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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

ROŽNATI
OKTOBER –
SVETOVNI
MESEC BOJA
PROTI RAKU
DOJK

OPIS

JAVNI R A ZPIS
KMETIJSTVO 2018 –
RAZPIS OBČINE RADENCI
Občina Radenci je s 01.10.2018 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Radenci za leto 2018.
Prijave na razpis, ki bodo na sedež Občine Radenci prispele
do 26. 10. 2018, do 12.00 ure, bodo štele za pravočasne. Kasnejših vlog, v skladu s sklepi Odbora za kmetijstvo Občine
Radenci, ne bomo upoštevali!
Razpis in razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani
Občine Radenci: www.radenci.si; lahko pa jih dvignete tudi
v tajništvu Občine Radenci.
V skladu s sklepi Odbora za kmetijstvo z dne 25. 09. 2018
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.
Razpoložljiva sredstva: skupno 18.000,00 EUR in sicer:
- za podukrep 1.1. Posodabljanje kmetij 9.000 EUR in
- za ukrep 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 9.000
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.

		

Janez Ivanuša, Občina Radenci

OBVESTIL A
Občinska volilna komisija Občine Radenci sporoča, da
je zaradi spoštovanja določbe 79. a člena Zakona o volitvah
v državni zbor ukinila volišče v Murščaku in gasilskem
domu v Radencih.
Volivci, ki so doslej volili na območju volišča Murščak, lahko
odslej volijo na volišču v Hrašenskem Vrhu (Gasilski dom
Hrašenski Vrh, Hrašenski Vrh 13, Radenci).
Volivci, ki so doslej volili na območju volišča v gasilskem
domu v Radencih, lahko odslej volijo na volišču na sedežu
Občinske volilne komisije, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
(pritličje nove poslovne stavbe, sedež Občine Radenci).

		

Predsednica OVK Občine Radenci,
Mirjana PINTARIČ l. r.
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INFORMACIJE
KREMATORIJ - Župan Občine Radenci gospod Janez Rihtarič je na 26. redni seji OS Občine Radenci seznanil svetnike,
da je sprejel sklep, da Občinski svet pod njegovim vodstvom
ne bo sprejel sklepa za začetek postopka priprave podrobnega občinskega prostorskega načrta na območju pokopališča
Radenci. Zapisano pomeni, da se je odločitev o začetku gradnje krematorija v Radencih prenesla v odločanje županu in
občinskim svetnikom, ki bodo izvoljeni na lokalnih volitvah
18. 11. 2018.
PUM TRACK - imetnik stavbne pravice na parceli št. 69/4
k.o. Boračeva, FITNESS&COFFEE, gostinstvo in storitve
d.o.o., Boračeva 40, ki ga zastopa Mitja Škerget, obvešča,
da je kolesarski poligon predan svojemu namenu. Poligon
lahko uporabljate na lastno odgovornost.
POŽAR V PARKU - v radenskem parku je žal pogorela že
druga, sicer nenaseljena stavba. Občane Občine Radenci
želimo informirati, da je stavba na naslovu Zdraviliško naselje 6, ki jo je uničil požar, zemljiško knjižno v lasti podjetja SAVA TURIZEM d.d.. Za celotno nekdanje premoženje
družine Šarič (kamor spadajo tudi vse stavbe v parku), pa
še vedno velja, da je v postopku denacionalizacije. Prav
nerešena lastninska razmerja so poglavitni razlog za propadanje »spečih lepotic« v našem parku. Občina Radenci ne
more biti in ni odgovorna za nerešene denacionalizacijske
postopke in posledično tudi škodo, ki zaradi le-teh nastaja.
DOSOR d. o. o. - Občina Radenci in Hypo banka sta v
letu 2006 združili interes in kapital ter ustanovili skupno
družbo, danes imenovano DOSOR d.o.o. Oba družbenika
sta postala solastnika družbe, vsak do 50%. DOSOR d.o.o.
posluje 10 let. Danes sta lastnika DOSOR-ja HETA Asset Resolution d.o.o. in Občina Radenci. HETA Asset Resolution
d.o.o. Slovenija je del HETA skupine, ki je v lasti Republike
Avstrije. Njihovo poslanstvo je prodaja portfelja naložb
in hkrati ohranitev vrednosti premoženja v upravljanju
s pomočjo ustreznih ukrepov za izterjavo dolgov ali prestrukturiranjem sredstev.
Glede na svoje poslanstvo se je Heta odločila prodati svoj
delež v DOSOR-ju. Višina dolga DOSOR-ja v tem trenutku
znaša še cca. 7, 8 mio EUR, vrednost kapitala obeh družbenikov pa znaša cca. 360.000 EUR. Heta je z javnim natečajem pridobila kupca, ki pa je pogojeval nakup družbe
DOSOR in poplačilo njenih obveznosti s tem, da postane
100% latnik družbe. Kupec in solastniki so svojo namero
predstavili Občinskemu svetu Občine Radenci. Predstavnik kupca SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH,
A-1020 Wien, Lassallestraße 7a je povedal, da so družba,
ki ima v sosednji Republiki Avstriji več kot 80 domov in
da so na razpisu v Sloveniji pridobili koncesijo za cca. 300
novih postelj v domovih za starejše. Želijo, da se dejavnost
doma ohrani, da ostne sodelovanje z lokalno skupnostjo
na enakem ali boljšem nivoju kot do sedaj. Občina je z
izgradnjo in postavitvijo DOSOR-ja dosegla svoj cilj, saj v
naši občini domuje eden najboljših domov za starejše v
Sloveniji. Občina je na dom in njegove zaposlene ponosna,

