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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

PRODAJA
NEPREMIČNIN
V LASTI OBČINE
RADENCI

VEČSTANOVANJSKI
OBJEKT
RADENCI

OBVESTILA
SPOŠTOVANI OBČANI VEČSTANOVANJSKIH HIŠ IN BLOKOV
Kot upravljavec vodnega in kanalizacijskega omrežja v
občini Radenci, vam stanovalcem zaračunavamo storitve
iz naslova vodooskrbe in odvajanja ter čiščenja odpadnih
voda. Obračun teh storitev je odvisen od števila stanovalcev po posameznih stanovanjih oz. odjemnih mestih,
zato vas prosimo, da v izogib slabe volje in nezadovoljstva,
upravljavcem stanovanj sproti in pošteno javljate število
članov v posameznem stanovanju.
Na vaše upravljavce smo že naslovili dopis in jih pozivali, da
nam sporočijo število oseb v posameznih stanovanjih, da
bomo naše podatke lahko preverili in uskladili, saj si želimo,
da so izračuni pravilni in pošteni za vse. Vsak mesec nam
bodo sproti javili tudi morebitne spremembe. V primeru, da

ODSTOP SVETNIKA
EMILA ŠMIDA IN
NASTOP FUNKCIJE OBČ.
SVETNICE NORME BALE
Član Občinskega sveta Občine Radenci, Emil
Šmid, je dne 28. 6. 2019 podal odstopno izjavo
s funkcije svetnika Občinskega sveta Občine Radenci. Ker je odstopil po šestih mesecih od potrditve mandata, je nova članica občinskega sveta
za preostanek mandatne dobe postala kandidatka mag. Norma Bale, ki bi bila izvoljena, če ne bi
bil izvoljen kandidat, ki mu je prenehal mandat.

do konca meseca podatkov oz. sprememb od njih ne bomo
prejeli, bomo zaračunali po stanju iz prejšnjega meseca.
Vse stanovalce, ki se bodo obrnili na nas z željo, da spremenimo število članov v njihovem stanovanju iz različnih
razlogov, bomo napotili k upravljavcem stanovanj.
Za urejanje vseh zadev, vezanih na oskrbo s pitno
vodo, lahko pokličete na telefonski številki
za vzdrževanje: 065-602-201
in
stanje števca ali odvoz grezničnih gošč: 065-602-202
ali na elektronski naslov komunala@radenci.si.
Stanje števca lahko javite do 4. v mesecu.

ODSTOP SVETNICE ELVIRE KLEMENČIČ
TER NASTOP FUNKCIJE OBČ. SVETNIKA
MIHAELA KLOBASA
Članica Občinskega sveta Občine Radenci, Ga. Elvira Klemenčič, je dne
17. 9. 2019 podala odstopno izjavo s funkcije svetnice Občinskega sveta
Občine Radenci. Ker je odstopil po šestih mesecih od potrditve mandata,
bi nova članica občinskega sveta za preostanek mandatne dobe postala
kandidatka Mojca Meglič Marić, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen
kandidat, ki mu je prenehal mandat. Ker je kandidatka Mojca Meglič
Marić sporočila, da funkcije občinske svetnice ne sprejema, se je ta pravica prenesla na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov v volilni
enoti 2, g. Mihaela Klobasa, Okoslavci 71, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici.

Kandidata mag. Norma Bale in Mihael Klobasa sta funkcijo občinskega svetnika/ce akceptirala ter bosta povabljena na
prvo naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Radenci v mesecu oktobru 2019.
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POLOŽNICE ZA NAJEM GROBNEGA POLJA
V skladu z določili Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti v občini Radenci (Ur.l. RS, štev. 1/98 ) upravljavec pokopališča daje v najem prostor za grob/ grobno polje na pokopališču v Radencih in na pokopališču na Kapeli.
Na pokopališču v Radencih imamo določena naslednja grobna polja:
GROBNO POLJE
(naziv groba)

