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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015), 3. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016) in na podlagi predloga Komisije za
priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 18. 8. 2016, je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne _________ 2016, sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2016
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto
2016, kot sledi:
− Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli ge. Davorki MAKOVEC, in sicer za njeno
dolgoletno delo na področju prostovoljstva, civilne zaščite ter na področju dela nujne
medicinske pomoči.
− Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Jožetu PAJEKU, in sicer za
dolgoletno delo na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti v Občini in kot
vzpodbuda za nadaljnje delo.
− Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Miranu JAUŠOVCU, in sicer za
dolgoletno delo na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti kot vzpodbuda za
nadaljnje delo.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ROSENBAUER
Slovenija d.o.o. in direktorju g. Marjanu CVIKLU, za večletne uspehe trajnega
pomena na področju gospodarstva v Občini.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ARCONT d.d. in
direktorju Branku KURBUSU, za večletne uspehe trajnega pomena na področju
gospodarstva v Občini.
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Francu DOMAJNKU, in sicer za
dolgoletno delo na področju prostovoljstva ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli Rdečemu križu Slovenije – OZ Gornja
Radgona, in sicer za dosežke in uspehe na področju humanitarne dejavnosti ter kot
vzpodbuda za uspešno delo še naprej.
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli Združenju šoferjev in avtomehanikov
Gornja Radgona, in sicer za uspešno delo na področju prostovoljstva pri izvajanju
izobraževalnega dela ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
Številka: 094-1/2016-U106
Datum: ____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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O B R A Z L O Ž I T E V:
Komisija za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je v
skladu z določili 14. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/16) objavila javni razpis za podelitev priznanj Občine
Gornja Radgona za leto 2016. Javni razpis je bil objavljen 17. 6. 2016, rok za oddajo pobud za
priznanja pa do vključno 8. avgusta 2016.
Komisija za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je na
svoji seji dne, 18. 8. 2016 obravnavala prispele predloge za leto 2016 in oblikovala predlog
sklepa o dobitnikih priznanj. V nadaljevanju obrazložitve so za predlagane dobitnike priznanj
povzete obrazložitve samih pobudnikov za priznanja, in sicer:
•

Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli ge. Davorki MAKOVEC

Davorka MAKOVEC, rojena ***********. Z izobraževanjem si je pridobila poklic medicinska
sestra in leta 1973 pričela svojo delovno kariero v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, kot
patronažna medicinska sestra, na terenu sedanje občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Delovni pogoji so bili v takratnem času zelo slabi in ukrepi zdravstveno-preventivnega programa so
bili nujno potrebni. Zaradi zahtevnega dela se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v
Ljubljani in leta 1978 diplomirala kot višja medicinska sestra.
Kot prostovoljka Rdečega križa je opravila licenco za predavatelja pri RKS in v letih 1975 in 1976
izvajala tečaje za nego bolnika in ranjenca na domu.
Pri opravljanju terenskega dela je zaznala, da je bolnikom in svojcem na domu nujno potrebna tudi
laična nega in pomoč, zato je pričela s projektom vzpostavitve službe laične nege in pomoči na domu,
ki je prvotno delovala v okviru Zdravstvenega doma Gornja Radgona, nato pa je to delo prevzel Rdeči
križ Slovenije, Območno združenje Gornja Radgona (RKS OZ). V 80-tih letih je prevzela dela in
naloge vodje Patronažne službe v Zdravstvenem domu Gornja Radgona.
Davorka je bila aktivna v Društvu medicinskih sester Pomurja, v Zbornici zdravstvene nege, v
sindikatu in v samoupravnih organih Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Vseskozi se je vključevala
v delo družbeno-političnih organizacij in bila članica različnih komisij. V času vojne za Slovenijo je
bila vključena v ekipo nudenja prve pomoči vojakom in civilistom in si s tem pridobila status veterana
vojne za Slovenijo.
V letu 1999 se je vpisala na Visoko zdravstveno šolo v Mariboru in si pridobila naziv diplomirana
medicinska sestra. Želja po novih izzivih jo je leta 2002 pripeljala na delovno mesto sekretarke RKS
OZ Gornja Radgona. Z močnim izraznim čutom za sočloveka in humanitarnostjo je pomagala
številnim ljudem pri izboljšanju njihovega socialnega položaja in psihofizičnega zdravja. Dodatno je
nadgradila programe Območnega združenja, predvsem na področju prve pomoči, skrbi za starejše in
dela z mladimi po osnovnih šolah.
Po zaključeni delovni karieri pri RKS OZ Gornja Radgona je svoje delo nadaljevala kot prostovoljka.
Veliko svojega časa in energije posvečala usposabljanju članov ekipe prve pomoči, ki na regijskih
preverjanjih dosegajo najboljše rezultate. Prav tako je vedno pripravljena prevzeti zadolžitev za
nudenje prve pomoči na različnih dogodkih in prireditvah, sodeluje pa tudi v programih varovanja
zdravja, kjer s preventivnimi ukrepi pomaga ozaveščati prebivalce o zdravju škodljivem ravnanju.
S posebnim izzivom se je soočila v jeseni 2015, ko je bila med najaktivnejšimi prostovoljci pri delu z
migranti v namestitvenem centru v Gornji Radgoni.
Njeno delo je prepoznavno, saj je prejela že vrsto priznaj, in sicer: spominsko medaljo Zveze
veteranov vojne za Slovenijo (2001), zahvalno listino Občine Gornja Radgona (2004), bronasti znak
Civilne zaščite RS (2007), priznanje Mladinskega sveta Slovenije (2010), bronasto plaketo Zveze
veteranov vojne za Slovenijo (2012), srebrni znak Civilne zaščite RS (2015) in letos, ob 150-letnici
RKS, Zahvalno listino RKS OZ Gornja Radgona.
•

Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Jožetu PAJEKU

Jože PAJEK se je rodil ************** kot sedmi otrok v družini. Danes živi z družino v
Zbigovcih. Po zaključeni osnovni šoli se je Jože najprej zaposlil v opekarni Radvanje, kjer je delal
deset let. Zaradi prevelike oddaljenosti od doma in zaradi pomanjkanja časa, da bi se več posvetil
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družini, si je službo poiskal bližje domu. Tako se je zaposlil v današnjem podjetju Arcont, kjer je po
31. delovnih letih dočakal upokojitev.
V času delovne aktivnosti je bil Jože velik aktivist in prostovoljec. Vrednote, kot so humanitarnost in
krvodajalstvo in s tem nesebična pomoč, mu pomenijo zelo veliko. Svojo življenjsko tekočino je
drugim daroval več kot 90 - krat. Je član Rdečega križa Slovenije, OZ Črešnjevci – Zbigovci. Izrabo
svojega prostega časa posveča drugim, ki so pomoči potrebni. S svojim človekoljubnim delom
dostavlja pakete iz OZ Gornja Radgona in ob koncu leta razdeli veliko koledarjev. Že kot mladenič je
postal član PGD Zbigovci, kjer deluje že več kot 50 let. Danes v društvu deluje kot veteran in velik
podpornik društva. Jože je najbolj aktiven in uspešen pri zbiranju donatorskih sredstev za društvene
prireditve oziroma za srečelove in pri končnih letnih prihodkih društev s koledarji.
Jože je vesel vsakega druženja in vedno je pripravljen pomagati, pa naj bodo to naključni ali
organizirani pohodniki. Vse oziroma vsakega brezplačno pogosti s hrano in pijačo vedno, pa čeravno
jih je včasih tudi več kot sto.
V več deset-letnem delovanju na področju gasilstva in z veliko mero humanitarnosti in nesebičnosti
Jože izkazuje močan človekoljubni naboj in izreden občutek za prostovoljno delo.

• Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Miranu JAUŠOVCU
Miran JAUŠOVEC se je rodil *********** v Murski Soboti. Odraščal in živel je pri starih starših
vse do končane srednje šole. Že kot otrok se je navduševal in vključeval v razne aktivnosti,
prevladovala pa sta gasilstvo in šport. Že med obiskom osnovne šole je bil včlanjen v PGD Orehovci,
pri športu pa je bil član malega nogometa »Zoro« iz Zbigovec.
Pri obeh društvih je bil zelo aktiven. Posebej veliko vlogo je odigral v gasilstvu, kjer je bil aktiven več
kot 30 let. Na podlagi požrtvovalnosti in pripravljenosti pomagati drugim je bil deležen raznih visokih
gasilskih priznanj in odlikovanj. Po vseh letih aktivnega delovanja je zasedal mesto predsednika
upravnega nadzora v PGD Zbigovci.
Poleg gasilske dejavnosti je Miran nepogrešljiv člen družabnega dogajanja, kjer veliko prostega časa
in prostovoljnega dela posveti za prireditve, ki se odvijajo v domačem kraju.
Vzporedno z gasilstvom pa so v kraju Zbigovci ustanovili tudi klub malega nogometa Zoro Zbigovci,
ki letos praznuje 30-letnico ustanovitve. V ta klub je Miran včlanjen že od ustanovitve, več kot 20 let
pa je vodja oziroma predsednik tega kluba. Kot aktivnemu in marljivemu vodji kluba je uspelo, da se
je iz začetnega nogometnega igrišča zgradil pravi športni center z zazidalnimi klubskimi prostori, ki
niso namenjeni samo klubu, temveč tudi vsem okoliškim prebivalcem v uporabo za različna
praznovanja. Na tem, sedanjem športnem centru, imenovanem »Zbigovska graba« in pod njegovim
vodstvom, se danes venomer nekaj dogaja: od športnih prireditev in tekem (nogomet debeli in suhi,
tekme med duhovniki iz cele Slovenije ipd.), memorialni turnirji v spomin na njihove člane, vsakoletni
tradicionalni pikniki in razna srečanja.
Ob vsem tem je Miran Jaušovec aktivno igral veliki nogomet za nogometni klub Gornja Radgona, kjer
je veliko pripomogel k največjemu uspehu v zgodovini radgonskega nogometa, in sicer k uvrstitvi
ŠNK Gornja Radgona v 3. Slovensko ligo.

• Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ROSENBAUER
Slovenija d.o.o. in direktorju g. Marjanu CVIKLU
Podjetje je v svoji skoraj 20-letni zgodovini večkrat menjalo lastniško strukturo, nazadnje leta 2012,
ko ga je prevzel avstrijski koncern Rosenbauer, največji proizvajalec gasilske tehnike v svetovnem
merilu.
Leta 1997 je bil g. Marjan CVIKL, kot soustanovitelj, postavljen za direktorja podjetja Mettis
International d.o.o. v Gornji Radgoni. Podjetje se je po prevzemu preimenovalo v Rosenbauer
Slovenija d.o.o. in pod njegovim vodstvom je postalo podjetje največji slovenski proizvajalec
gasilskih vozil.
V začetku je podjetje zaposlovalo 20 delavcev, v zadnjih desetih letih pa zaposluje v povprečju 50
delavcev, ki ustvari cca 6 mio EUR letnega prometa. V letih 2014/2015 se je število zaposlenih v
podjetju še povečalo na 80 zaposlenih in z letnim prometom 8,5 mio EUR letno.
Podjetje Rosenbauer Slovenija d.o.o. pa ne zaostaja in ne stoji na mestu, temveč svoj profit in s tem
tudi zaposlenost še povečuje; trenutno je v podjetju zaposlenih 100 ljudi, letni promet za leto 2016 pa
je planiran že na 12 mio EUR.
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V naslednjih letih podjetje pričakuje nadaljnjo rast s širitvijo prodaje na južne trge. Posledično
podjetje investira v povečanje proizvodnih kapacitet in posledično in tudi število zaposlitev.
Podjetje danes živi z okoljem, saj finančno pomaga, tudi kot sponzor, pri realizaciji marsikatere
aktivnosti v občini in širše.

• Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ARCONT in
direktorju g. Branku KURBUSU
Uspehi podjetja ARCONT v naši Občini in regiji niso rezultat naključja, ampak doslednega
razvojnega in strokovnega dela vodstva in delavcev. V združeni Evropi in globalnem svetovnem
tržišču podjetje ARCONT utrjuje obstoječe ter odpira nove trge in priložnosti. Prihodnost, v katero
verjamejo vsi zaposleni, bodo v naslednjih letih oplemenitili z novimi, dodatnimi razvojnimi in
proizvodnimi kapacitetami.
Družba ARCONT ima pod vodstvom predsednika uprave, g. Branka KURBUSA za sabo uspešno
razvojno pot, dinamično sedanjost ter izzivalno prihodnost; s svojim strokovnim znanjem rezultira na
kakovosti njihovih produktov in nenehni rasti podjetja.
Družba, proizvodnja bivalnih enot, iz leta v leto povečuje realizacijo in bruto dodano vrednost na
zaposlenega, produktivnost, dobiček in število zaposlenih. V zadnjih dveh letih se je število zaposlenih
povečalo za več kot 30%. Poslovni sistem ARCONT šteje danes preko 850 zaposlenih, v delniški
družbi jih je 717, v hčerinskem podjetju ARCONT IP d.o.o. pa 141.
Podjetje že vrsto let veliko vlaga v svoje okolje, saj finančno podpira športnike, gasilce, humanitarna
društva itd. So sponzorji rokometašem, nogometašem, zavodu Kultprotur Gornja Radgona in veliko bi
jih še lahko našteli. Z donacijami pomaga pri izvajanju raznih aktivnosti, Osnovni šoli Gornja
Radgona, vrtcem, mladim glasbenikom, invalidom, humanitarnim organizacijam in vsem prosilcem, ki
tako ali drugače potrebujejo pomoč, pa naj gre za aktivnosti ali za izboljšanje socialnih razmer (na OŠ
Gornja Radgona finančno podpira učence socialno ogroženih družin s plačilom malice).
Podjetje ARCONT sodeluje z uglednimi gospodarskimi in znanstvenimi institucijami, ustanovami ter
posameznimi strokovnjaki doma in v tujini. Je prejemnik številnih regijskih in nacionalnih nagrad na
področju inovativnosti in upravljanja z ljudmi. Ponašajo se z visoko stopnjo likvidnosti in so že leta
2005 prejeli najvišje bonitetno priznanje A1.

• Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Francu DOMAJNKU
Franc DOMAJNKO se je rodil ********* in živi na Ptujski Cesti. Že kot najstnik se je aktivno
včlanil v gasilske vrste, v letu 1969 opravil tečaj izprašanega gasilca in aktivno sodeloval v operativni
desetini PGD Orehovci.
V letu 1978 si je pridobil naziv namestnik častnika, opravljal delo blagajnika v društvu, kasneje, med
letoma 1979 in 1981 tudi funkcijo predsednika, kasneje opravil tečaj strojnika in tečaj gasilskega
častnika. d leta 1989 pa do danes je Franc poveljnik društva in aktiven v operativni enoti. V letu 2008
je opravil tečaj za bolničarja.
Ves čas svojega aktivnega delovanja je bil marljiv in skromen, razdajal svoj prosti čas za gasilce in v
veliki meri prispeval k razvoju društva. Do danes je za svoje delo prejel različna priznanja, kot so:
priznanje za 40 let dela v društvu, priznanje za 30. let dela v operativi, gasilsko plemenico 1. stopnje in
s strani Gasilske zveze Slovenije gasilsko priznanje 1. stopnje.
Franc je med drugim član Zgodovinskega društva Gornja Radgona in aktivni krvodajalec.
Franc ni nikoli izstopal z velikimi besedami ampak z dejanji, ki so na nevsiljiv način zaznamovala
njegovo delo v domačem gasilskem društvu. Z delom je zaznamoval tudi širši prostor, ne samo
domače požarno-varnostno območje. S svojim uspešnim delom se ni silil v ospredje pri priznanjih in
pohvalah temveč je vedno raje delal mimo medijske pozornosti.
Letos društvo PGD Orehovci obeležuje 20 let sodelovanja s prijateljskim gasilskim društvom
Grenzach-Wyhlen iz Nemčije in Franc je ves čas pri tem, kot poveljnik društva, aktivno sodeloval.
Zaradi let se Francu izteka aktivno operativno delovanje, vendar so v društvu prepričani, da bo še
naprej v pomoč pri opravljanju njemu primerne naloge.
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• Listina Občine Gornja Radgona se podeli RKS - Območno združenje Gornja
Radgona
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona (RKS - OZ Gornja Radgona)
skupaj s 55-timi drugimi Območnimi združenji tvori nacionalno društvo Rdečega križa Slovenije
(RKS), ki v letošnjem letu obeležuje 150-letnico obstoja RK na Slovenskem, ki je sestavni del
mednarodnega gibanja RK in Rdečega polmeseca.
Poslanstvo RKS je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Po ustnem izročilu je bil v
okviru takratnega okraja v Gornji Radgoni ustanovljena organizacija RK leta 1946, tako, da letos OZ
obeležuje 70 let delovanja.
RKS - OZ Gornja Radgona deluje na območju občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sv. Jurij ob
Ščavnici. V njem deluje 16 krajevnih organizacij RK (KORK), v katere se povezuje več kot 120
prostovoljcev, ki s svojo srčnostjo uresničujejo poslanstvo Rdečega križa na terenu, v skladu s
sedmimi načeli gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. To so: humanost, nepristranskost,
nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.
RKS - OZ Gornja Radgona ima zelo razvito področje prve pomoči. Ekipa prve pomoči na regijskih
preverjanjih usposobljenosti dosega najvišja mesta, njeni člani se prostovoljno udeležujejo različnih
dogodkov in prireditev, na katerih nudijo prvo pomoč na lokalnem kot tudi na nacionalnem nivoju
(Eurobasket, smučarski skoki v Planici). Veliko pozornosti namenjajo delu z mladimi po osnovnih
šolah. Pomembno mesto zavzema krvodajalstvo, saj so krvodajalci s področja RKS- OZ Gornja
Radgona po številu med najbolj odzivnimi v Pomurju in tudi v Sloveniji.
Zaradi slabih ekonomskih razmer posveča vedno več pozornosti tudi socialnem področju. RKS OZ
Gornja Radgona letno pomaga povprečno več kot 2.000 prebivalcem s hrano, prehranskimi paketi in
oblačili. Pogosto tudi s plačili položnic osnovnih življenjskih potrebščin ali pri ureditvi bivalnih
razmer.
RKS OZ Gornja Radgona se je nedolgo nazaj soočalo z delom z begunci. V lanskem letu je aktivno
sodelovalo pri vzpostavitvi in delovanju Namestitvenega centra za migrante v Gornji Radgoni, kjer je
zagotavljalo prisotnost prostovoljcev. Za pomoč pri namestitvi in oskrbi se je vključilo 376
prostovoljcev iz RKS-OZ Gornja Radgona, OZ Murska Sobota in OZ Ljutomer, ki so se zvrstili 1055krat in pri tem opravili 7561 prostovoljnih ur.
S pomočjo RKS-OZ Gornja Radgona se vsako leto organizira letovanje otrok in starejših ljudi iz OZ
Gornja Radgona, ki preživijo prijeten teden na Rdečem križu.

