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OBVESTILA ZA OBČANKE IN  OBČANE OBČINE RADENCI 

OB PRAZNIKU OBČINE RADENCI VAS VABIMO NA

SLAVNOSTNO AKADEMIJO,
 

ki bo v petek, 19. junija 2020, ob 18.00 uri pred Občino Radenci
 Nagovoril vas bo g. Roman Leljak, župan Občine Radenci

KULTURNI PROGRAM:
Predstavitev  pesmi Sare Kager

Predstavitev zgodb literarnega natečaja Sanje so velika skleda
Pihalni orkester Gornja Radgona

NA SLOVESNOSTI BOMO PODELILI: 
Priznanja Občine Radenci,

Nagrade zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto,
Priznanja literarnega natečaja Sanje so velika skleda

ZABAVNI PROGRAM:
Po kulturnem programu sledi tudi zabavnejši del, gost večera - presenečenje.

VLJUDNO VABLJENI!
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OBRAČUNAVANJE VODARINE
Spoštovani občani in občanke,
na položnicah za storitve službe oskrbe s pitno vodo in 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za mesec 
april, so bile zaračunane vse storitve po novem ceniku, 
vključno z vodarino. Zneski za plačilo na teh položnicah 
so višji zaradi nove cene vodarine. Novo ceno vodarine je 
potrdil Občinski svet Občine Radenci, s sklepom št. 9000-
0006/2019-7, z dne 16. 7. 2019 in je začela veljati s 1. 2. 
2020. 
Nove cene vodarine so bile  upoštevane in obračunane  že 
na računih/položnicah za mesec februar in marec, vendar 
sta bila na teh računih od skupnega  končnega zneska od-
šteta znesek za vodarino, ki ste jo preplačali podjetju SIM 
v letih 2016, 2017 in 2018 in znesek morebitnih preplačil. 
Posledično je bil končni znesek za plačilo na računih za 
mesec februar in marec manjši. 
V mesecu marcu so bila vsa gospodinjstva, v skladu s skle-
pom številka 166-0001/2020-14, z dne 25. 3. 2020, ki ga je 
sprejel Občinski svet Občine Radenci, oproščena plačila 

vseh stroškov storitve javne gospodarske službe oskrbe s 
pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode razen vodarine, saj se je le ta poračunala iz naslova 
vrnjenih preplačil od podjetja SIM d.o.o.. 
Ker meseca marca nismo popisovali števcev, so bili ta 
mesec obračunani pavšali (povprečna poraba). Pri popi-
sih števcev v začetku maja, smo tako ugotovili, da je bila 
poraba vode v mesecu aprilu znatno večja od porabe v 
preteklih mesecih, kar je razumljivo, saj je večina občanov 
od 16. 3. 2020 ostala doma (otroci niso šli v šole ali vrtce, 
starši niso šli v službe…). 
Na računih imate na položnicah tudi podaljšan rok plačila 
na 60 dni. V skladu z navodili Ministrstva za finance in 
Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in go-
spodarstvo (ZIUZEOP) se namreč za proračunske uporab-
nike, za račune izdane od 11. aprila 2020 dalje upošteva 60 
dnevni plačilni rok. Račune lahko kljub kasnejšemu roku 
plačila poravnate še isti mesec. Trajniki se bodo kljub po-
daljšanemu roku izvrševali 18. v mesecu.

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Radenci – Radenski 
mehurčki, 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  izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju 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, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 

Predviden začetek dela bo 1. 10. 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 za-

poslitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev (dokazila: o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, 
nazivu, kratek življenjepis z opisom o dosedanjih delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, o  ravnateljskem izpi-
tu – kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku). Potrdi-
li 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 za-
voda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki, Titova c. 1, 9252 
Radenci, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja.«
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavo-
da za mandatno obdobje.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki

RAZPIS NA PROSTO DELOVNO MESTO RAVNATELJA/ICE VRTCA RADENCI 
– RADENSKI MEHURČKI 

V sklopu projekta »Prehistory adventure«, v katerem sodeluje Občina Radenci je podjetje OLE MAJOLE izvedlo 
tematsko delavnico na temo »Prazgodovinski obrazi«. Podjetje je za ta namen pripravilo video posnetek. 

Posnetek si lahko ogledate na YouTube profilu projekta PREHISTORY ADVENTURE -  Prazgodovinski obrazi:
• https://www.youtube.com/watch?v=fVLW0WxqewQ&feature=youtu.be ali na občinski spletni strani 

občine Radencih pod zavihkom: PREHISTORY ADVENTURE 
• https://radenci.si/prehistory-adventure/ 
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Delavnica je namenjena otrokom in mladostnikom. Kako sodeluješ v delavnici?
1. poglej si izbrani video, 
2. poslikaj si obraz ali ti ga naj poslika nekdo drug 
3. fotografijo svoje poslikave pošlji in svoje podatke (ime, priimek, starost, kraj bivanja, številka majice) na elektronski naslov: 
 luka.ajlec@radenci.si

Vsakdo, ki pošlje fotografijo svoje poslikava obraza bo po pošti prejel majico projekta Prehistory adventure. Prispevke nam pošljite 
do 15.6.2020. Opozarjamo, da je zalog majic omejena. Zbiranje podatkov je izključno namenjena dokazovanju izvedbe aktivnosti 
v projektu.