Velikost v »m«

Najemnina
v EUR z DDV

Vzdrževanje
v EUR z DDV

Skupaj v EUR
z DDV

A in B – enojni

1 x 1,20 m

13,97

15,65

29,62

D- žarni

1 x 1,60 m

13,97

15,65

29,62

C- družinski

2 x 2,60 m

20,28

15,65

35,93

Velikost v »m«

Najemnina
v EUR z DDV

Vzdrževanje
v EUR z DDV

Skupaj v EUR
z DDV

1,10 x 2,20 m

13,97

15,65

29,62

in na pokopališču na Kapeli:
GROBNO POLJE
(naziv groba)
- enojni
- žarni

1,00 x 1,60 m

13,97

15,65

29,62

- družinski

1,80 x 2,20 m

20,28

15,65

35,93

2,00 x 2,20 m in več

27,03

15,65

42,69

- družinski veliki

Najemnino za grobno polje najemnik plačuje 1x letno, višina
najemnine je odvisna od velikosti groba. Najemnina se vsako
leto usklajuje v skladu z rastjo življenjskih stroškov in s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Radenci. Najemnino
je dolžan najemnik plačati v enkratnem znesku, in sicer najpozneje v roku 15 dni, od dneva prejema računa.
Cena vzdrževanja pokopališča in okolice groba za pokopališče
na Kapeli in pokopališče v Radencih znaša 15,65 EUR z DDV

- ter se enako - kot najemnina, letno usklajuje in plačuje na
način in v rokih, kot je to določeno za najem grobnega polja.
Cene najemnine grobnega polja, kakor tudi rednega vzdrževanja pokopališča in okolice groba so od leta 2014 nespremenjene.
Cene najemnine in vzdrževanja ne bomo spreminjali, ker
so stroški glede na zahteve najemnikov po urejenosti pokopališča in okolice previsoki.

REKONSTRUKCIJA PRISOJNE CESTE V RADENCIH
Občina Radenci je pristopila k ureditvi, ter rekonstrukciji
Prisojne ceste od priključka na Boračevsko cesto do križišča, ki vodi k domu starejših (Dosor), v skupni dolžini cca.
535 metrov. Na vozišču se bo izvajal t.i. share sistem (kolesarji na vozišču), za potrebe pešcev se zgradi nov hodnik
za pešce v istem nivoju kot vozišče z ločitvenim zelenim
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pasom v dolžini 535 metrov. V sklopu rekonstrukcije se vsi
obstoječi cestni priključki prilagodijo novemu vozišču Na
novo se uredi odvodnjavanje odpadnih meteornih voda
z iztokom v Boračevski potok. Izgrajena bo solarna javna
razsvetljava.
Predvideno dokončanje del bo 15. novembra 2019.
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»Zasebni investitor podjetje MM Jota d.o.o., namerava v
Radencih zgradil nov trgovski center. Lokacija se nahaja ob
glavni cesti Gornja Radgona – Radenci na zahodni vstopni
točki v Radence.
V sklopu projekta se bo izvedel objekt velikost 3.400,00
m2, parkirišče s 146 parkirnimi mesti ter notranjo dostavno
cesto in transformatorsko postajo. Dostop do objekta in
parkirišč bo iz
regionalne ceste preko novo zgrajenega krožnega križišča.
Največji trgovec v objektu bo podjetje Spar s kvadraturo
1300m2, ostala površina se bo razdelila na trgovce kot so
KIK, Tedi, NKD, Hiša Daril… Otvoritev trgovskega centra je
predvidena v začetku pomladi 2020.«

S

TRGOVSKI CENTER SPAR RADENCI

IZGRADNJA ZAČASNEGA MONTAŽNEGA KROŽIŠČA NA REGIONALNI
CESTI R1-230/366 RADGONA-RADENCI (PRI ZADRUGI V RADENCIH)
Občina Radenci je pristopila k izgradnji montažnega krožišča,
ki bo nadomestilo preobremenjeno križišče državne ceste, Boračevske ceste in Ulice Ljuba Šercerja. Ker je na predmetnem
odseku cest v preteklosti zaradi preobremenjenosti obstoječega križišča prihajalo do številnih nezgod je ta projekt nujen,
k izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.
V tej fazi je predvideno montažno krožišče radija 14,5 metra,
predvidena je rušitev obstoječih ločilnih otokov na Ul. Ljuba
Šercerja ter na Boračevski cesti. Krožno križišče je predvideno
znotraj obstoječih robnikov kanaliziranega križišča, razen med
SV in SZ krakom, kjer je potrebno prilagoditi obstoječe robnike