saj širijo dobro ime tudi v tujino. Za dom so kupci, po izvedenih pogajanjih, ponudili primerno odškodnino in sicer
800.000 EUR, kar so svetniki Občinskega sveta Občine
Radenci sprejeli in potrdili. Dobljeni denar so namenska
sredstva, ki jih bo občina v prihodnosti namenila za nove
investicije.

OBVESTILO – MONOGRAFIJA
OBČINE RADENCI

Junija letos je Občina Radenci, v sodelovanju s društvom
za humanistična vprašanja ARGO iz Černelavcev in številnimi pisci besedil, avtorji fotografij ter ustvarjalci umetniških del iz naše občine, izdala monografijo z naslovom
Občina Radenci. Komisija za pripravo monografije si je za
cilj zastavila pripraviti reprezentativno publikacijo, ki bo
strokovna, hkrati pa tudi pripovedna, komunikativna, pa
tudi všečna in sprejemljiva širokemu krogu bralcev.
Predstavitev Monografije Občine Radenci je bila 22. junija
2018 v Kongresni dvorani hotela Radin, na svečani akademiji ob občinskem prazniku in po uradni predstavitvi tudi
ponujena v prodajo.
Obveščamo vas, da lahko monografijo Občina Radenci
kupite v turistični pisarni na avtobusnem postajališču
v Radencih. Cena knjige je 30,00 eur.

ZAVOD ZA TURIZEM IN
ŠPORT RADENCI - poročila
o aktualnih aktivnostih
OČISTIMO SLOVENIJO 2018 – poročilo
Občina Radenci in Zavod za turizem in šport Radenci se
zahvaljujeta vsem, ki so pristopili k vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo 2018, ki je letos potekala 15. septembra v
okviru svetovne akcije World Cleanup Day. Tokrat so se
aktivnosti lahko izvedle tudi dan prej. Poudarek ni bil izključno in samo na čistilnih akcijah.
Izvedle so se tudi druge aktivnosti v kraju ali naselju, ki so
pomembne za okolje ali pa vsaj družbeno aktivirajo ljudi,
kot na primer:
- urejanje vaških jeder, avtobusnih postajališč, igrišč in
športnih površin ipd.,
- čiščenje okolice zgradb (gasilsko-vaški domovi, lovski,
ribiški in čebelarski domovi, kleti, osnovne šole, vrtci, …),
- čiščenje okolice spominskih in sakralnih obeležij, pokopališč in turističnih točk,
- čiščenje turistično obremenjenih območij in/ali delov ob
cestah itd.
Odzvale so se naslednje organizacije: OŠ Kajetana Koviča
Radenci, Vrtec Radenski mehurčki Radenci z enoto vrtca
Grozdek na Kapeli, OŠ Kapela, SŠGT Radenci, TD Radenci,
Zdravilišče Radenci, NK Radenska Slatina, MD Vrelec Radenci, DU Radenci, PGD Kapela, PGD Janžev vrh in ŠKD
Vrček Murščak.

