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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 mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja, priznanja in nagrade, je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni
seji, dne __________ 2020, sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2020
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2020,
kot sledi:
− Zlati grb občine Gornja Radgona se podeli Marjeti Erdela, in sicer za dolgoletno delo na
področju civilne zaščite in gasilstva in kot vzpodbuda za dobro sodelovanje še v naprej.
− Srebrni grb občine Gornja Radgona se podeli Tamari Vogrin, in sicer za uspešno večletno
delo na umetniškem področju ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
− Bronasti grb občine Gornja Radgona se podeli Ivanu Ivaneku, in sicer za uspešno
večletno delo na področju gasilske dejavnosti in prostovoljstva ter kot vzpodbuda za nadaljnje
delo.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Zlatarstvo Kapun s.p., za
uspehe in dosežke na področju gospodarstva v Občini.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Majda frizerski salon d.o.o.,
za uspehe in dosežke na področju gospodarstva v Občini.
− Listina občine Gornja Radgona se podeli Kulturno umetniškemu društvu Bunker, in
sicer za vsestransko kulturno dejavnost ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
Številka: 094-1/2020-U106
Datum: ____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade 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
2020. Javni razpis je bil objavljen 8. 6. 2020, rok za oddajo pobud za priznanja je bil do vključno
10. avgusta 2020.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji seji dne,
24. 8. 2020 in 31. 8. 2020 obravnavala vse prispele predloge ter oblikovala predlog sklepa o
dobitnikih priznanj.
V nadaljevanju so obrazložitve za predlagane dobitnike priznanj povzete neposredno iz
obrazložitev samih pobudnikov za priznanja, in sicer:
•

Zlati grb občine Gornja Radgona se podeli Marjeti Erdela

Marjeta Erdela se je vključila v izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja že leta 1975, ko
se je včlanila v Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Ščavnica. Aktivno se je vključila v
programe usposabljanja od osnovnega tečaja do gasilca do vodje enot. Po petih letih članstva v
društvu ji je bila zaupana naloga blagajnika PGD, katero opravlja še danes. Kot prizadevna
članica gasilske organizacije je bila imenovana v predsedstvo Gasilske zveze Gornja Radgona,
kjer je bila dolgoletna tajnica zveze. Sedaj opravlja funkcijo podpredsednice Gasilske zveze
Gornja Radgona.
Z zaposlitvijo na Občini Gornja Radgona v letu 1999, se je aktivno vključila v reorganizacijo
takratnega sestava civilne zaščite v občini s pripravo manjkajočih dokumentov na področju
zaščite in reševanja. Zaupana ji je bila odgovorna naloga poveljnika Civilne zaščite Občine, ki jo
je opravljala do nedavnega. Sodelovala je pri vodenju aktivnosti in odpravi posledic ob naravnih
in drugih nesrečah na območju občine, katere največje so bile suša 2001, 2003, toča 2004 in
poplave v letu 2005. Ob nastanku nove občine Gornja Radgona in Apače je vložila veliko truda
za nemoteno delovanje gasilskih enot in vzpostavitev nove organiziranosti na področju zaščite in
reševanja v obeh občinah.
Gasilska zveza Gornja Radgona je v letu 2018 uspešno organizirala in izvedla Državno gasilsko
tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Pri organizaciji evidenc, obračunov za preskrbo s
prehrano za cca 5000 udeležencev in druge organizacijske naloge, je Marjeta Erdela opravila z
odliko.
Za njena posebna prizadevanja, požrtvovalnost ter skrb za strokovnost in povezanost sil za
zaščito in reševanje v občini in širše, se Marjeti podeli zlati grb Občine Gornja Radgona.
Predlagatelji za podeljeno priznanje: Lista za Gornjo Radgono, župan Občine Gornja Radgona,
Gasilska zveza Gornja Radgona.
•