ter na tem odseku dograditi pločnik. Povozni del središčnega
otoka in robovi se označijo z rumeno črto. Krožno križišče je
štirikrako in bo oblikovano iz plastičnih elementov.
Višina investicije znaša 48.768,37 eur, terminski plan izvedbe
do 10.novembra 2019. V času gradnje bo na tem območju promet oviran, izvedene bodo zapore cest med 07.00 in17.00 uro.
Prav tako je v izdelavi projekt za izvedbo za stalno krožišče na
tej lokaciji, ki je razdeljen v dve fazi. V izdelavi je prva faza , ki
zajema projektiranje krožišča z prometno opremo, v drugi fazi
je predvideno projektiranje zavarovanja železniškega prehoda.
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SANACIJA IN OBNOVA VODOVODA V VRTNI ULICI CVETLIČNI
ULICI, PIONIRSKI ULICI IN CANKARJEVI ULICI
Občina Radenci je zaradi dotrajanega in neustreznega vodovodnega omrežja v septembru izbrala izvajalca za izdelavo izvedbenega načrta za sanacijo in obnovo vodovodnega omrežja v
Vrtni ulici, Cvetlični ulici, Pionirski ulici in Cankarjevi ulici. Rok
za dokončanje projektne dokumentacije je 15. oktobra 2019.
Na podlagi projektne dokumentacije bo izveden postopek
javnega naročila za izvedbo sanacije in obnove vodovoda.

Predvideno je, da bi z del pričeli že v letu 2019. Predvidena
je izgradnja krožnega vodovodnega sistema z cevmi PHD
fi110mm z hidrantnim omrežjem, ki bo potekal v asfaltnih
cestnih površinah. Izvedeni bodo hišni priključki na način
»navrtalnih oklepov z ventili« in priključnimi vodomernimi
jaški »meter na parcelo« za vsako individualno hišo.

OBNOVA DELA LOKALNE CESTE
LC 344031 TURJANSKI VRH-ZASADI
(na območju od križišča za Rožički
vrh do križišča za Rački vrh)
Občina Radenci je pristopila k obnovi dela občinske LC 344031
Turjanski Vrh-Zasadi (na območju od križišča za Rožički Vrh
do križišča za Rački Vrh). Predvidena je preplastitev vozišča
v dolžini cca. 300 metrov. Ob obnovi vozišča bodo izvedene
asfaltne mulde na predelih, kjer je potrebno vodo odvajati iz
vozišča.
Predvideno dokončanje del bo 15. novembra 2019.
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ČIŠČENJE KANALIZACIJE
RADENCI SEVER
V mesecu avgustu in septembru Občina Radenci na območju Radenci sever čisti kanalizacijo.
Dela bodo predvidoma končana v začetku meseca oktobra, ko bo tudi izvedena deratizacija kanalizacije na tem
območju.

PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE RADENCI
Občina Radenci ima v lasti naslednje nepremičnine, ki jih
prodaja:
1. OKOSLAVCI 74, 9244 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2. BORAČEVA 58, 9252 RADENCI
3. BORAČEVA 31, 9252 RADENCI
4. HRASTJE MOTA 7A, 9252 RADENCI
5. HRASTJE MOTA 81, 9252 RADENCI

OKOSLAVCI 74, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Predmet prodaje so zemljišča s parcelno št. 722, 723/1, 723/2,
724/1, 724/2, 725, 791, 792, 793, vse k.o. Okoslavci.
Zemljišča so skupne kvadrature 5.920 m2. Gre za gozdna zemljišča (66,62 m2), najboljša kmetijska zemljišča (3.929,38 m2)
in stavbna zemljišča (1.924,00 m2).
Na parcelah se nahajajo objekti in sicer pritlična stavba površine cca 370 m2, ki je bila zgrajena okrog leta 1850. V dejanski
rabi je stavba razdeljena na stanovanje v samostoječi stavbi,
kvadrature cca 60 m2, ter hlev. Na parcelah se nahaja še objekt,
ki je v dejanski rabi opredeljen kot drug kmetijski del stavbe,
ki je bil zgrajen okrog leta 1850 in je kvadrature cca 100 m2.
Vrednost nepremičnin, ki se prodajajo v kompletu, znaša
28.500 eur.

BORAČEVA 58, 9252 RADENCI
Predmet prodaje so zemljišča s parcelno št. 82/4, 82/5, 82/7,
83/5, vse k.o. Boračeva.
Zemljišča so skupne kvadrature 791 m2. Gre za v celoti
stavbna zemljišča (791,00 m2).
Na parcelah se nahajajo objekti in sicer pritlična stavba
površine cca 70 m2, ki je bila zgrajena okoli leta 1850.
Vrednost nepremičnin, ki se prodajajo v kompletu, znaša 16.800 eur.

