
 

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 
 
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 

       

P R I J A V N I C A   Z A   L U T K O V N I   A B O N M A   2 0 1 8 / 1 9 
 
Podatki o otroku (ime, priimek) ____________________________________________________  
 
Podatki o staršu/skrbniku (ime, priimek): ____________________________________________ 

 
naslov:_________________________________________, pošta: ________________________,  
 
št. tel. oz. mobitela:_____________________,  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. 

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  
V okviru 5. Družinskega 
turističnega festivala Mačje mesto 

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

  