Srebrni grb občine Gornja Radgona se podeli Tamari Vogrin

Tamara Vogrin – Tara, rojena *********, od rojstva živi v Gornji Radgoni. Po končani
osnovni šoli je nadaljevala šolanje na drugi gimnaziji v Mariboru. Sledil je študij tekstilne
tehnologije na Fakulteti za strojništvo Univerze Maribor. Po končanem šolanju se je vrnila v
domači kraj, kjer se je zaposlila in si ustvarila družino. Z družino je nekaj časa živela tudi v tujini.
Obiskali so različne dežele sveta, ki so postale navdih za njeno kreativno ustvarjanje. Za svoj
dom je izbrala pokrajino ob Muri.
Z umetniškim ustvarjanjem se aktivno ukvarja že od leta 1995. V tem času se zvrstijo izjemni
dosežki na njeni umetniški poti. Samostojne razstave v domači občini, po celotni Sloveniji in v
tujini. Je avtorica stotine umetniških del, ki obsegajo: poslikave sten, fasad (tudi za podjetje
Radgonske gorice), tekstila (kreirala je kar osem večernih oblek Vinskih kraljic Slovenije),
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keramike, lesa, oljne slike, akril na platnu, skulpture iz vinske trte in bal sena, fotografije
domačih krajev, urejanje scen za prireditve ... in vse to razkriva Tamarino izjemno kreativnost na
področju umetnosti. Spremljajo jo mediji, ki o njenem kreativnem delu poročajo. Objave
zasledimo v tiskanih medijih, spletnih portalih in televizijskih prispevkih. O njej poročajo: Večer,
Delo, Primorske novice, Slovenske novice, Žurnal, 24 ur, Prepih, Regional obala, Prlekija on net,
Sobotainfo, RTV Slovenija-Mostovi, Vestnik …
˗ Začetki segajo prav v leto 1995, ko je pripravila manjšo razstavo svojih del, poslikave na
steklo in keramiko, v izložbi Ljudske univerze Gornja Radgona.
˗ Domači javnosti se je predstavila s svojo prvo samostojno razstavo z naslovom »Svila,
keramika, steklo« decembra 1997, v prostorih Turistično informativnega centra Gornja
Radgona.
˗ Druga samostojna razstava z naslovom »Moje muze« je sledila v galeriji Kulturnega doma
Gornja Radgona decembra 1998.
˗ Tretja samostojna razstava leta 1999 v hotelu Radin Radenci.
˗ S četrto samostojno razstavo se je predstavila na Fakulteti za strojništvo leta 2003.
˗ Peto samostojno razstavo s slikami in modno revijo unikatno poslikanih oblek je postavila
februarja 2009, v mestu Santiago de Cuba na Kubi.
˗ Sodelovala je na mnogih skupinskih razstavah, med drugim leta 2009 na Ex Tempore v
Halbenrainu (Austrija).
˗ Maja 2011 je v prostorih Pomurskega sejma in kasneje v Koloseju Maribor razstavljala serijo
17 slik velikih formatov 100x150 cm, z naslovom »Obrazi – portreti iz sveta filma in glasbe«.
˗ V letu 2012 gostuje z osmo samostojno razstavo »Obrazi – portreti iz sveta filma in glasbe« v
ljubljanskem Koloseju.
˗ Leta 2012 je Tamara naslikala ciklus portretov z naslovom »The Rolling Stones«. V tem letu
je legendarna skupina britanskih glasbenikov obeležila petdeset let delovanja. Razstava je
prepotovala celo Slovenijo. Odzivi nanjo so prihajali iz različnih krajev po svetu. Razstavo si
je virtualno ogledal tudi Mick Jagger, saj je kot gost na razstavi v Pokrajinskem muzeju
Koper nastopil tudi njegov brat Chris Jagger.
˗ V letu 2012 je Tamara z razstavo »The Rolling Stones« gostovala v hotelu Kempinski in
hotelu Bernandin. Tudi v Radencih, v hotelu Radin, je postavila na ogled to izjemno razstavo
legendarnih glasbenikov, ki je bila hkrati tudi dobrodelnega značaja in glasbeno obarvana.
Nastopila je svetovno priznana glasbenica Sharrie Williams.
˗ Serija slik »Obrazi – portreti iz sveta filma in glasbe« je bila na ogled za javnost 2012 v času
Popek festivala v Gornji Radgoni in v galeriji hotela Betnava Maribor.
˗ Sedemnajsta samostojna razstava z naslovom »007 portreti« je sledila leta 2014 na Gradu
Negova. Ponovno se je lotila serije portretov večjega formata, ko je na platnu upodobila
igralce v vlogi tajnega agenta James Bonda. Z razstavo je gostovala na odprtju Hotela
Elizabeta v Lendavi.
˗ Leta 2015 se v galeriji Vinag v Mariboru javnosti predstavi razstavo »Legende«. Gre za serijo
portretov legend (slike večjega formata) iz sveta glasbe in filma.
˗ Njeno kreativno delo so opazili v tujini. Leta 2017 se je odzvala vabilu iz Londona, saj jo je
organizator dogodka Parallax Art Fair London povabil k sodelovanju. Svoje slike
(Frida/Kate) je razstavila v Chelsea Old Town Hall.
˗ V letu 2019 je obeležila 20. obletnico delovanja. S samostojno razstavo »Obrazi« se v galeriji
Doma kulture Gornja Radgona predstavi širši domači javnosti. Razstava je bila na ogled tudi
v Gradu Negova
˗ Stalna razstava »Obrazov« je do nadaljnjega na ogled v prostorih Progrin v Radencih.
˗ V letu 2019, je Tamara ponovno opozorila nase v mednarodnem obsegu. Njeno umetniško
delo so opazili avtorji avstralske knjige Curatorial (v knjigi se predstavljajo avtorji sodobne
umetnosti in njihova dela). Prejela je njihovo elektronsko sporočilo s pozitivnimi kritikami
njenega dosedanjega dela. Povprašali so jo ali lahko njeno delo objavijo v svoji knjigi, skupaj
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z ostalimi umetniki iz celega sveta. Sledila je objava Tamarinih del v knjigi CuratorialLeaders in Contemporary Art.
˗ Slikovitost domačih krajev lahko občudujemo na njenih fotografijah, ki jih je pričela
objavljati v letu 2019 na svojem fb profilu.
˗ V letošnjem letu nas čaka še ena izjemna novost in pridobitev, ki bo rezultat Tamarinega
avtorskega dela. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bomo bogatejši za 3D ART
MUZEJ. Njene poslikave v dvorani Pomurskega sejma bodo na ogled za širšo javnost. S 3D
ART MUZEJEM bo Gornja Radgona prva slovenska občina, ki se ponaša s takšnim
muzejem.
Na vprašanje, kaj je njen hobi, nam Tamara odgovori v svojem slogu: »Vsi imamo svoje cilje v
življenju. Moj cilj … je morda celo moj hobi (sledi iskren nasmeh in iskriv pogled). In to je, da si
vse okrog sebe želim narediti lepo, lepše. Naše življenje je takšno kot si ga sami naredimo. Lahko
rečem, da je moj smisel življenja v majhnih, barvnih stvareh in trenutkih …«
Predlagatelj za podeljeno priznanje je Maksimiljan Vajs.
•