HRASTJE MOTA 7A, 9252 RADENCI
Predmet prodaje je zemljišče s parcelno št. 108/1, k.o. Hrastje - Mota.
Zemljišča je skupne kvadrature 2.034 m2. Gre za v celoti
stavbno zemljišče (2.034,00 m2).
Na parceli se nahajajo objekti in sicer samostoječa pritlična
stanovanjska hiša, ki je v celoti podkletena, površine cca
80 m2, ki je bila zgrajena okoli leta 1968. Poleg stavbe se
nahajajo še gospodarski deli poslopja, zgrajeni leta 1929 oz
leta 1972, v skupni kvadraturi cca 70 m2.
Vrednost nepremičnine znaša 61.100 eur.
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Na parcelah se nahajajo objekti in sicer pritlična stavba površine cca 100 m2, ki je bila zgrajena okoli leta 1890, ter pritličen objekt zgrajen leta 1900 površine 20 m2, ki je v dejanski
rabi opredeljen kot hlev. Objekt e bil zgrajen okrog leta 1830.
Vrednost nepremičnin, ki se prodajajo v kompletu, znaša 26.769 eur.

HRASTJE MOTA 81, 9252 RADENCI
Predmet prodaje so zemljišča s parcelno št. 548/2, 548/3,
548/10, 548/12, 548/14, vse k.o. Hrastje - Mota.
Zemljišča so skupne kvadrature 1.619,00 m2. Gre za stavbna
zemljišča (1.615,66 m2) ter najboljša kmetijska zemljišča
(3,34 m2).

KOMUNALNA UREDITEV PARCEL ZA GASILSKIM DOMOM V RADENCIH
Občina Radenci je septembra pričela s komunalno ureditv ijo
zemljišč za gasilskim
domom v Radencih. Gre
za ureditev 10 parcel za
stanovanjsko gradnjo.
V sklopu komunalne
ureditve se bo izvedla
izgradnja dovozne ter
dveh priključnih cest
z obračališči, izgradnja
mešanega kanalizacijskega sistema, vodovoda ter cestne razsvetljave.
Zemljišča bodo komunalno urejena predvidoma 15.12.2019.
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REKONSTRUKCIJA TRDINOVE IN DAJNKOVE ULICE TER GOZDNE CESTE V
RADENCIH
V mesecu septembru je Občina Radenci
pričela z rekonstrukcijo Trdinove in Dajnkove ulice ter Gozdne ceste v sklopu celostne
prometne ureditve območja Radenci-vas.
Osnovni namen predvidene prometne
ureditve je znižanje hitrosti motornega
prometa na cestah ter zagotoviti prednost
in varnost peš in kolesarskega prometa.
Rekonstrukcija bo zaključena predvidoma
31.10.2019. V tem času bodo na obravnavanem odseku potekale delne in popolne
zapore priključnih krakov, zato vas prosimo
za strpnost in razumevanje.

OBČINSKI P ODROBEN
PROSTORSKI NAČRT ZA
ENOTO UREJANJA RA 20

Občina Radenci je pričela s izdelavo
Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za enoto urejanja prostora RA
20 (OPPN). Z OPPN se bodo določili
prostorski izvedbeni pogoji za umestitev stanovanjske zazidave na območju
enote urejanja prostora RA 20 v Radencih. Enota urejanja prostora RA 20
oziroma območje OPPN meri 11.867,0
m 2 (1,2 ha).

ODSTRANITVENA DELA IN ZASIPAVANJE BAZENA
NA LETNEM KOPALIŠČU SLATINA RADENCI
Občina Radenci je v mesecu avgustu pričela z odstranitvijo
objektov, in sicer:

2. Stanovanjsko stavba na naslovu Kapelski Vrh 35, 9252
Radenci, parc. št. 178/2, k.o. Kapelski Vrh;

1. Objekt na naslovu Kapelski Vrh 91, 9252 Radenci, parc.
št. 303/3, k.o. Kapelski Vrh;
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3. Stanovanjsko stavbo in kmetijski objekt na naslovu
Rački Vrh 19, 9252 Radenci, parc. št. 55/2, k.o. Hrašenski
- Rački Vrh.

Odstranitvena dela se izvajajo za potrebe nadaljevanja
izgradnje oziroma izvedbe rekonstrukcije RC RT-941/1541
Grabonoš – Radenci od km 1 + 000 do km 7 + 400 ter
ostalih vizij in strategij občine.
Prav tako bo Občina Radenci v mesecu oktobru pričela
z zasipavanjem bazena na letnem kopališču Slatina Radenci.

Predvidena je tudi odstranitev objekta na naslovu Kapelski Vrh 1, parc. št. 291/2, k.o. Kapelski Vrh.