ŠTEVILO SODELUJOČIH PROSTOVOLJCEV
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ŠTEVILO OTROK,
ki so se udeležili
akcije

190

Število sodelujočih
šol v občini (OŠ, SŠ)
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ŠTEVILO OTROK
IN DIJAKOV, ki so
se udeležili akcije

374

Število sodelujočih
društev, organiziranih
skupin, klubov

8

ŠTEVILO ODRASLIH
UDELEŽENCEV
(vsi BREZ ŠOL IN
VRTCEV, tudi v dneh
pred akcijo)

82

ŠTEVILO VSEH
UDELEŽENCEV
SKUPAJ

646
(skoraj 13% občanov Občine
Radenci)

Število sodelujočih
vrtcev v občini

Udeležencem akcije smo z organizatorji akcije Ekologi brez
meja in s pomočjo sponzorjev (Arcont Gornja Radgona in
Radenska Radenci) priskrbeli zaščitne rokavice, vrečke za
smeti in osvežilne napitke. Nabrane odpadke (14 m3) so
predali v Zbirni center Radenci in v kontejner v Murščaku.
Zaradi neprimernega datuma se je čistilne akcije udeležilo manj ljudi od pričakovanj, saj so se v tem času v naših
krajih odvijale trgatve. Zaradi tega tokrat tudi nismo uspeli
počistiti divjih odlagališč (starih in novih), ampak smo jih
le evidentirali.
Da bi bilo manj divjih odlagališč in smetenja, je v prihodnje
potrebno še nadaljnje nenehno ozaveščanje prebivalcev o
škodljivosti takšnega početja.

otroci lahko sledili škratu od prve do desete postaje, so
morali na vsaki postaji izvesti eno izmed nalog: rešiti uganko, zapeti pesmico, zaplesati, nekaj poiskati ipd. Naloge in
razdalje med postajami so bile prilagojene najmlajšim in
prijetno zeleno okolje zdraviliškega parka v Radencih ter
okolica vrtca Grozdek na Kapeli sta bila naravnost idealna
za tovrstni dogodek. Obeh pohodov se je udeležilo 85 otrok
z vzgojiteljicami.
Dan odprtih vrat športne dvorane Radenci
Dan odprtih vrat Športne dvorane Radenci je bil namenjen
vsem, ki športno dvorano redno koristijo za izvajanje redne
vadbe, predvsem pa tudi vsem tistim, ki iz kakršnega koli
razloga še niso imeli priložnosti koristiti in videti opremljenosti športne dvorane. Zabeležili smo 40 obiskovalcev.
Dan odprtih vrat Športno rekreacijskega
centra Slatina
Športno rekreacijski center (ŠRC) Slatina Radenci se ponaša z velikim nogometnim igriščem, s pomožnim igriščem,
s pokrito tribuno in spremljajočimi prostori (garderobe za
igralce, sodnike, delegate, klubski prostor itd.). Poleg navedenega Športno-rekreacijski center Slatina vključuje še
športno igrišče na asfaltu, otroško igrišče in rampo za rolkanje. V centru se izvaja športna vadba za domicilna športna
društva, programi za otroke in mladino, ligaška športna
tekmovanja ter turnirji. Ta dan je ŠRC Slatina obiskalo 50
ljudi vseh starosti.
Atletski troboj za učence in učenke 4. in 5. razredov
na OŠ Kajetana Koviča Radenci je bil izveden ločeno za
učenke in učence četrtih in petih rezredov. Tekmovali so
v teku na 60 m, metu vorteksa in skoku v daljino. Skupaj
je sodelovalo 46 otrok, od tega 21 deklet in 25 fantov.

Vsem še enkrat hvala za sodelovanje.

10 minutna telovadba na delovnem mestu
Skozi ves teden je bila dnevno izvajana 10 minutna telovadba na delovnem mestu v okviru občinske uprave
Občine Radenci. Vadbe na delovnem mestu se je dnevno
udeležilo vseh 10 zaposlenih.

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA V
RADENCIH – ZAKLJUČNO POROČILO

Jesenski kros za OŠ
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci in OŠ Kapela sta
izvedli jesenski kros za vse kategorije učencev in učenk.

