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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

RUŠITEV
ZADRUŽNEGA
DOMA NA KAPELI
DO 15. 12. 2019

OBVESTILA
IDEJNI PROJEKT ZA UREDITEV PARKA V RADENCIH.
PARK VODNIH DOŽIVETIJ. GRADNJA 2020 – 2021.

SLOVENSKI MED
ODLIČNO DARILO
MED PRAZNIKI

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ TER
STANOVANJ/POSLOVNIH PROSTOROV V OBČINI RADENCI
Rok za plačilo varščine: 3.12.2019
Datum javne dražbe: 6.12.2019
Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča, 2. nadstropje).Predmet
javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci ter stanovanje/poslovni prostor in sicer:
1- parc. št. 36/16, v izmeri 1007 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.689,00 EUR
2- parc. št. 36/17, v izmeri 1322 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 38.976,00 EUR
3- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR
4- parc. št. 36/19, v izmeri 804 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR
5- parc. št. 36/20, v izmeri 641 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR
6- parc. št. 36/21, v izmeri 888 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 26.180,00 EUR
7- parc. št. 36/22, v izmeri 738 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 21.758,00 EUR
8- parc. št. 36/23, v izmeri 806 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.763,00 EUR
9- parc. št. 36/24, v izmeri 805 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.733,00 EUR
10- 200-12-31 (poslovni prostor, 32,4 m2) - Izklicna cena: 24.150,00 EUR
11- 200-12-28 (garsonjera, 38,7 m2) - Izklicna cena: 26.110,00 EUR
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 2% davek na promet nepremičnin (2.10-poslovni prostor pritličje ter 2.11garsonjera) oziroma 22% davek na dodano vrednost (2.1.-2.9.-nepozidana stavbna zemljišča), vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Objava celotne vsebine javne dražbe vidna na spletni strani Občine Radenci: www.radenci.si.

PRODAJA OBČINSKIH STANOVANJ NAJEMNIKOM
Spoštovani,
Na občinski upravi Občine Radenci, smo se odločili, da ponudimo vsem najemnikom, ki se trenutno nahajajo v občinskih
stanovanjih, le-ta v odkup. S tem nudimo najemnikom predkupno pravico.
Vsi, ki vas zanima odkup, se lahko zglasite osebno, na tukajšnji občinski upravi, oz. pošljete svojo ponudbo na naslov:
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 20.12.2019
Kontaktna številka je 02 566 9614.

IDEJNE ZASNOVE ZA UREDITEV IN POZIDAVO OBMOČJA PRI
BELAKOVI ZIDANICI NA RAČKEM VRHU IN UMESTITEV TREH HIŠ
NA LOKACIJI STARE OSNOVNE ŠOLE NA KAPELSKEM VRHU
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DO 15. 12. 2019 BODO
KONČANA VSA GRADBENA
DELA V OBČINI RADENCI
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.

- četrtek 23.4 2020, Pojoči smetkonjami (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- petek 19.6.2020, Predstava presenečenja (za otroke naših
javnih zavodov)
- sobota 20.6.2020 na odprtem odru v parku: Čarobna vililandija (Park Radenci)
Organizator si dovoljuje pravico do spremembe programa.
Operacija je sofinancirana iz Evropska sklada za razvoj podeželje: Evropa investira v podeželje – podpora za izvajanje
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost (v nadaljevanju: Podukrep 19.2).

Z B I R A NJ E P R I JAV Z A I N T E R E S IRANIH ZA PRIKLOP NA OPTIČNO
OMREŽJE V OBČINI RADENCI
Vsa zainteresirana gospodinjstva v Občini Radenci vabimo,
da izkažejo svoj interes za priključitev na optično omrežje in sicer v krajih: Radenci, Šratovci, Turjanci, Rihtarovci,
Hrastje Mota. Izkazani interes bo podlaga Občini Radenci,
za pogajanja pri širitvi omrežja. Priključek bo brezplačen.
Vsi zainteresirani lahko svoj interes izkažete po telefonu na št. 02 820 06 22 ali po elekt ronski pošti na naslov:
sasa.kercmar@radenci.si

