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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI

MODRIJANI OSEBNO
... kot bi bili pri vas doma.
RADENCI,
ZELENICA HOTELA RADIN
sobota, 26. 9., ob 19.00
Vstopnice:
Eventim, Petrol, Pošta
www.modrijaniosebno.eu

OBVESTILA

Občina Radenci je 9. 7. 2020 odprla krajevno knjižnico Radenci v prvem nadstropju občinske poslovne stavbe. Ob knjižnici
se nahaja medgeneracijski prostor, ki je namenjen druženju
vsem občanov. V medgeneracijskem prostoru je na voljo tudi
računalnik.
Za rezervacijo prostora za namen sestankov, zasebnega druženja prosimo, da nas kontaktirate na spodaj navedenih kontaktih: Luka Ajlec luka.ajlec@radenci.si, tel. št. 02 566 96 21
Vabimo vas, da nam podate predloge dogodkov, ki bi se
lahko odvijale v medgeneracijskem prostoru in nam tako
pomagate, da zaživi.

RADENCI BOGATEJŠI
ZA CENTER
MEDGENERACIJSKEGA
DRUŽENJA S
KRAJEVNO KNJIŽNICO
DELOVNI ČAS
Ponedeljek: 9:00 - 12:00 		
in 12:30 - 16:00
Sreda:
10:00 - 12:00
in 12:30 - 18:00
Petek:
12:00 - 16:00
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.

VABIMO
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona in Center Radenci vabita na PRAVLJIČNO S PRAVLJICO in sicer:
vsako sredo od 16:00 do 17:30 ure. Dobimo se v knjižnici v prvem nadstropju občinske poslovne stavbe. Prisrčno vabljeni.
Kontaktni podatki:

Krajevna knjižnica Radenci
Bibliotekarka
Tanja Škrilec Švegl
Telefon: (02) 566 96 24
E: tanja.svegl@lu-gradgona.si

Občina Radenci
Telefon: (02) 566 96 10
E: obcina@radenci.si

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.
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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

JAVNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADENCI ZA LETO 2020
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV IZ OBČINE RADENCI
V LETU 2020
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI RADENCI ZA
LETO 2020
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE RADENCI V LETU 2020
Razpisna dokumentacija je na voljo od 1. 9. do 30. 9. 2020 in je dosegljiva na spletni strani občine: www.radenci.si ter v
tajništvu občine (vsak uradni dan).
Rok prijave: 30. september 2020, do 11. ure, ne glede na način dostave.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko dobite vsak uradni dan v tajništvu občine ali na tel. št. 02
5669 610 ali 02 566 96 14 (Simona HIMELRAJH), oziroma po e-pošti: simona.himelrajh@radenci.si.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V
OBČINI RADENCI ZA LETO 2020
Razpisna dokumentacija je na voljo od 15. 9. do 30. 9. 2020 in je dosegljiva na spletni strani občine: www.radenci.si ter
v tajništvu občine (vsak uradni dan).
Rok prijave: 30. september 2020, do 11. ure, ne glede na način dostave.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko dobite vsak uradni dan v tajništvu občine ali na tel. št. 02
5669 610 ali 02 566 96 14 (Simona HIMELRAJH), oziroma po e-pošti: simona.himelrajh@radenci.si.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU
OBČINE RADENCI ZA LETO 2020
Občina Radenci ima od 16.03.2020 objavljen Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
občine Radenci za leto 2020 (v nadaljevanju MKČN).
Predmetna sredstva za leto 2020 še niso počrpana, zato lahko še občani podate Vlogo za sofinanciranje MKČN.
Vloga mora biti izpolnjena na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Občine Radenci, na povezavi: www.radenci.si,.
Vloga se poda takrat, ko boste že imeli vgrajeno MKČN. Znesek subvencije je 1.000,00 EUR.
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OBVESTILA
ENERGETSKA OBNOVA VEČNAMENSKE DVORANE V RADENCIH
Začela se je Energetska obnova večnamenske dvorane v Radencih. Začetek del 15.9.2020, po principu javno zasebnega partnerstva. Predvideni zaključek del 30.11.2020. Telovadnica bo pridobila novo fasado, novo zunanje stavbno
pohištvo, nov klimat, nove svetilke in hidravlično uravnoteženje sistema.
Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje, če bo kdaj prišlo do motenja treningov oz. vadbe.