• Listina Občine Gornja Radgona se podeli Združenju šoferjev in avtomehanikov
Gornja Radgona
Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona prostovoljno delujejo z namenom
varovanja otrok v cestnem prometu, predvsem na poti v šolo in nato domov. Še posebej so aktivni v
času novega šolskega leta v osnovnih šolah, pri opravljanju kolesarskih izpitov in kolesarskih
tekmovanjih. Pri svojem delu aktivno sodelujejo s Svetom za preventivo v cestnem prometu (SPVCP)
na območju celotne Upravne enote Gornja Radgona.
Letno skupaj s SPVCP in Policijsko postajo Murska Sobota pripravijo predavanje s področja Cestnoprometnih predpisov. Sodelujejo pri izvedbi medobčinskega tekmovanja na temo »Kaj veš o
prometu«. V letošnjem letu je prireditev potekala v Gornji Radgoni in naloga članov Združenju
šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona (ZŠAM) je bila skrb za varno izvedbo vožnje s kolesi. V
mesecu juniju sodelujejo pri kolesarskih izpitih na posameznih šolah na območju Upravne enote, v
septembru, v času prvih šolskih dni pa so člani aktivni pri varovanju otrok in skupaj s SPVCP in z
vodstvom osnovnih šol delijo odsevnike in brošure o varnem ravnanju v prometu.
V mesecu oktobru člani sodelujejo pri polaganju vencev in sveč v spomin na umrle v prometnih
nesrečah, v mesecu novembru pa skupaj s SPVCP in podjetjem Avto Krka d.o.o., aktivno sodelujejo
pri izvajanju brezplačnih preventivnih tehničnih pregledov. Člani ugotavljajo, da se občani teh
pregledov udeležujejo v vedno večjem številu.
Na zaključnem srečanju, v mesecu decembru, člani pripravijo poročilo o prostovoljnem delu, ki ga
opravijo na celotnega območja Upravne enote. Skozi celo leto 60 članov društva opravi skupaj preko
900 ur prostovoljnega dela, tako v uniformiranih kot v civilnih oblačilih.
Člani ZŠAM Gornja Radgona so tudi člani »Štajerske regije«, ki združuje ZŠAM Ptuj, Poljčane,
Certus MB, Ruše in Slovenska Bistrica. Z vsemi društvi iz Štajerske regije se udeležujejo raznih
srečanj in med seboj zelo dobro sodelujejo.
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Komisija za priznanja, pohvale in nagrade predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja
Radgona, da sprejme predloženi sklep o dobitnikih priznanj za leto 2016, in sicer:
-

-

zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli gospe Davorki MAKOVEC,
srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli gospodu Jožetu PAJEKU,
bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli gospodu Miranu JAUŠOVCU,
plaketi Občine za dosežke v gospodarstvu se podelita:
podjetju ROSENBAUER Slovenija d.o.o. in direktorju g. Marjanu CVIKLU
podjetju ARCONT d.d. in direktorju g. Branku KURBUSU,
listine Občine Gornja Radgona se podelijo:
gospodu Francu DOMAJNKU,
Rdečemu križu Slovenije – OZ Gornja Radgona,
Združenju šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona.

Gornja Radgona, avgust/september 2016
Predlagatelj:
Komisija za priznanja, pohvale in nagrade
Predsednik:
Branko KLUN, l.r.
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