LUTKOVNO – GLEDALIŠKI
ABONMA 2020 V ORGANIZACIJI
CENTRA ZA MEDGENERACIJSKO
DRUŽENJE S KRAJEVNO KNJIŽNICO
Center za medgeneracijsko druženje s krajevno knjižnico organizira v prihajajočem letu lutkovno – gledališki abonma za
otroke, stare med 3 in 9 let (vključno s prvo triado). Abonma bo
zajemal 5 + 1 predstavo z različnimi tematikami. Predstave se
bodo odvijale v prostorih CENTRA ZA MEDGENERACIJSKO
DRUŽENJE na Občini Radenci, v dvorani Zdravilišča Radenci
in v parku Radenci. Kartončki za abonma bodo na voljo od
16.12.2019, v turistični pisarni Zavoda za turizem in šport Radenci, na avtobusni postaji Radenci. Cena abonmaja je 10 EUR.

NOVOLETNI BAZAR
Od 26.12.2019 do 30.12.2019, bo potekal novoletni bazar,
ki ga organizirata Občina Radenci in Zavod za turizem in
šport Radenci. Potekal bo pred, na novo izgrajenem platoju
pred pošto Radenci. Novoletni bazar bo odprt vsak dan,
med 17. in 20. uro. Zavod za turizem in šport bo poskrbel za
prijetno vzdušje ob dobri glasbi, društva Občine Radenci,
podjetniki in drugi pa nam bodo s svojim prodajnim novoletnim programom popestrili druženje.
Zavod za turizem in šport je poskrbel tudi za posebno zimsko vzdušje in nam bo ob pomanjkanju pravega snega pričaral umetni sneg s snežnim topom.
Otroke pa lahko razveselimo z novico, da bomo januarja in
februarja, na posebni lokaciji v Radencih redno vzdrževali
površino z umetnim snegom. Snega bo dovolj za igre in
norčije na snegu, žal pa ga ne bo dovolj za sankanje.

Terminski plan predstav:
- sreda 18.12.2019, Gospa Božičkova in Radovedna Bučka
(Zdravilišče Radenci)
- četrtek 23.1. 2020, Pesmice s podstrešja (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- četrtek 20.2.2020, Tri kepice prometa (Center za medgeneracijsko druženje Občine Radenci)
- četrtek 19.3.2020, Doktor sreča (Center za medgeneracijsko
druženje Občine Radenci)
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OBČINA RADENCI – PROGRAM VESELI DECEMBER 2019
TERMIN
PRIREDITVE

NAZIV PRIREDITVE

ORGANIZATOR

KRAJ PRIREDITVE

VSEBINA PRIREDITVE

27. 11. 2019

Bazar in praznično druženje

OŠ Kapela

OŠ Kapela

Praznično druženje staršev, učencev in zaposlenih v OŠ Kapela

DOSOR

Prisojna cesta 4 a/

Literarni krožek

4. nadstropje-knjižnica

28. 11. 2019
ob 15.30 uri

29. 11. 2019

29. 11. 2019
ob 19.00 uri

Adventno božični pogovori

Postavitev in krasitev jelke

8. dobrodelni turistični ples

ZTIŠ Radenci
Vrtec Radenci

TD Radenci

Pogovorni popoldan

na parkirišču pred
gostilno Vikend

Postavitev in krasitev jelke

Zdravilišče Radenci

Dobrodelni turistični ples s skupino Karneval.
16.00 lutkovna predstava
velika dvorana na občini

30. 11. 2019
ob 16.00 uri

16.40 blagoslov adventnega venca (v krožišču)
Vstop v veseli december

ZTIŠ Radenci

Radenci

16.55 prižig prve adventne sveče
(v krožišču)
17.00 obešanje latern v parku
17.15 čajanka v Zdravilišču Radenci

2. 12. 2019
ob 19.00 uri

5. 12. 2019

5. 12. 2019
ob 18.00 uri
6. 12. 2019
ob 10.00 uri
6. 12. 2019
ob 18.00 uri
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Glasbeno folklorni večer

