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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI 

OTVORITEV TRGOVSKEGA CENTRA SPAR
ČETRTEK, DNE 26. 3. 2020, OB 8. URI
POSEBNE PRIREDITVE OB OTVORITVI 
NE BO, ZARADI NAVODIL RESORNIH 
MINISTRSTEV O OMEJITVI GIBANJA, 
ZARADI POJAVA KORONAVIRUSA.

V teh trenutkih je pomembno, da:
• čim manj zapuščamo svoje domove, 
• ne odhajajmo na dopuste, preložimo jih,
• s sorodniki v drugih krajih se družimo preko telefona,
• preložimo vse ne nujne preglede pri zdravniku,
• podjetniki naj se izogibajo službenih poti in sprejema-

nju poslovnih partnerjev.

Vse organizatorje prireditev v Občini Radenci, ki rabijo 
soglasje občine za organizacijo prireditve obveščam, da 
naslednjih 30 dni soglasij ne bomo izdali. Ne bom dovo-
lil podaljšanja delovnih časov gostinskih lokalov (niti 
izredno, niti redno).

Občni zbori društev naj se preložijo za 30 dni. Občina na 
noben občni zbor, ki bo potekal v tem času, ne bo poslala 
svojega predstavnika. Zamujanje s poročili bomo upošte-
vali in ne bo imelo posledic pri prijavi na razpise lokalne 
skupnosti za leto 2020.

Ravnateljici OŠ Kajetana Koviča Radenci in OŠ Kapela ter 
ravnateljico Vrtca Radenci - Radenski mehurčki prosim, da 
se pripravijo na morebitno zaprtje zavodov. Dogovarjajte se 
o možnosti učenja na daljavo. To ne bo rešilo nadomeščanja 
izgubljenih dni, jih pa lahko skrajša.

Občina bo delala ne glede na to, kaj se bo dogajalo. Vse vloge 
bomo reševali takoj, oziroma v najkrajšem možnem času. 
Vloge lahko oddate tudi elektronsko. 

DRAGE OBČANKE, DRAGI OBČANI!

Včeraj, po potrditvi proračuna sem se odločil, da bom zača-
sno ustavil vse investicije, ki niso nujno potrebne. Počakali 
bomo 30 dni. Sredstva, ki jih imamo na računu, bomo po 
potrebi uporabili za reševanje situacije.

Gre za preventivne ukrepe, ki jih v dobro vseh nas, prosim 
striktno upoštevajmo. Hvala za razumevanje.

Lep nasmeh in prijazna beseda lahko nadomesti rokovanja. 

Roman Leljak,
župan Občine Radenci

13. REDNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE RADENCI
Občinski svet Občine Radenci je na 13. redni seji, dne 
10. 3. 2020, sprejel:

1. Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2020.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu 

in zastavi Občine Radenci.
3. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na 

domu v občini Radenci za leto 2020. 

Od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 je nova cena storitve 17,29 eur, 
ob vikendih in praznikih 20,94 eur.
Uporabnik plača 50% cene neposredne socialne oskrbe oz. 
manj, če v skladu s predmetno zakonodajo in metodologijo 
izpolnjuje pogoje za višjo oprostitev pri plačilu te storitve 
(glede na višino dohodka in premoženja s katerim razpolaga).
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Občina plača 50 % cene neposredne socialne oskrbe, celotni 
strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora 
med uporabnikom in izvajalcem storitve ter strošek vode-
nja in koordiniranja pomoči na domu.

Vse sklepe, ki so bili sprejeti na 13. redni seji Občinskega 
sveta Občine Radenci, si lahko ogledate na spletni strani 
občine, https://radenci.si/

LUTKOVNO – GLEDALIŠKI  
ABONMA 2020 V ORGANIZACIJI 
CENTRA ZA MEDGENERACIJSKO 
DRUŽENJE S KRAJEVNO KNJIŽNICO
Obveščamo vas, da gledališka predstava, ki je na sporedu 
v četrtek, dne 19. 3. 2020 odpade, zaradi navodil resornih 
ministrstev o omejitvi gibanja, zaradi pojava koronavirusa. 
Nadomestni termin predstave bomo sporočili naknadno. 
Kot organizator se zavezujemo, da bomo izpeljali vse pred-
stave, ki so vključene v abonma.

Hvala za razumevanje.

in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden za-
četek dela bo 1. 8. 2020. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se 
opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a 
za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena individualna 
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (do-
kazila: o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, nazivu, kratek 
življenjepis z opisom o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, o  ravnateljskem izpitu – kandidat/ka lahko 
kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti 
najkasneje v enem letu po začetku mandata, potrdilo o neka-
znovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku). Potrdili naj nista starejši od 30 dni. Dokazila naj bodo 
overjena. Nepopolne vloge bodo zavržene. Vsa dokazila pošljite v 
10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda 
Vrtca Radenci – Radenski mehurčki, Titova c. 1, 9252 Radenci, z 
oznako »Prijava na razpis ravnatelja.«
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v zako-
nitem roku.

 Svet zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki

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.

O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N K E  I N  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 

VSEBINA ZA RAZPIS NA PROSTO 
DELOVNO MESTO RAVNATELJA/
ICE VRTCA RADENCI – 
RADENSKI MEHURČKI
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Radenci – Radenski me-
hurčki, z dne 5. 3. 2020, Svet zavoda Vrtca Radenci – Radenski 
mehurčki, Titova c. 1, 9252 Radenci, razpisuje delovno mesto 
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice  iz-
polnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
in 25/17 – ZVaj). 
Kandidat/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
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