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22. do 24. junija 2018
Radenci
OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

IV. DRUŽINSKI
FESTIVAL MAČJE MESTO
22. - 24. JUNIJ

RAZSTAVA SLIK
LOJZETA LOGARJA
V GALERIJI
POSLOVNE STAVBE

OBVESTIL A
POZIV – LOKALNE VOLITVE
kulturne vsebine
V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07,45/08, 83/12, in 68/17) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci
Poziv za vložitev predlogov za predsednika in njegovega namestnika ter člane in njihove namestnike
občinske volilne komisije.

ustvarjalne delavnice

Predloge v sladu z Zakonom o lokalnih volitvah, pričakujemo v zaprtih kuvertah s pripisom »OVK 2018« na naslov
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci do četrtka, 24. maja 2018.

jemesto.si

Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občine Radenci

JAVNI RAZPIS - PRIZNANJ
OBČINE RADENCI TER NAGRAD
ZASLUŽNIM IN USPEŠNIM
OBČANOM OBČINE RADENCI
ZA PRETEKLO LETO
Na podlagi 7. člena Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov
Občine Radenci (UGSO, št. 67/15) ter Sklepa župana o
objavi javnega razpisa za dodelitev Priznanj Občine
Radenci in Nagrad zaslužnim ter uspešnim občanom
Občine Radenci za preteklo leto (št. 094-0001/2018, z

dne 19.4.2018) objavlja Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Radenci JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine
Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto.

kulinarika

V letu 2018 zbiramo predloge za dodelitev:
I. Priznanja Občine Radenci za leto 2017
II. Nagrade uspešnim in zaslužnim občanom Občine
Radenci za dosežke v letu 2017
Objava in dostop do razpisne dokumentacije: na
spletni strani občine: www.radenci.si in v tajništvu Občine Radenci (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro, od
dneva objave do roka za oddajo predlogov)
Link: https://www.mojaobcina.si/radenci/razpisi/javni-razpis-za-zbiranje-predlogov-za-dodelitev-priznanj-obcine-radenci-ter-nagrad-zasluznim-in-uspesnim-obcanom-obcine-radenci-za-preteklo-leto-1.html
- Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj
Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto
Priloge:

jr-priznanjainnagrade.pdf
priloge-jrnagraderd.docx
priloge-jrpriznanjard.docx

- Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju
zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci (UGSO,

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

št. 67/15) http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/
VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=3455cc82-388b4fa3-8533-a438816c1e47
Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado za leto
2017: najkasneje do petka, 25.5.2018 do 11. ure.
Naslov za oddajo predlogov: Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci (osebno ali po pošti, do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave) in
obvezno na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na
tel. št. 02 566 96 10 ali 02 566 96 14 oziroma na e-naslovu:
veras@radenci.si.
							
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občine Radenci

ODLOK O NAČINU IZVAJANJA
OBVEZNE OBČINSKE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ZBIRANJA DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV NA
OBMOČJU OBČINE RADENCI
Občinski svet Občine Radenci je na svoji 24. redni seji,
dne 24. 4. 2018 sprejel novi
odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju naše občine.

Potrjena sta bila tudi Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Radenci za leto
2018 in Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini
Radenci za leto 2018.
Novi odlok natančno določa minimalno količino odpadkov na družinskega člana, prav tako določa tudi velikost
posode glede na število članov gospodinjstva. V programu je natančno opredeljena tudi frekvenca odvoza za
naseljene, za nenaseljene, za večstanovanjske in počitniške objekte. Iz elaborata je razvidna cena storitev gospodarske javne službe.
Več informacij na spletni povezavi:
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci
ht t p : / / w w w. l e x- l o c a l i s . i n f o / Ta b Vi e w/ Vs e b i n a Tabs.aspx?SectionID=7206b4e0-9157-45f4-ba4f4a0c8a84669e&glava=0
Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Radenci za leto 2018
http://www.radenci.si
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Radenci za leto 2018
http://www.radenci.si
Davorin Zamuda
Višji referent za okolje in prostor ter komunalno ureditev

DOGODKI - PRIREDITVE
RAZSTAVA V GALERIJI POSLOVNE STAVBE
V galeriji poslovne stavbe Občine Radenci je na ogled razstava slik Lojzeta Logarja , ki so nastale v letih 2013 in 2014
- cikel slik pod nazivom SARCOPHAG (U.S.).
Za ogled razstave se dogovorite v tajništvu občine (02 566
96 10), kjer je tudi ključ za galerijo.

Ogled razstave je možen:
• vsak delovni dan v tednu, med 8.00 in 13. 00 uro,
• po obveznem predhodnem dogovoru pa tudi ob drugih
terminih.

10. DOSOR-jeva MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA
Otvoritev: 13. maja 2018, ob 17. uri v avli, z nami bo glasbeni gost Vlado Kreslin.
Likovna kolonija traja od 11. do 13. maja, sodelujejo pa naslednji umetniki: Banfi Igor, Borko Ivo, Gajaty Horvat Irena,
Kalinšek Lojze, Kraljič Zlatko, Šantej Jerca, Mijatović Tatjana, Rehar Žiga, Širca Brane, Bram d‘Hont.

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2018
15. maj 2018, ob 16. uri v prostorih knjižnice DOSOR d. o. o.
Predstavitev pesniške zbirke z naslovom Se še spomniš in pogovor z avtorjem Ludvikom Škaperjem, v goste pride
vokalno inštrumentalna skupina Cvetje v jeseni.

12. maj 2018, ob 15. uri

4. FLORJANOV POHOD
Zbirališče pri gasilskem domu Hrastje Mota

12. maj 2018, ob 17.00 uri

NK SLATINA – NK TURNIŠČE

(člani)

ŠRC Slatina Radenci
16. maj 2018, ob 16.00 uri

NASTOP UČENCEV ZASEBNE GLASBENE ŠOLE
MAESTRO GORNJA RADGONA
Knjižnica DOSOR-ja

17. maj 2018 , ob 18.00 uri
19. maj 2018, ob 8.00 uri

SENIORSKI VEČER
38. MARATON TREH SRC – teki in pohodi
pred Zdraviliščem Radenci

24. maj 2018, ob 16.00 uri

NK SLATINA – ŠD CVEN (U13)
ŠRC Slatina Radenci

26. maj 2018, ob 17.30 uri

NK SLATINA – ČARDA MARTJANCI (ČLANI)
ŠRC Slatina Radenci

Golf Radenci
Rihtarovci 32, 9252 Radenci
Tel.: +386 (0(40 605 130
www.golfradenci.si

KUPON
za kavo in tortico boste v
idiličnem objemu narave
plačali samo 2,60 eur.

Obiščite nas!
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E: obcina@radenci.si, www.radenci.si
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