Zdravilišče Radenci

Zdravilišče Radenci

folklora

Obisk Miklavža

Župnijska cerkev
Radenci

Cerkev Radenci

Obisk Miklavža

Za srečo naših otrok

DPM Radenci

Zdravilišče Radenci

Dobrodelna prireditev z namenom zbiranja sredstev za pomoč
otrokom v občini Radenci

Predstavitev grozdnih pešk

Zdravilišče Radenci

Zdravilišče Radenci

Namen/ uporaba grozdnih pešk

Obisk Miklavža

Zdravilišče Radenci

Zdravilišče Radenci

Obisk Miklavža

7. 12. 2019
od 16.00 do
20.00 ure

Pohod z laternami v Lučkolandijo,
blagoslov jaslic in Lučkolandije
Dobrodelni rock koncert

7. 12. 2019

Sikaluzoo

MDV Radenci in ˝
Center Radenci˝

ob 19.00 uri

8. 12. 2019
ob 10.00 uri
8. 12. 2019
ob 13.30 uri

10. – 12. 12.
2019

14. in 15. 12.
2019
od 16.00 do
20.00 ure
21. in 22. 12.
2019
od 16.00 do
20.00 ure

Športna dvorana
Radenci

Dobrodelna prireditev

ČD Radenci

Cerkev Sv Cirila in
Metoda

Sv maša za žive in rajne čebelarje
ČD Radenci in prodaja čebeljih
pridelkov

Za kmečko pečjo

KD Janko Divjak
Kapela

Gasilski dom Hrastje
Mota

Druženje v adventnem času in
Mikloševanje

Lučkolandija

Sikaluzoo

Sikaluzoo

Ogled živali in Lučkolandije,
sprehod druženje in brezplačen
kuhanček

Keksijada

DOSOR

Predstava Žogica Nogica

Vrtec Radenci
– Radenski mehurčki

Ogled jaslic in Lučkolandije

Sikaluzoo

Ogled jaslic in Lučkolandije

Sikaluzoo

Velike jaslice in Lučkolandija

Sikaluzoo

Božični nastop pevskega zbora
Večerna zarja

DOSOR

ob 16.00 uri

11. 12. 2019

Ogled živali in Lučkolandije,
sprehod druženje in brezplačen
kuhanček

Ambroževa maša-zavetnika čebel
in čebelarjev

8. 12. 2019
od 16.00 do
20.00 ure

15.30 Zbiranje pri
cerkvi sv. Cirila in Metoda v Radencih

Boračeva 54
Prisojna cesta 4 a/
knjižnica

Peka keksov (dopoldan) in zaključna prireditev (16 h)

DOSOR Radenci

Lutkovna predstava

Sikaluzoo

Ogled živali in Lučkolandije,
sprehod druženje in brezplačen
kuhanček

Boračeva 54

Sikaluzoo
Boračeva 54

Ogled živali in Lučkolandije,
sprehod druženje in brezplačen
kuhanček

Od 25. 12. 2019
do 2. 1. 2020
od 16.00 do
20.00 ure
18. 12. 2019
ob 15.00 uri
18. 12. 2019
ob 16.30 uri

Lutkovna predstava Gospa Božičkova in Radovedna bučka

Občina Radenci in
ZTIŠ Radenci

Sikaluzoo
Boračeva 54

Prisojna cesta 4 a/
4. nadstropje-knjižnica

Kongresna dvorana
Zdravilišče Radenci

Ogled živali in Lučkolandije,
sprehod druženje in brezplačen
kuhanček

Glasbena prireditev (zaposleni in
stanovalci DOSOR-ja)

Lutke

Obdarovanje otrok
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19. 12. 2019

19. 12. 2019
ob 18.00 uri
20. 12. 2019
ob 19.00 uri
21. 12.2019
ob 10.30 uri
24. 12. 2019
ob 16.00 uri
24. 12. 2019
ob 19.45 uri
25. 12. 2019
ob 9.00 uri