V sklopu projekta »Prehistory adventure«, bo Likovno društvo Gornja Radgona izvedlo Prazgodovinsko mesto na daljavo. Podjetje 
je za ta namen pripravilo načrt, kako naj otroci izdelajo posamezno aktivnost. Ves material za izdelovanje lahko dobite na občini, 
ki ga vrnete po končani aktivnosti.  Navodila so objavljena na:

• občinski spletni strani občine Radencih pod zavihkom: PREHISTORY ADVENTURE https://radenci.si/prehistory-adventure/ 
 
Delavnica je namenjena otrokom in mladostnikom. Kako sodeluješ v delavnici?

1. Natančno preberi navodila.
2. Izberi si eno delavnico in jo naredi.
3. Paket lahko prevzameš na naslovu: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
4. Med izdelovanjem naredi nekaj fotografij kako izdeluješ.
5. Izdelek vrni na občino v treh dneh od prevzema paketa, na izdelek napiši svoje podatke (ime, priimek, 

starost, kraj bivanja)
6. Fotografije izdelovanja pošljite na naslov: luka.ajlec@radenci.si

Izdelki bodo krožili kot razstava med projektnimi partnerji. Prispevke nam pošljite do 22.6.2020. Zbiranje podatkov je izključno 
namenjena dokazovanju izvedbe aktivnosti v projektu. Vse sodelujoče bomo ustrezno nagradili. 
Projekt »Prehistory Adventure« je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg 

V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020.

Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi katerih je vsak kraj edinstven. Vsak občan je soustvarjalec 
lokalnega utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati o aktualnem dogajanju vaše občine 
na spletnem medijskem portalu MojaObčina.si Radenci (www.mojaobcina.si/radenci).

Objavljanje na portalu je omogočeno posameznikom ter društvom in ostalim neprofitnim orga-
nizacijam in je zanje tudi brezplačno! Več kot je avtorjev, večja je pokritost tematik v vaši občini, 
kar je velika prednost, saj se na ta način obvešča tudi o tistem dogajanju, ki bi sicer lahko ostalo 
prezrto, a daje vaši občini poseben čar!

Portal MojaObčina.si Radenci je vaš medij. Vi ste tisti, ki najbolje poznate svoj kraj. Povežite se 
s sokrajani in s svojimi objavami prispevajte k pisani podobi vašega kraja!

MOJAOBČINA.SI. KJER POROČATE TUDI VI.

DOPUSTOVANJE 2020: RAZŠIRITE GLAS O VAŠEM KRAJU
Vsak kraj ima svojo edinstveno zgodbo, vendar smo ljudje 
tisti, ki jih pišemo. Vsak občan je soustvarjalec lokalnega 
utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati o aktual-
nem dogajanju vaše občine na spletnem medijskem porta-
lu MojaObčina.si Radenci (www.mojaobcina.si/radenci). 
Objavljanje je omogočeno posameznikom ter društvom 
in ostalim neprofitnim organizacijam in je zanje tudi brez-
plačno!
V današnjih posebnih razmerah, ko nam je potovanje 
omejeno, turizem pa ohromel, kaže, da bomo poletje 2020 
preživeli znotraj meja naše domovine. Ta kljub svoji majh-
nosti popotnikom ogromno ponuja, zato letos s pomočjo 

portala MojaObčina.si Radenci spodbujamo lokalni turi-
zem v Sloveniji. Pri tem se še kako zavedamo, da je beseda 
domačina zlata vredna.
Ideje za pohajkovanja in ažurne informacije iz vaših kon-
cev lahko podate prav vi, saj sami najbolje poznate svoj 
kraj in veste, po čem izstopa. Predlagajte ljudem, kam se 
lahko odpravijo na izlet, v katerih aktivnostih naj se preiz-
kusijo, katero izletniško točko naj obiščejo ali pa poročajte 
o svojem obisku zanimive lokalne znamenitosti.

Portal MojaObčina.si Radenci je vaš medij. Razširite zgod-
be iz vaše občine in prispevajte k lokalnemu turizmu!
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PRVAKI 2. DOL IN UVRSTITEV V 1. LIGO

Odbojkarska zveza Slovenije je  sprejela sklep, s katerim so 
potrdili zaključek članskih tekmovanj za sezono 2019/20! 
Radenski odbojkarji so tako postali prvaki 2. državne od-
bojkarske lige! 
V naslednji sezoni bodo Radenci nastopali v 1.B ligi! Če-
stitke igralcem, trenerjema in vodstvu kluba! 