Bronasti grb občine Gornja Radgona se podeli Ivanu Ivaneku

Ivan Ivanek je svojo mladost preživel v Lomanošah, po poroki pa si je svoj dom ustvaril v
Radvencih. V mladosti je bil udeleženec mladinske brigade Kozjansko. Vsa leta je vpet v
delovanje ožje lokalne skupnosti in med krajani poznan kot oseba, pripravljena priskočiti na
pomoč prav vsakomur.
Od leta 2006 je aktiven član PGD Negova, od leta 2019 pa je postal višji gasilec I. stopnje ter že
deveto leto mentor mladine.
Prav mladi so mu navdih za delo v gasilskih vrstah, saj se z njimi dobro razume in sodeluje. Kot
mentor mladine se udeležujejo regijskih tekmovanj in tudi državnih. Trenutno v gasilskih vrstah
deluje kot mentor pionirjev in mentor veteranov PGD Negova, torej z najmlajšo in starejšo
generacijo.
Ivan je prejel že več gasilskih priznanj, med njimi:
Priznanje gasilske zveze III. stopnje,
značka za dolgoletno delo (10 let) ter
Priznanje gasilske zveze II. stopnje (v letu 2018).
Po upokojitvi svoj prosti čas namenja svoji družini in vnukom, še vedno pa zelo rad pomaga še
drugim društvom in organizacijam na področju Krajevne skupnosti Negova.
Predlagatelj za podeljeno priznanje je KS Negova.
•

Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Zlatarstvo Kapun s.p.