Od 26.12.2019
do 30.12.2019

26. 12. 2019
ob 18.00 uri
27. 12. 2019
ob 17.00 uri

Vrtec Radenci
– Radenski mehurčki

Seniorski večer

DOSOR Radenci

Menjajva ženi

ZTIŠ Radenci

Zdravilišče Radenci

Komedija v izvedbi KD Veseli
oder Ptuj

Ritmični nastop

Športni klub
Rubin

Športna dvorana
Radenci

Ritmični nastop v izvedbi Športnega kluba Rubin

Božični nastop

Zdravilišče Radenci

Avla Hotela Radin

Petje božičnih pesmi

Sprehod z baklami k božični maši

Zdravilišče Radenci

Zbiranje pred Hotelom
Radin

Božične stojnice, organiziran
sprehod k polnočnici z baklami

Prihod Božička

Zdravilišče Radenci

DOSOR Radenci

Pri božični smrečici v
Mukinem domu

Zabavni večer z živo glasbo

Prihod Božička

Zdravilišče Radenci

Proslava ob Dnevu samostojnosti
in enotnosti

Občina Radenci

Koncert

ZTŠ Radenci

Cerkev sv. Marije Magdalene

Koncert

KD Pevci Vrelec
Radenci

Kongresna dvorana
Zdravilišča Radenci

Koncert

ob 17.00 uri

Spet je tu božični čas

31. 12. 2019

Kavarna Traminček

Lutkovna predstava za otroke, ki
ne obiskujejo vrtca in obdaritev
otrok

Občina Radenci in
ZTIŠ Radenci

Večer božičnih pesmi

ob 19.00 uri

Vrtec Radenci

Novoletni bazar

28.12.2019

31. 12. 2019
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Predstava Žogica Nogica in prihod
Dedka Mraza

Silvestrovanje v Zdravilišču Radenci

Zdravilišče Radenci

Skok v novo leto na Kapeli

Občina Radenci in
ZTŠ Radenci

Plato pred pošto

Kongresna dvorana
Zdravilišče Radenci

bazen in kavarna
Swing
Zdravilišče Radenci
pri cerkvi sv. Marije
Magdalene

Novoletni bazar

Koncert Anite Kralj ob Dnevu
samostojnosti in enotnosti

Aperitiv, svečana večerja, živa
glasba, animacija, savna in polnočno presenečenje
22.45 organiziran pohod z baklami na Kapelo
23.30 veselo slovo od starega leta