Odbojka ima v Radencih že precej dolgo tradicijo. Prvi 
klub je bil ustanovljen leta 1971 in je deloval do leta 1994. 
Največji uspeh je klub doživel leta 1992, ko se je izjemna 
generacija pod vodstvom Edija Starčiča uvrstila na finalni 
turnir najboljših štirih ekip v tekmovanju za pokal Sloveni-
je. Po dobrih dveh desetletjih so bili Radenci znova posta-
vljeni na slovenski odbojkarski zemljevid. Leta 2014 je bila 
na pobudo Bogdana Mariča, ki je danes ob pomoči Zvonka 
Zamude glavni trener članske ekipe, ustanovljena ekipa 
iz vseh vetrov Pomurja. Najprej kot sekcija pod okriljem 
Športnega društva Radenci, nato pa od marca 2019 naprej 
kot samostojni klub, Odbojkarski klub (OK) Radenci. 

V 1.A in 1.B državni ligi bo tekmovalo skupaj 16 ekip, vključ-
no z ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley iz Kamnika, ki 
sta to sezono igrala v evropskih tekmovanjih. V vsakem 
delu lige bo 8 ekip. Po končanem tri-krožnem tekmovanju 
v obeh ligah se bodo odvisno od uvrstitve, sestavili pari iz 

obeh skupin, najprej v osmini finala in tako dalje do finala. 
Glede na to, da 1.B ligo sestavlja šest ekip, ki jih poznajo 
iz letošnje sezone in dve zadnjeuvrščeni ekipi iz letošnje 
1. državne lige, si v vodstvu kluba želijo uvrstitve v prvo 
polovico 1. B lige in s tem čim boljše izhodišče za zaključne 
tekme, ki bodo odločale o končnih mestih. 

Z načrtnim delom z mladimi so sedaj na nivoju, da lah-
ko s postopnim prehajanjem iz kadetskih in mladinskih 
vrst pomlajujejo člansko ekipo. Mladih igralcev si željo 
več in temu cilju bodo v klubu že v tej sezoni posvetili 
pomemben del aktivnosti. V klubu je trenutno aktivnih 
pet mlajših selekcij, in sicer: mala odbojka, starejši dečki, 
kadeti in mladinci pri dečkih ter ekipo starejših deklic. V 
letošnji sezoni so še posebej ponosni na uspehe starejših 
dečkov, ki so se z odličnimi tekmami uvrstili v finalni del 
tekmovanja 1. lige in so ob prekinitvi tekmovanja zasedali 
6. mesto v državi. Pohvalijo se lahko tudi s štirimi repre-
zentanti Štajersko-Pomurske regije v selekciji starejših 
dečkov. Kljub temu, da kot klub nimajo ženske članske 
ekipe, trenirajo tudi z deklicami in bodo v prihajajoči tek-
movalni sezoni tudi že del uradnih tekmovanj.

Kontakt trenerjev za vpis otrok v mladinski pogon: 
Bogdan Marič (041 756 060) in Blaž Ajlec (031 448 241).



5

V času duševnih stisk ljudje iščemo različne načine za nji-
hovo lajšanje. V naši kulturi, imenovani tudi »mokra kultu-
ra«, pa je zelo pogosto prepričanje, da alkohol reši težave, 
odžene skrbi in izboljša razpoloženje. To je sicer po eni 
strani res, saj ima alkohol pomirjevalni učinek, ki pa deluje 
le kratkoročno. Zato marsikdo poseže po alkoholu v upa-
nju, da bodo tesnoba, stres, zaskrbljenost in strah izginili.
Tudi v času epidemije COVID-19 se je v Sloveniji povečala 
poraba alkohola in ostalih drog. Število kaznivih dejanj 
nasilja v družini v primerjavi z lanskim enakim obdobjem 
je naraslo za 20%. Alkohol je v Sloveniji v času COVID-19 
najpogosteje uporabljena droga. V času epidemije smo 
ljudje doživljali različne stiske. Nekatere so se pojavile na 
novo, druge poglobile. Čas, ki prihaja po času epidemije, 
bo duševne stiske samo še stopnjeval, saj je pred nami tudi 
gospodarska kriza. Razlogi za pogostejšo rabo alkohola so 
predvsem dolgočasje, osamljenost, tesnoba, nemir. Vsi ti 
občutki povečajo željo, po omilitvi težav s pitjem alkohol-
nih pijač. 