V občini Radenci smo se s svojimi aktivnostmi priključili
aktivnemu športnemu dogajanju v okviru Evropskega
tedna športa od 23. do 30. septembra 2018. V sodelovanju s šolami, vrtci, društvi, Zdraviliščem Radenci in Občino
Radenci smo pripravili zanimive športne vsebine za vse
generacije in sicer:
Radinov orientacijski pohod za najmlajše v vrtcu Radenci in na Kapeli
Najmlajši iz vrtca so se podali na orientacijski pohod za
škratom Radinom, ki ima rad ljudi, rastline in živali. Škrat
si je na vsaki postaji nadel čepico drugačne barve. Da bi

Zdravilišče Radenci je izvedlo celodnevni program
ob Svetovnem dnevu srca
V Zdravilišču Radenci so obiskovalcem ob SVETOVNEM
DNEVU SRCA podarili BREZPLAČNE MINUTE za zdravo
srce. Aktivnosti so pripravili v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, zdravstveno zavarovalnico Vzajemna, Društvom upokojencev ter Zavodom
za turizem in šport Radenci.
Za zaključek evropskega tedna športa smo izvedli medgeneracijski pohod Med vrelci življenja - že
samo ime “Pot med vrelci življenja” daje slutiti, da gre za
čudežno vodo, ki vre iz podzemlja v Radencih in okolici,
ki jo poznamo pod imenom Radenska. Večina vrelcev se
nahaja v ravninskem delu. Tudi pot je bila speljana v tem
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delu. Pohod ni bil prezahteven in je predstavljal okrog 2,5
uri sproščene hoje. Med potjo so se pohodniki ustavili pri
Čebelarstvu Zemljič, kjer so degustirali med in medenjake. Vsak udeleženec pohoda je prejel karto za kopanje v
Termah Radenci. Dogodek smo izvedli ob sodelovanju
Društva upokojencev in Zdravilišča Radenci ter ga posvetili tudi Svetovnemu dnevu srca in turizma. Pohoda se je
udeležilo 25 pohodnikov.

DOGODKI in VABIL A

Vseh prireditev se je skupaj udeležilo 256 udeležencev, oziroma nekaj več kot 5 % prebivalcev Občine Radenci. Ravno
v času Evropskega tedna športa pa so stekli intenzivni pogovori glede oživitve delovanja Športne zveza Radenci, ki
je bila ustanovljena že pred dobrimi 10-imi leti

TEDEN OTROKA – ŠPORT
ZA NAJMLAJŠE 2018
Sodobna kineziološka znanost ugotavlja, da je gibanje
prevladujoča dejavnost že od prvih dni življenja dalje in
je samo po sebi izraz zadovoljstva, igrivosti, svobode in
ustvarjalnosti. Z gibanjem otrok odkriva poti za aktivno
sodelovanje v življenju okoli sebe. Vse kar otrok dela v
prvih letih življenja je na določen način osnova za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih
spoznavnih procesov ter oblikovanje emocionalnih in socialnih komponent njegove osebnosti. Otrokov razvoj ni
odvisen le od dednih zasnov, temveč tudi od stalnih in
raznovrstnih spodbud iz okolja.
Prav zaradi navedenih trditev v vrtcih in osnovnih šolah
posvečajo veliko pozornosti vsakodnevnim gibalnim aktivnostim vseh otrok in pridobivanju novih gibalnih znanj
oziroma dejavnosti. K nenadomestljivemu delu v vrtcih in
šolah smo se pridružili tudi v organizirani športni sferi in
sicer v Tednu otroka, ki je letos potekal od 1. do 8. oktobra.
Našemu povabilu so se prijazno odzvali Vrtec Radenci Radenski mehurčki (enota “Mehurčki” Radenci in enota
“Grozdek” Kapela) ter osnovni šoli.
S skupnimi močmi smo izvedli tri dogodke in sicer:
Dve prireditvi, ki smo ju poimenovali “CICI-GIB - dan športa za najmlajše”:
2.10.2018 v Vrtcu Radenci - Radenski mehurčki, na kateri je
sodelovalo 8 skupin oziroma preko 30 predšolskih otrok.
3.10.2018 v enoti vrtca Grozdek na Kapeli, na kateri je sodelovalo 6 skupin oziroma preko 20 predšolskih otrok.
4.10.2018 smo na Osnovni šoli Kapela izvedli atletski troboj
(tek na 60 m, skok v daljino in met vorteksa) za učenke in
učence 4. in 5. razreda, ki se ga je udeležilo 34 otrok, od
tega 12 deklic in 22 fantov.
Poskrbeli smo, da so sodelujoči prejeli priložnostna priznanja in medalje.
Zahvaljujemo se vodstvu vrtca in šole, da so nas podprli pri
naših prizadevanjih zgodnjega uvajanja športnega načina
življenja med otroci.
Branko Žnidarič, v. d. direktorja ZTIŠ Radenci
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Vljudno vas VABIMO na javno predstavitev temeljnih
postopkov oživljanja ob uporabi avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED)*, ki bo v ponedeljek, 22. oktobra
2018, ob 16. uri, v predstavitveni dvorani Občine Radenci,
Radgonska c. 9, 9252 Radenci.
Predstavitev bosta izvedla Rdeči križ Slovenije – Območno
združenje Gornja Radgona v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Gornja Radgona.