DELOVNI ČAS OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADENCI
URADNE URE
Ponedeljek: 8.00–11.00
Torek: zaprto za stranke
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.30
Četrtek: zaprto za stranke
Petek: 8.00–11.00
Izven uradnih ur poslujemo samo elektronsko.

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 pišete na elektronski naslov komunala@radenci.si.
Stanje števca lahko javite do 4. v mesecu.

NOVE EKONOMSKE CENE VRTCA RADENCI – RADENSKI
MEHURČKI, KI VELJA OD 1. 9. 2020 DALJE
Starostno obdobje

Ekonomska cena

Prvo starostno obdobje

582,36 eur
402,36 eur za otroke iz naše občine (180 eur subvencija občine)

Drugo starostno obdobje

406,27 eur

Društvo za zaščito živali Pomurja

NOVICE – JESEN 2020
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ
20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU
od 1. 9. do 31. 10. 2020
Kupone dobite v tajništvu Občinske uprave Občine Radenci
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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Peški ali z biciklom samo ka ideš malo načik
(Peš ali s kolesom samo, da greš drugače)

Občina Radenci bo v času evropskega tedna mobilnosti organizirala nekaj
dogodkov, s katerimi bomo obeležili ta teden. Celotni naslov aktivnosti smo
poimenovali v našem narečju; Peški ali z biciklom samo ka ideš malo
načik.
V času Evropskega tedna mobilnosti med 16.9. in 22.9.2020 bosta zaprti del
Mladinske ulice in del Radgonske ceste, ki predstavlja dovoz k osnovni šoli Kajetan
Koviča Radenci in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci. Zapora ceste bo urejena
s fizičnimi ovirami in ustreznimi znaki. Del Radgonske ceste, natančneje vhod do
Osnovne šole bo zaprt od 16.9. – 22.9. med 7.30 in 16. uro oziroma v času pouka.
Prehod v osnovno šolo bo omogočen z nasprotne strani ceste, kjer bo točka Poljubi in
odpelji. Del Mladinske ulice, ki predstavlja vhod do SŠGT bo zaprt 22.9.2020 od 10. do
17. ure. Vhod v srednjo šolo bo mogoč iz Panonske ceste, skozi Inovativen
prazgodovinski učni poligon.
Izvedenih bo 5 dogodkov namenjenih staršem in učencev, študentom,
odraslim in starejšim občanom. Prvi dogodek je bilo informiranje
deležnikov o pomenu in vsebini dogodkov.
Drugi dogodek bo namenjen druženju otrok v obliki športnih iger na delu
zaprte Radgonske in Mladinske ceste, organiziran bo orientacijski pohod po
učni poti »Od kamna do železa« za učence OŠ in dijake SŠGT. Tako bo prikazano šol
in lokalne skupnosti iz območju zaprtja cest. Območje bo predstavljeno kot otroško
igrišče.
Tretji dogodek bo organiziran v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, kjer
bodo učenci v OŠ in otroci v vrtcu likovno ustvarjali na temo varnosti v
prometu. Pripravili bomo razstavo, v Centru Radenci.
Četrti oz. osrednji dogodek bo potekal dne, 22. 09. 2020 med 10. in 18.
uro v obliki družabnega dogodka na igriščih za športno dvorano in na delu
Mladinske ulice. V sklopu družabnega dogodka bo organizirana lokalna
tržnica, kjer se bodo predstavili domači zavodi, organizacije in društva.
Organiziran bo dogodek občinski dan brez avtomobila. Vse občane
vabimo, da se ta dan odpravijo na delovno mesto oz. od doma brez
avtomobila. Poskrbljeno bo za pester animacijski program za otroke in
odrasle. Vsak udeleženec bo dobil kolesarsko in pohodniško karto. Organizirano bo tudi
vodenje po novi učni poti »Od kamna do železa«.
Za otroke: bomo organizirali slikanje s kolesi oz. vožnjo s kolesi po papirnati podlagi,
na način, da bodo otroci kolesa namočili v barvo in »pokolesarili« papirnato podlago
(lastna kolesa). Mlajši otroci bodo izvedli ples »s štumfi« kjer bodo »štumfe« namočili
v barvo in s hojo oz. plesom po papirnati podlagi ustvarili svojo
mojstrovino. Prisotna bo tudi policija, ki bo s svojo predstavitvijo
opozarjali na varnost v prometu. Za zaključek dneva si bodo otroci lahko
ogledali lutkovno predstavo 3 KEPICE PROMETA.
Starši z otroci se bodo lahko udeležili kolesarjenja po poti Traminca oz.
vodenega pohoda po novi učni poti Od kamna do železa.
Peti dogodek bo namenjen evalvaciji.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v čim večjem številu.
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