Ker pitje alkohola v manjših količinah kratkoročno lahko 
daje občutek večje sproščenosti, dvigne razpoloženje in 
povzroči nekritičnost oz. občutek, da naši problemi »izgine-
jo«, niti ni tako nenavadno, da posameznik v stiski kdaj po-
seže po pitju alkohola. Alkohol na naše telo namreč deluje 
tako, da upočasni delovanje osrednjega živčnega sistema 
in nam na kratki rok lahko daje občutek pomirjenosti. Ob 
tem pa se je pomembno zavedati, da gre le za nekatere 
kratkotrajne učinke, ki izginejo, kakor hitro se alkohol iz-
loči iz telesa. Na drugi strani pa ima še mnoge negativne 
učinke, ki se lahko pokažejo že zelo hitro. Prav tako ima že 
negativen kratkoročni vpliv na imunski sistem, saj naj bi 
bil, po ugotovitvah raziskav, posameznik še 24 ur po tem, 
ko je ob neki priložnosti popil preveč alkohola, bolj dovze-
ten za viruse, bakterije in posledično okužbe. Poleg teh 
kratkoročnih negativnih posledic ima seveda pitje alkohola 
tudi mnoge dolgoročne negativne posledice. 

Nujno je razjasniti tudi različne mite glede alkohola, ki so 
se v zadnjem času pojavljali. Različni miti, kot so, da pitje 
alkohola uničuje novi koronavirus, da pitje alkoholnih pi-
jač z visokim odstotkom alkohola ubije virus v vdihanem 
zraku, da pitje alkohola  spodbuja imunost in odpornost 
proti virusu, seveda NE držijo.
 
Pravzaprav novejše raziskave kažejo, da varne uporabe 
alkohola ni. Manj kot posameznik spije, manjše je tve-
ganje, da bi alkohol povzročil trajno škodo. Zato glede 
pitja alkohola priporočamo: »Čim manj ali nič«. 

Iz teh razlogov je pomembno opozarjati, da se naj ljudje v 
primeru stisk, vprašanj, ali dvomov raje obrnejo na različne 
obstoječe vire pomoči. Ti so za celotno Slovenijo zbrani na 
spletni strani projekta SOPA -  Skupaj za odgovoren odnos 
do pitja alkohola (www.sopa.si), ki se v naši regiji še vedno 
aktivno izvaja v ZD Murska Sobota in ZD Gornja Radgona v 
obliki svetovanj in pomoči pri opuščanju tveganega in ško-
dljivega pitja alkohola. V sklopu projekta smo razvili tudi 
delavnice Zdravi odnosi na katerih se udeležence opremi 
z izbranimi veščinami za krepitev medosebnih odnosov in 
sicer: učinkovitega izražanja svojih potreb, dobrega poču-
tja, sprotnega reševanja problemov in zdravih medosebnih 
odnosov. Udeležba je brezplačna. Potrebno pa se je najaviti 
oziroma poklicati. V naši regiji se te delavnice izvajajo v 
sklopu Centrov za krepitev zdravja v ZD M.Sobota in ZD 
Gornja Radgona. Vse kontakte najdete na spletni strani 
www.sopa.si . Vabljeni k udeležbi. 

Na spletni strani www.sopa.si boste pod zavihkom Kam po 
pomoč našli tudi veliko gradiva na to tematiko in seznam 
delujočih virov pomoči, razporejen po regijah. 

Naš imunski sistem lahko krepimo tudi z zdravim načinom 
prehranjevanja in redno telesno aktivnostjo. Obstaja veli-
ko metod  obvladovanja stresa, zmanjševanja občutka 
strahu, panike in zaskrbljenosti oz. kako skušati ostati 
mirni ali pa se pomiriti. O svojih stiskah se pogovarjajmo z 
ljudmi, ki so nam blizu, ohranjajmo socialne stike, kolikor 
gre, skrbimo za zdrav življenjski slog in z njim poskrbimo 
za svoje zdravje, bodimo strpni do sebe in soljudi. 

Če doživljamo stiske, kadar imamo vprašanja, alkohol ni-
koli ni pravi odgovor, ni rešitev. Saj veste kako pravijo, da 
»problemi plavajo«. In res je tako. Problemi ostanejo, če jih 
ne rešujemo na pravilen način. Zato se v primeru stiske 
obrnite na vire pomoči.

In za zaključek morda nekaj misli: 
»Alkohol NI rešitev.
NE ščiti pred virusi.

Zmanjšuje odpornost.
NE lajša osebnih stisk.

Alkohol uničuje zdrave odnose.«

Povzeto po www.sopa.si.
Pripravila:  Jasmina Črnko Papić, NIJZ OE M.Sobota

TVEGANO IN ŠKODLJIVO PITJE ALKOHOLA V ČASU DUŠEVNIH 
STISK – SPOPRIMIMO SE S STRESOM NA ZDRAV NAČIN 
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