LOKACIJE AED NA OBMOČJU
NAŠE OBČINE:
Na spletni strani http://w w w.ihelp.si/podstran.
php?kat=stran&stran=AED_defibrilator je v iHELP bazo
vpisanih 8.814 defibrilatorjev, od tega v Sloveniji prijavljenih 1.923.
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 družinske medicine Vita Mar,
Panonska cesta 17, Radenci
6. SIM, trgovsko in turistično podjetje Radenci d. o. o.,
Panonska cesta 29, Radenci
7. Občina Radenci,
Radgonska cesta 9g, Radenci – na fasadi objekta

			

Rdeči križ Gornja Radgona,
Zdravstveni dom Gornja Radgona
in Občina Radenci

ROŽNATI OKTOBER –
SVETOVNI MESEC BOJA
PROTI RAKU DOJK

VABILO
Plesna šola ZEKO vabi, da se jim pridružite na rekreativni SKUPINSKI
VADBI za odrasle.
Vadba bo potekala v telovadnici DOSOR-ja v Radencih, vsak torek od 18.30 – 19.30 ure in jo bo izvajala licencirana inštruktorica
aerobike in zumbe, Andreja Novak.
Začnemo 9. oktobra z BREZPLAČNO PREDSTAVITVENO URO.

Mesec oktober je posvečen raku dojk,
oz. preventivi pred njim.
Vabimo vas, da se nam v petek, 19. 10. 2018,
med 12.00 in 14.00 uro pridružite v avli in
dvorani občinske stavbe, kjer bomo ob tej priložnosti pripravili dogodek za namen ozaveščanja
žensk, ki imajo rakaste spremembe, predvsem
pa, kako pomembno je preventivno samopregledovanje dojk (Slavica Mencingar, dipl.med.s.,
vodja CKZ ZD Gornja Radgona)
CKZ ZD Gornja Radgona

Opis vadbe: ZUMBA + TNZ AEROBIKA
Na začetku se ogrejemo z zabavnimi in enostavnimi plesnimi koraki
popularne ZUMBA vadbe, katero boste želeli vaditi vsak dan. Zumba
vadba temelji na principu intervalnega treninga , ki maksimalizira
porabo kalorij, izgorevanje maščob in toniranje mišic. Zadnje pol ure
pa bomo z različnimi krepilnimi vajami oblikovali in okrepili mišice
trebuha, nog in zadnjice. (kratica TNZ)
Poleg porabe kalorij in vzdrževanja oz.povečevanja mišične mase
bomo z vadbo večali aerobno vzdržljivost ter izboljšali splošno fizično
počutje posameznika.
Vadba je koreografsko nezahtevna-enostavna vadba, primerna za vse
starosti, začetnike in tudi tiste, ki ste že dobro telesno pripravljeni.
Kontakt: ZEKO SPORTS, Dejan Zečević s.p.,
Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota
051 251 883; zeko.sports@gmail.com; www.zeko.si
Tadeja Markoja Zečević, dipl.ekon & inštruktor skupinskih vadb,
Plesna šola Zeko, 051 251 883

PRIREDITVE V OKTOBRU 2018
TERMIN IN
LOKACIJA

NAZIV PRIREDITVE IN AKTIVNOSTI

12. 10. 2018,
ob 18.30 uri
v avli DOSOR-ja

LJUBLJANA. POGLEDI.
odprtje fotografske razstave razstavlja fotograf Bernhard
Hinz

13. 10. 2018,
ob 19.00 uri
Športna dvorana
Radenci

OK RADENCI - FUŽINAR
odbojkarska tekma

Bogdan Marič 041 756 060
ok.radenci@gmail.com
www.ok-radenci.si

13. 10. 2018,
Športna dvorana
Radenci

ŽRK MILLENIUM - RK JERUZALEM ORMOŽ
(kadetinje)