SLOVENSKI MED ODLIČNO DARILO ZA PRAZNIKE
Turobni jesenski dnevi naj ne bodo razlog za malodušje. Pred nami je čas, da razmislimo, kako bomo obdarovali svoje
najbližje in jih razveselili ob bližajočih praznikih. Mogoče vam bo to letos uspelo narediti brez večjih zapletov in mrzličnega tekanja. Za vas smo pripravili nekaj predlogov za obdarovanje.
V jesensko – zimskem času je povpraševanje po čebeljih pridelkih in izdelkih največje. Ko nastopi prvi mraz, čebelarji
hitro zaznajo povečan obisk kupcev, ki se želijo založiti z medom in povprašujejo tudi po ostalih pridelkih iz čebeljega
panja. Kupci pogosteje povprašujejo po izdelkih, ki jih bodo lahko uporabili za obdarovanje svojih najdražjih ali poslovnih
partnerjev. Številni slovenski čebelarji bodo pripravili bogato ponudbo, ki bo zadovoljila še tako zahtevne porabnike.
Postregli vam bodo z različnimi sortami medu, ki jih boste pred nakupom lahko poskusili in tako izbrali med po svojem
okusu. Svoje najdražje pa boste obdarovali z njihovim najljubšim medom, lahko pa jim za spremembo privoščite kakšen
drug med iz široke palete okusov slovenskega medu. Med, ki ga boste podarili v ličnih darilnih embalažah, ima močno
sporočilno vrednost, povezujemo ga s tradicijo, marljivostjo čebel, opraševanjem, slovenskim zajtrkom,… Zato je med
primerno darilo za vsakogar in za vsako priložnost, naj si bodo to bližajoči prazniki, rojstni dnevi, drobne pozornosti,
zahvale, …
Na slovenskem trgu boste lahko kupili tudi med označen z oznako ene izmed shem kakovosti, kar kaže na posebnost
ali višjo kakovost proizvoda. Na področju medu poznamo tri zaščite geografskega poimenovanja medu priznane na
evropskem nivoju in sicer Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med, ki
nosita zaščiteno označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu.
Med, ki ga imenujejo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot posebno darilo narave lahko s pridom uporabimo tudi v kulinariki.
Z medom pogosto namažemo kos kruha, uporabljamo ga kot naravno sladilo, zelo uporaben pa je med tudi v kuhinji, saj
ga lahko dodajamo mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa slaščičarsko - pekovskemu
pecivu… Zakaj ne bi npr. vsakodnevne navade pitja kave in čaja spremenili in sladkor zamenjali z odličnim medom
slovenskih čebelarjev? Med bo s kuhanjem izgubil biološko vrednost, še vedno pa bo uporaben kot sladilo. Zato ga tudi,
če želimo, da se bo ohranila njegova biološka vrednost, ne damo v vroč čaj. V primeru, da bo temperatura medu presegla 40 °C se bodo v medu poškodovale ali celo uničile nekatere njegove sestavine, kot so encimi, hormoni, vitamini,..
K različnim jedem (omakam, zelenjavi, mesnim jedem), ki jih pečemo, kuhamo, ga dodamo predvsem zato, ker bodo
dobile posebno svojevrstno aromo.
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu je izdala elektronsko knjižico medenih receptov z
naslovom Jedi z medom od tu in tam. Recepte smo opremili s priporočilom o tem, kateri med je najbolj primeren za
pripravo posameznih jedi. Obiščite spodnji spletni naslov in za svoje goste pripravite prav posebno medeno presenečenje, naj bo to letos medeno praznična pojedina.
Polepšajte sebi in drugim praznike z odličnim medom slovenskih čebelarjev.
Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za ekonomiko pri ČZS JSSČ
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SPOŠTOVANI!
Leto 2019 se je prevesilo v drugo polovico in načrtovane dejavnosti Turističnega Društva Radenci za jesen so pred
vrati. Konec meseca novembra nas čaka organizacija 8. Dobrodelnega turističnega plesa v hotelu Radin. S svojo
prisotnostjo podpirate našo dobrodelnost, zato vas tudi letos prav prisrčno vabimo, da se nam pridružite v petek,
29. novembra 2019 in skupaj z nami zaplešete in podelite iskrico dobrodelnosti pomoči potrebnim. S seboj pripeljite
prijatelje in znance, saj bomo skupaj lažje pomagali. Organizatorji bomo poskrbeli za dobro razpoloženje, skupina
Karneval pa za poskočne plesne ritme.
Zbrana sredstva bomo namenili pomoči potrebnim v naši občini.
Za vašo dosedanjo podporo vsakemu posebej iskrena hvala, vabimo pa vas, da si pravočasno rezervirate termin našega
druženja.
Vstopnice lahko kupite v turistični pisarni Zavoda za turizem in šport Radenci, na avtobusni postaji Radenci.
Vidimo se 29. novembra 2019, v Zdravilišču Radenci.

SKOK V NOVO LETO
NA KAPELI
pri cerkvi Sv. Marije Magdalene na
Kapelskem Vrhu

Vstop v veseli december
Radenci, 30. 11. 2019
16.00

31. december 2019

Pod prazničnim dežnikom
predstava v veliki dvorani Občine Radenci

22.45
Organiziran pohod z baklami do cerkve sv. Marije Magdalene na Kapeli
23.30 - 23.50
Veselo slovo od starega leta

16.40

Blagoslov adventnega venčka
in prižig prve adventne lučke
krožišče pri lekarni

23.55 - 23.59
Nagovor župana in odštevanje zadnjih sekund leta 2019
00.00 - 01.00
Zaplešimo v leto 2020 ob prijetni glasbi

17.00
Obešanje latern
park Radenci

17.15

Pridite in se v veseli družbi poslovite od starega ter pričakajte novo
leto!

Čajanka
pri Zdravilišču Radenci

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
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