Zlatarstvo Janja Kapun s.p. je pred kratkim obeležilo 42 let svojega delovanja na trgu (podjetje
je bilo ustanovljeno 31. 8. 1978). Vse od začetka je vodila svojo poslovalnico Janja, pred 20 leti
pa se ji je pridružil tudi sin Ervin, ki pa je leta 2018 prevzel poslovanje. V zlatarni Kapun se
posvetijo svojim strankam in prisluhnejo vsaki njihovi želji. Poznani so kot izdelovalci zelo lepo
oblikovanih izdelkov, predvsem pa so njihova specialnost ženski prstani.
Tudi sicer si v Zlatarstvu Kapun prizadevajo, da čim bolj zadovoljijo svoje stranke. Poudarjajo,
da so v svoji dolgoletni karieri spoznali, da ljudje želijo kakovost, tudi če je vrednost izdelka
malce večja. Prav zato se je Ervin odločil, da postane zlatarski mojster in s tem doseže najvišjo
raven izobrazbe v zlatarskem poklicu. Zavedajo se, da izdelujejo izdelke za stranke, ki si želijo
nekaj drugačnega, modernega in lepega. Za to pa je potrebno neprestano izobraževanje.
Janja Kapun je med obrtnicami dosegla zavidljiv uspeh, saj je v svoji obratovalnici delala 40 let.
Tako je vso svojo delovno dobo dosegla kot samostojna podjetnica in le redko kateri podjetnik se
lahko pohvali, da je od prvega dne delal kot podjetnik. Janja Kapun je tudi aktivno delovala v
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upravnih odborih OOZ G. Radgona vse do lanskega leta, ko je njeno mesto v upravnem odboru
zamenjal sin Ervin. Tako oba veliko prispevata pri razvoju samega podjetništva v Občini Gornja
Radgona. Ervin je aktiven tudi pri sekciji zlatarjev v Ljubljani, kjer mu še danes veliko pomenijo
mamini nasveti.
Janja Kapun je tako s svojo dolgoletno podjetniško potjo prispevala k razvoju podjetništva v
občini, prav tako pa so njeno poslovalnico prišli obiskat tudi kupci iz drugih krajev, kar je delno
doprineslo tudi k prepoznavnosti naše občine. Vsekakor lahko napišemo, da je bila vsa ta njena
leta uspešna in vzorna podjetnica marsikateremu občanu, saj je s svojo vztrajnostjo dokazala, da
se lahko v podjetništvu uspe dolgih 40 let.
Predlagatelj za podeljeno priznanje je Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona.
•

Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Majda frizerski salon d.o.o.

Lastnica in direktorica podjetja je Majda Vidovič, ki je pred oblikovanjem svojega podjetja v
d.o.o. (leta 2013), od leta 1978 delovala kot samostojna podjetnica.
Svojo dejavnost na trgu opravlja že več ko 40 let in veliko mladih frizerjev, ki so sedaj priznani
mojstri v svojem poklicu, so pričeli prve izkušnje pridobivati prav v njenem salonu.
Ob frizerskem salonu v Gornji Radgoni vodi še frizerski salon v Benediktu. Majdin salon v
Gornji Radgoni je tisti, ki pritegne v našo prelepo občino marsikaterega kupca iz sosednjega
avstrijskega mesta Bad Radkersburg. Po maminih stopinjah sta se v frizerski dejavnosti našla tudi
njen sin in hčerka, tako da je Majda poskrbela tudi za družinsko tradicijo, ki uspeva z mladostnim
pristopom uresničevati razvoj v frizerski dejavnosti.
S svojo zagnanostjo in idejami je vzor marsikateri mladi frizerki, ki ji je omogočila zaposlitev ali
opravljanje prakse v njenem salonu. Sama skrbi, da se njeni zaposleni redno izobražujejo, saj je
novosti v frizerski dejavnosti vedno več. Za sledenje modnim trendom skrbi tudi sama, saj se
udeležuje raznih frizerskih kongresov, kjer ne primanjkuje idej o novih modnih pričeskah.
Majda je zelo aktivna tudi v organih Območne obrtno-podjetniške zbornice Gornja Radgona, saj
je predsednica sekcije frizerjev in članica Upravnega odbora. S svojimi idejami in znanjem tako
prispeva k uspešnemu razvoju sekcije frizerjev v naši občini.
Predlagatelj za podeljeno priznanje je Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona.
•