Sašo Rauter 051 325 416,
Niko Kljun 041 346 729,
info@rk-arcontradgona.si,
www.rkarcontradgona.si

RK ARCONT - RK MARIBOR BRANIK

Sašo Rauter 051 325 416
Niko Kljun 041 346 729
info@rk-arcontradgona.si
www.rkarcontradgona.si

ŽRK MILLENIUM in RK ZELENE DOLINE ŽALEC

Sašo Rauter 051 325 416
Niko Kljun 041 346 729
info@rk-arcontradgona.si
www.rkarcontradgona.si

14. 10. 2018,
ob 10.00 uri Športna
dvorana Radenci
17. 10. 2018,
ob 13.00 uri
Športna dvorana
Radenci

ORGANIZATOR IN
KONTAKT
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18. 10. 2018,
ob 18.00 uri
DOSOR Radenci

SENIORSKI VEČER Z GLASBENIMI GOSTI

DOSOR Radenci
Marija Erveš 041 758 639,
marija.erves@siol.net

20. 10. 2018,
ob 15.00 uri
ŠRC Slatina

RADENSKA SLATINA - ČARDA MARTJANCI (ČLANI)

NK Radenska Slatina
Samo Loncner 041 557 431,
slatina97@gmail.com

20. 10. 2018,
ob 19.30 uri
Športna dvorana
Radenci

OK RADENCI - SIP ŠEMPETER
odbojkarska tekma

OK RADENCI
Bogdan Marič 041 756 060,
ok.radenci@gmail.com,
www.ok-radenci.si

20. 10. 2018,
ob 10.00 uri
Športna dvorana
Radenci

RK ARCONT - RK DRAVA PTUJ
rokometna tekma

Sašo Rauter 051 325 416,
Niko Kljun 041 346 729,
info@rk-arcontradgona.si,
www.rkarcontradgona.si

20. 10. 2018
Športna dvorana
Radenci

ŽRK MILLENIUM - ŠOLA ROKOMETA ZAGORJE
rokometna tekma

Sašo Rauter 051 325 416,
Niko Kljun 041 346 729,
info@rk-arcontradgona.si,
www.rkarcontradgona.si

20. 10. 2018
ob 17.00 uri
Športna dvorana
Radenci

RK ARCONT - MOŠKANJCI - GORIŠNICA (člani)
rokometna tekma

Sašo Rauter 051 325 416,
Niko Kljun 041 346 729,
info@rk-arcontradgona.si,
www.rkarcontradgona.si

21. 10. 2018
ob 10.00 uri Športna
dvorana Radenci

OK RADENCI, OK HOČE IN OK LJUTOMER
odbojkarski turnir

OK RADENCI
Bogdan Marič 041 756 060,
ok.radenci@gmail.com,
www.ok-radenci.si

24. 10. 2018
ob 17.00 uri
Kongresna dvorana

KOSMATA ŽABA
lutkovni abonma

02 566 96 10
veras@radenci.si

26. 10. 2018
ob 9.30 uri
spomenik NOB,
Kapelski Vrh

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
nastop učencev OŠ Kapela
govornik -Darjan Mencigar, preds.

KO BORCEV ZA VREDNOTE
NOB RADENCI

sodelujejo prapori združenj in
društev:
KO borcev za vrednote NOB
26. 10. 2018
Radenci,
SLOVESNOST V PARKU SPOMINA
ob 11.30 uri
OZ VVS Gornja Radgona,
priložnostni nagovor Niko Brus-predsednik OZ VVS Gornja
park osamosvojitvene
PVD SEVER-Pomurje,
Radgona
vojne 1991
OZSČ Gornja Radgona,
Društvo šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona ter
delegacije
26. 10. 2018,
ob 19.00 uri
Športna dvorana
Radenci
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RK ARCONT - RK GROSUPLJE (ČLANI)
pokalna rokometna tekma

Sašo Rauter 051 325 416,
Niko Kljun 041 346 729,
info@rk-arcontradgona.si,
www.rkarcontradgona.si

