcelna
zemljišča
številka
v m2

k. o. Radenci
1300/16
(200)

650

Naslov stavbe
na zemljišču
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 nepre-

mičnina je zasedena oz. oddana v najem za obdobje enega
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
sicer dne 29. 9. 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 27.9.2017 do 10.00 ure.
Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine
Radenci, telefon 02 566 96 10.
Janez RIHTARIČ, župan Občine Radenci

JAVNI R AZPISI, NATEČA JI, OBJAVE …
FOTOGRAFSKI NATEČAJ
»LEPOTE OBČINE RADENCI«
Turistično društvo Klopotec Kapela objavlja fotografski natečaj z naslovom »Lepote občine Radenci«.
Namen fotografskega natečaja
Z natečajem želimo spodbuditi občane občine Radenci, da
v objektiv ujamejo najlepše skrite kotičke, značilnosti in
znamenitosti naše občine. Zbrati želimo nabor fotografij,
ki bodo uvrščene na razstavo in jih bomo lahko uporabili
tudi za druge promocijske namene Turističnega društva
Klopotec Kapela (v nadaljevanju: organizatorja).

Sodelujoči
V natečaju lahko sodelujejo vsi, ki imajo stalno prebivališče
v občini Radenci.
Pravila fotografije in tehnična navodila
Vsak sodelujoči lahko odda največ dve avtorski fotografiji,
ki ne smeta biti starejši od enega leta. Če se med potekom
natečaja pojavi sum, da oseba ni avtor fotografije, sme organizator fotografijo brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz
natečaja.
Fotografija mora biti:
- v JPG formatu (JPEG),
- ločljivost najmanj 2953 točk x 2088 točk,
- obdelana ali neobdelana.
Prepovedana je digitalna manipulacija fotografije, dovoljeni
so le popravki, ki ne spremenijo vsebine fotografije. Lahko je
v barvni ali črno-beli tehniki. Sodelujoči mora v primeru, da
so na fotografiji določljive osebe, posredovati pisno soglasje
oseb za objavo fotografije.
Oddaja fotografij
Fotografije pošljite na elektronski naslov td.klopotec.kapela@gmail.com najkasneje do 10. 10. 2017, do 23.59 ure z navedbo zadeve »Fotografski natečaj: Lepote občine Radenci«.
Fotografiji obvezno priložite prijavni obrazec, mladoletne
osebe pa še soglasje staršev.
Ocenjevanje, objava rezultatov in nagrade
Končno oceno fotografije sestavlja:
50 %

število glasov na facebook strani organizatorja

50 %

ocena komisije

Glasovanje na Facebook strani bo potekalo od 12. 10. 2017
do 31. 10. 2017 do 23.59. Glasuje lahko vsak, a za posamično
fotografijo se lahko glasuje le enkrat.
Zmagovalna fotografija bo tista, ki bo imela najvišji seštevek točk (ocena komisije + število glasov javnosti). Drugo
in tretjo nagrado prejmeta avtorja, ki bosta prejela naslednji
največji seštevek točk. Posameznik lahko prejme le eno nagrado.

V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje
potrebnih podatkov se šteje, da se nagradi odpoveduje. V
takem primeru se nagrada ne podeli.

Rezultati natečaja bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja: 3. 11. 2017, prav tako bodo nagrajenci obveščeni
o rezultatih in prevzemu nagrade do omenjenega datuma.

Odgovornost organizatorja
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse kar je v njegovi
moči, da bo natečaj korektno izpeljan. V primeru nastopa
nepričakovanih okoliščin na katere organizator nima vpliva, jih ni mogel preprečiti ali se izogniti, lahko organizator
odpove natečaj. O tem mora obvestiti vse sodelujoče.

Nagrade:
Prva nagrada je v vrednosti 50 evrov + praktično darilo
Druga nagrada je v vrednosti 30 evrov + praktično darilo
Tretja nagrada je v vrednosti 20 evrov + praktično darilo
Nagrajenci dovoljujejo objavo imena in priimka na Facebook strani. Nagrajenec bo na e-naslov prejel sporočilo, na katerega mora v roku 14 dni odgovoriti in posredovati davčno
številko. Prenos nagrade na drugo osebo ni možen.

Varovanje osebnih podatkov
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu
z zakonom in se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval
tretjim osebam.

Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v natečaju je, da sodelujoči soglašajo s
splošnimi pogoji, naštetimi v objavi tega natečaja. Če krši pravila in pogoje sodelovanja, se fotografijo iz natečaja umakne.
Urška Lukovnjak, predsednica TD Klopotec Kapela
(odreži)

PRIJAVNI OBRAZEC ZA FOTOGRAFSKI NATEČAJ
»LEPOTE OBČINE RADENCI«
Podatki o sodelujočem
Ime in priimek
Stalno prebivališče
Telefon
E-pošta
Podatki o fotografiji/jah
Naslov Fotografije 1
Datum in kraj nastanka

Naslov Fotografije 2
Datum in kraj nastanka
S podpisom potrjujem, da se strinjam s splošnimi pogoji natečaja ter jamčim, da so navedeni podatki v obrazcu resnični
in točni. S podpisom potrjujem, da sem kot avtor oddal izvirno delo, da imam soglasje morebitnih tretjih oseb za uporabo
fotografij in se zavedam svoje kazenske ter materialne odgovornosti. Z oddajo fotografije na organizatorja prenašam vse
materialne avtorske pravice glede fotografije.
Datum:			

Podpis:

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

PRIJAVNICA ZA LUTKOVNI ABONMA 2017/18
Podatki o otroku (ime, priimek) 									

ter podatki

o staršu/skrbniku (ime, priimek):
naslov:
pošta: 							

, št. tel. oz. mobitela: 				

e-naslov: 							

(potrebujemo zaradi sporočanja ev. sprememb).

Spodaj podpisani/na prijavljam svojega otroka v lutkovni abonma za sezono 2017/2018.
S podpisom izjavljam, da sem seznanjen/na s tem, da moramo starši oz. skrbniki sami poskrbeti za prevoz otrok na
predstavo in domov in da bom ob prijavi otroka na lutkovni abonma plačal/la prispevek v znesku 10 EUR.
				
Kraj		
		

,

datum					

podpis starša oz. skrbnika

Organizator si pridržuje pravico do eventualne spremembe termina posamezne predstave – na podlagi objektivnih razlogov.
(odreži)

LUTKOVNI ABONMA

Prijava najkasneje do petka, 15. 9. 2017 na naslednjih
lokacijah:
- v Turistični pisarni na Avtobusnem postajališču Radenci – vsak delovni dan med 9. in 16. uro.
- v tajništvu OŠ Kajetana Koviča Radenci – 8. 9. 2017,
med 7. in 9. uro
- v tajništvu OŠ Kapela – 11. 9. 2017, med 7. in 9. uro
- v tajništvu Vrtca Radenski mehurčki Radenci – 12. 9.
2017, med 7. in 9. uro
- v enoti vrtca »Grozdek« na Kapeli – 13. 9. 2017, med 7.
in 9. uro

Obveščamo vas, da bomo v sodelovanju z Zavodom za
turizem in šport Radenci ter Zdraviliščem Radenci tudi v
šolskem letu 2017/2018 organizirali LUTKOVNI ABOMNA,
ki bo obsegal 5 predstav.

Ob prijavi prinesete s seboj IZPOLNJENO PRIJAVNICO, ki jo izrežete iz tega Informatorja (2017/7) ter prispevek v višini 10,00 eur (za vsako predstavo 2,00 eura).
Rok za prijavo: petek, 15. 9. 2017 (v Turistični pisarni
na Avtobusnem postajališči oz. na drugih lokacijah - ob
navedenem terminu).

Predstave bo izvajalo Miškino gledališče KU KUC. Predstave so tematske, vzgojne in poučne, predvsem pa pomagajo pri vzgoji človekovih vrednot kot so prijateljstvo, skrb
za sočloveka, odnos do narave, pomen gibanja in skrb za
zdravo življenje, ljubezen do živali, do čistega in urejenega
okolja, pomen skupne igre z vrstniki, negativni učinki in
pasti pretirane uporabe medijev …
Vir: spletna stran

Vse predstave bodo v popoldanskem času (ob 17. uri) in
bodo na ogled v Kongresni dvorani hotela Radin. Glede
natančnih terminov predstav boste seznanjeni naknadno.

Verjamemo, da navedeni znesek ne bo ovira pri odločitvi za vpis otroka v lutkovni abonma. Zdravilišče Radenci sponzorira brezplačen najem Kongresne dvorane v hotelu Radin, Zavod za turizem in šport je prevzel zbiranje
prijav ter koordinacijo, Občina Radenci pa pokrije preostale stroške organizacije abonmaja ter izdelave kartončkov
za mlade abonente.
Za prevoz otrok na predstavo in domov boste poskrbeli
starši oz. skrbniki sami.
Občinska uprava

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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