UPRAVLJALEC OŠO OMREŽJA RADENCI
Občina Radenci je s 1.10.2019 postala upravljalec
omrežja OŠO Radenci.
V sklopu projektov, ki jih izvaja Občina Radenci, bomo gradili kabelsko kanalizacijo z namenom gradnje odprtega
sistema, ki bo vsem operaterjem omogočil širjenje infrastrukture telekomunikacij pod enakimi pogoji.

V tem trenutku Občina Radenci polaga kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijsko omrežje v sklopu komunalne
ureditve zemljišč za gasilskim domom v Radencih ter rekonstrukcije Trdinove in Dajnkove ulice ter Gozdne ceste.

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT RADENCI
V naslednjih mesecih se bo začela gradnja večstanovanjskega objekta in sicer na območju, kjer zdaj stoji stara mesnica. Ta dotrajan objekt bo porušen in ga bo nadomestil
nov objekt, ki bo masivno grajen, streha bo ravna. V pritličju bosta postavljena pripadajoča objekta kolesarnica
in smetarnik. Okrog objekta bo tlakovana pot in zelenica.
Objekt bo priključen na javno komunalno omrežje, pod
pogojih posameznih upravljalcev.
Parc. št.: 1655/13 k.o. 200 Radenci, je velika 535 m2. Dostop
do objekta je iz vseh strani objekta, dovoz pa iz občinske
ceste parc.št. 1662 k.o. 200 Radenci na sosednjo parcelo
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št.: 701/27 k.o. 200 Radenci. Parkirišča bodo prav tako na
sosednji parceli št. 701/27 k.o. 200 Radenci.
Objekt je zasnovani kot tri nadstropna zgradba in je kvadrataste oblike. Oblika objekta sledi velikosti in obliki parcele. Stanovanja so z dnevno bivalnimi deli orientirana na
jug, vertikalna povezava stopnišče in dvigalo pa sta pomaknjena v severno zahodni del zgradbe. V kleti je tehnični in
elektro prostor ter shrambe kot pripadajoči prostori stanovanj. Parkirišča koristijo stanovalci na sosednji parceli št.
701/27 k. o. Radenci, seveda s soglasjem lastnika parcele.
Cena se bo gibala okrog 1500 EUR/ m2 .

V podjetju Stanovanja Radenci d.o.o. sledimo
ideji, kako končnemu kupcu ponuditi udobno
bivanje in nizke stroške na dolgi rok, kjer lahko
kupec od same investicije v roku 10,20,30… let
prihrani večje količine denarja v primerjavi s
stanovanji drugih ponudnikov.
V našo vizijo smo vsekakor želeli vključiti vsaj
delček samooskrbnosti, s sončno elektrarno na
strehi objekta nam je to uspelo. Sončna elektrarna bo po novi uredbi podpirala 27 stanovanjskih enot in med njih razdelila električno
energijo.
V stanovanjih se bodo stranke ogrevale z vrhunskimi IR paneli podjetja Ekosen, ki je že več
let vodilni ponudnik IR panelov v širši regiji.
Stanovanja bodo opremljena s hrastovimi parketi, mizarsko izdelanimi vrati, keramiko Marca
Corona, prezračevalnimi enotami,…

Kje se nahajamo?

Cene stanovanj?
Cene stanovanja se gibljejo med 1290-1390€/m2 neto.
Kontakt?
Stanovanja Radenci d.o.o.
Marjan Bračko 041-638-451, Blaž Bračko 031-706-235
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ZIMA JE PRED VRATI
Na Občini Radenci imamo na voljo manjšo zalogo drv, ki
jo bomo razdelili med posameznike in družine, ki vam v
tem trenutku nabava kurjave povzroča težave.
Za dogovor o prevzemu pokličite našo sodelavko na številko 02 566 96 14 s katero se boste dogovorili o vseh nadaljnjih korakih.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Občanke in občani Občine Radenci smo se dne 17. 8. 2019
v okviru Evropskega projekta »Evropa za državljane« udeležili dneva Občine Vinice na Hrvaškem. V Vinici smo se
udeležili konference na temo promocije naravne in kulturne dediščine.
Sledile so slikarske delavnice na katerih smo narisali znamenitosti Občine Radenci. Po kosilu smo se odpravili
na kratki ogled mesta Varaždin. Pozno popoldan smo si
ogledali Arboretum Opeka, ki obsega 54 hektarjev in vsebuje več kot 900 različnih rastlinskih vrst iz vsega sveta.
Posebej zanimiva je bila obnovljena tradicionalna vinička

hiša iz prve polovice 20. stoletja. Po večerji je sledil odhod
domov.
Skupaj smo preživeli čudovit dan, zahvaljujemo se vsem
občanom Občine Radenci, ki so poskrbeli za najštevilčnejšo udeležbo izmed vseh prisotnostih partnerjev Občine
Vinica.
Posebno zahvalo namenjamo ga. Karmen Kavčič iz turističnega društva Radenci za odlično vodenje na izletu.