PRIJAVA ZA LUTKOVNI ABONMA
2018/19

Obveščamo vas, da bomo v sodelovanju z Zavodom za
turizem in šport Radenci ter Zdraviliščem Radenci tudi v
šolskem letu 2018/2019 organizirali LUTKOVNI ABOMNA,
ki bo obsegal 5 predstav.
Predstave bo izvajalo Kulturno društvo Lutkovno gledališče rado Mužan in bodo klasične, sodobne, tematske
in vzgojne, predvsem pa zabavne.
Vse predstave bodo v popoldanskem času (ob 17. uri) in si
jih bomo ogledali v Kongresni dvorani hotela Radin.
Prijave zbiramo najkasneje do petka, 19. 10. 2018 na
naslednjih lokacijah:
- v Turistični pisarni na Avtobusnem postajališču Radenci
– vsak delovni dan med 9. in 16. uro
- v tajništvu OŠ Kajetana Koviča Radenci – v ponedeljek,
15. 10. 2018, med 7. in 9. uro
- v tajništvu OŠ Kapela – v torek, 16. 10. 2018, med 7. in 9.
uro
- v tajništvu Vrtca Radenski mehurčki Radenci – v četrtek,
18. 10. 2018, med 7. in 9. uro
- v enoti vrtca »Grozdek« na Kapeli – v torek, 16. 10. 2018,
med 7. in 9. uro

Termin

Predstava

sreda, 24. 10. 2018
ob 17.00 uri

Kosmata žaba

sreda, 19. 12. 2018
ob 17.00 uri

Trije snežaki ter obisk
Dedka Mraza/ Božička

torek, 5. 2. 2019
ob 17.00 uri

Kljukčev rojstni dan

torek, 12. 3. 2019
ob 17.00 uri

Žogica Marogica

petek, 21. 6. 2018,
ob 10.15 uri

Obuti maček

V okviru 5. Družinskega
turističnega festivala
Mačje mesto

Oder v parku – v primeru
slabega vremena pa v avli
OŠ Kajetana Koviča Radenci

Ob prijavi prinesete s seboj IZPOLNJENO PRIJAVNICO, ki jo izrežete iz Informatorja št. 2018/7 ter prispevek v višini 10,00 eur (za vsako predstavo 2,00 eura).
Rok za prijavo: petka, 19. 10. 2018 (v Turistični pisarni
na Avtobusnem postajališči oz. na drugih lokacijah - ob
navedenem terminu).
Verjamemo, da navedeni znesek ne bo ovira pri odločitvi
za vpis otroka v lutkovni abonma. Občina Radenci krije
preostale stroške organizacije abonmaja ter strošek izdelave abonmajskih kartončkov za mlade obiskovalce.
Občinska uprava Občine Radenci

PRIJAVNICA ZA LUTKOVNI ABONMA 2018/19
Podatki o otroku (ime, priimek):
Podatki o staršu/skrbniku (ime, priimek):
Naslov:
Št. tel. oz. mobitela:

Poštna št. in kraj:
e-naslov:

(potrebujemo zaradi sporočanja ev. sprememb).

Spodaj podpisani/na prijavljam svojega otroka v lutkovni abonma za sezono 2018/2019.
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.
Radenci, 					

podpis starša oz. skrbnika

Organizator si, na podlagi objektivnih razlogov, pridržuje pravico do eventualne spremembe termina posamezne predstave.
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PRIJAVA ZA MINI GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE
ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI RAZPISUJE

mini ABONMA 2018
MINI GLEDALIŠKI ABOMNA v Radencih, ki bo obsegal 2 predstavi. Predstavi bosta v večernem času in si ju bomo
ogledali v Kongresni dvorani hotela Radin.
*Termina predstav
petek, 2. 11. 2018 ob 19:00

GAZDA TOTE HIŠE S‘N JAZ
komedija v izvedbi Kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja
in
petek, 7. 12. 2018 ob 19:00

KISLA ŽÜPA – PRLEŠKI KABARET
komedija v izvedbi glasbenika Tadeja Vesenjaka in pesnika Marka Kočarja
*Organizator si, na podlagi objektivnih razlogov, pridržuje pravico do morebitne spremembe termina posamezne predstave.
Vpis mini gledališkega abonmaja je možen najkasneje do torka, 30. 10. 2018 v Turistični pisarni na Avtobusni postaji
Radenci – vsak delovni dan med 9. in 16. uro.
CENE ABONMAJA

MINI ABONMA

POSAMEZNA PREDSTAVA

12 €

8€

Verjamemo, da navedeni znesek ne bo ovira pri odločitvi za vpis v mini abonma, saj Zavod za turizem in šport Radenci
krije vse preostale stroške organizacije predstav.

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

oktober 2018 | naklada: 2000
Fotografije: arhiv občine, internet
Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