PROGRAM

DATUM: 22. 9. 2020 – dan brez avtomobila
Lokacija: Mladinska ulica in del Radgonske ceste, ki predstavlja dovoz k osnovni
šoli Kajetan Koviča Radenci in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci.
PROGRAM
DATUM: 22. 9. 2020 – dan brez avtomobila
• Od 10:00 do 17:00 - Vaška tržnica
Lokacija: Mladinska ulica in del Radgonske ceste, ki predstavlja dovoz k osnovni
šoli •Kajetan
Koviča
in od
Srednji
gostinstvo
in turizem
Radenci.
Od 10:00
doRadenci
13:00 in
15:00šoli
doza
17:00
Delavnice,
športne
aktivnosti,
družabne igre (igrišče za športno dvorano)
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•
•

Od 10:00 do 13:00 prisotnost policije, reševalcev in gasilcev (igrišče za
Od 10:00
do 17:00 - Vaška tržnica
športno
dvorano)

••

Od 13:00
10:00 do
do 15:00
13:00 –invodenje
od 15:00
17:00
Delavnice,
aktivnosti,
Od
podo
učni
poti »Od
kamnašportne
do železa«
(zbor
družabne
igre
(igrišče
za
športno
dvorano)
plato pred pošto oz. »prazgodovinski plato«)

••

Od
policije,
reševalcev
in gasilcev
(igrišče
zaplato
Od 10:00
16:00 do
do 13:00
18:00–prisotnost
vodenje po
učni poti
»Od kamna
do železa«
(zbor
športno
dvorano)
pred pošto oz. »prazgodovinski plato«)

••

Od 16:00
13:00 do
do 18:00
15:00 –
– kolesarjenje
vodenje po učni
poti Traminca
»Od kamna
do plato
železa«
(zbor
Od
po poti
(zbor
pred
pošto
plato
pred
pošto
oz.
»prazgodovinski
plato«)
oz. »prazgodovinski plato«)

•

Od 16:00 do 18:00– vodenje po učni poti »Od kamna do železa« (zbor plato
pred pošto oz. »prazgodovinski plato«)

•

Od 16:00 do 18:00 – kolesarjenje po poti Traminca (zbor plato pred pošto
oz. »prazgodovinski plato«)

•

Od 17.00 do 17:30 Lutkovna igrica »Tri kepice prometa« (igrišče za športno
dvorano)

•

Od 17.00 do 17:30 Lutkovna igrica »Tri kepice prometa« (igrišče za športno
dvorano)

info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

info@care4climate.si
www.care4climate.si

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija
september 2020 | naklada: 2000
Fotografije: arhiv občine, internet
T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20
Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik
E: obcina@radenci.si, www.radenci.si
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