OBISK MAKEDONIJE
V času od 18.9.-20.9 se je mudila delegacija predstavnikov
Občine Radenci v Makedoniji. Obisk smo izkoristili za obisk
Evropske delegacije v Skopju, glavnem mestu Severne Makedonije s ciljem čezmejnega evropskega sodelovanja in za
srečanje s predstavnikom Nacionalne turistične organizacije s ciljem projektnega sodelovanja na področju turizma.
Skupaj s predstavniki PGD Kapela, Janžev Vrh in Radenci-
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-Boračeva smo v mestu Kratovo predali tamkajšnji enoti
gasilcev gasilsko vozilo, ki ga je doniralo PGD Šratovci in
veliko kosov različne gasilske opreme, ki jo bodo tamkajšnji gasilci z veseljem uporabili. Ob priložnostnem srečanju
s predstavniki Občine Kartovo in predstavniki njihovih gasilcev je bilo nanizanih veliko idej o možnostih čezmejnega
sodelovanja med društvi Radenec in Kratova.

»Velika zahvala našim prijateljem iz Občine Radenci in
vsem gasilcem iz Republike Slovenije in Republike Hrvaške, ki so se vključili v donacijsko akcijo za Kratovo!
Posebna zahvala gasilskemu društvu Šratovci in županu
Romanu Leljaku!« so zapisali predstavniki občine Kratovo
na svojem fb profilu.

12 UR ZA DOBER NAMEN
Sodelavci Občinske uprave Občine Radenci so se v soboto, 28. 9. 2019, udeležili dobrodelne akcije 12 ur za dober
namen. Dogodek so v sodelovanju z Osnovno šolo Gornja
Radgona in podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja pripravili ekipa Fit z Andrejo iz Gornje Radgone in Silvester
Gomboc, rekreativni športnik. Zbran denar bodo namenili za zunanje igralo, prilagojeno za otroke s posebnimi
potrebami.

NADOMESTILO ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Obveščamo vas, da bo občinska uprava Občine Radenci
izdala v mesecu novembru položnice za obračun Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Prosimo, da se v primeru kakšne koli spremembe, popravka ali nepravilnosti oglasite na občinski upravi takoj po prejemu odločbe, oziroma najkasneje v roku 15
dni.
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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

ABONMA 2019/2020

ABOMNA v Radencih obsega 4 dogodke, od tega 3 gledališke predstave in koncert mladih glasbenikov. Predstave bodo
ob petkih v popoldanskem času (ob 19:00 uri) in si jih bomo ogledali v Kongresni dvorani hotela Radin.

petek, 22. 11. 2019 ob 19:00

petek , 20. 12. 2019 ob 19:00

NI LAHKO BITI ŽENSKA
KOMEDIJA V IZVEDBI KULTURNEGA DRUŠTVA
VESELI ODER PTUJ

MENJAJVA ŽENI
KOMEDIJA V IZVEDBI KULTURNEGA DRUŠTVA
IVAN KAUČIČ LJUTOMER

PSIHA
petek , 17. 01. 2020 ob 19:00

petek , 21. 02. 2020 ob 19:00

LJUBEZENSKA DRAMA V IZVEDBI
GLEDALIŠKE SKUPINE 2. LETNIKA
UMETNIŠKE GIMNAZIJE
FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

KONCERT
DOMAČIH MLADIH SREDNJEŠOLSKIH GLASBENIKOV

Vpis abonmaja
je možen najkasneje do 15. 11. 2019
v Turistični pisarni na Avtobusni postaji Radenci – vsak delovni dan med 9. in 16. uro ter ob sobotah med 8. in 13. uro.
Cene abonmaja
ABONMA 2019/2020

POSAMEZNA PREDSTAVA

25,00 €

8,00 €

INFO: ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI; Radgonska cesta 10, 9252 Radenci,
Tel: 00 386 2 565 18 48, e-mail: zavod@ztsradenci.si, www.ztsradenci.si
Turistična pisarna Radenci Tel: 00 386 2 565 18 89, e - mail: info@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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