Listina občine Gornja Radgona se podeli Kulturno umetniškemu društvu Bunker

Kulturno umetniško društvo Bunker je bilo ustanovljeno z namenom ohranjanja Radgonske
alternativne 'scene'. Z željo po udejstvovanju na kulturnem, glasbenem in humanističnem
področju je skupina posameznikov postavila prve temelje in tako je bilo 19. 4. 2015 ustanovljeno
kulturno-umetniško društvo Bunker.
Temeljni nameni društva so:
˗ Organizirano ustvarjanje in izvajanje glasbeno umetniške dejavnosti.
˗ Spodbujanje in združevanje ljubiteljev glasbene umetnosti k ustvarjanju, produkciji in
izvajanju glasbene umetnosti ter avdio-video umetnosti.
˗ Propagiranje lastnega ustvarjanja.
˗ Načrtovanje in izvedba ustvarjalnih delavnic, koncertov, razstav in drugih kulturnih
dejavnosti.
˗ Ustvarjanje in izdajanje publikacij s področja glasbene ter avdio-video umetnosti.
˗ Sodelovanje z drugimi društvi.
˗ Predstavitev glasbene subkulture mlajši generaciji.
˗ Širjenje kulturno-umetniških dejavnosti, bogatenje kulturnega življenja in ljubezni do
slovenskega jezika.
˗ Širjenje interesov in vsebin na različna kulturna področja.
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˗
˗
˗

Povezovanje ljudi z enakimi, podobnimi ali drugačnimi mišljenji in znanji.
Povezovanje starostnih skupin skozi subkulturo.
S kakovostnim, raznovrstnim in kreativnim programom popestriti dogajanje na lokalnem
področju in širše.
Društvo nenehno poskuša popestriti lokalni kulturni prostor s prireditvami in dogodki, ki se jih
udeležujejo vse starostne skupine. Tesno sodeluje z Mladinskim centrom Gornja Radgona ter
zavodom Kultprotur, pa tudi z razvojno agencijo Pora Gornja Radgona.
Društvo organizira že tradicionalne prireditve in dogodke:
˗ Organizacija različnih alternativnih koncertov v sodelovanju z Mladinskim centrom in
zavodom Kultprotur.
˗ PAKNAP (poletni akustični koncert na prostem); mini enodnevni festival, na katerem se v
akustični izvedbi predstavijo lokalni glasbeni izvajalci. Izvedli so tudi zimsko različicoPAKNAT (prvi akustični koncert na toplem).
˗ Knjižni sejem; literarni večer, ki se že od samega začetka izvaja v Radgonskem muzeju
Špital, kjer se predstavljajo lokalni avtorji in avtorji iz drugih delov Slovenije.
˗ Otroška tržnica v sklopu Pravljičnega mesta; otroci prinesejo svojo igračko, s katero se ne
želijo več igrati in jo zamenjajo za drugo. Po izvedenem dogodku se podarijo vse zbrane
igrače v dobrodelne namene.
Poleg že naštetih dejavnosti člani sodelujejo tudi na drugih kulturnih področjih, kot sta film (Ruš
projekt) in moda (Edith Show). Vsi ustanovitelji in člani društva pri dogodkih sodelujejo
prostovoljno. Odzivi na vse njihove dogodke so več kot pozitivni, saj je njihov osnovni cilj
spodbujati kreativno kulturno dejavnost ter mladim umetnikom (katerekoli kulturne smeri)
omogočiti platformo za nemoteno delovanje na njihovi poti. Zavedajo se izjemnega pomena
kulture in smatrajo, da je to med drugim tudi področje družbenega življenja, ki opravlja
povezovalno funkcijo, zato se pri svojem delu neumorno trudijo.
Predlagatelj za podeljeno priznanje je Maksimiljan Vajs.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade predlaga Občinskemu
svetu Občine Gornja Radgona, da sprejme predloženi sklep o dobitnikih priznanj Občine Gornja
Radgona za leto 2020, in sicer:
− zlati grb občine Gornja Radgona se podeli Marjeti Erdela,
− srebrni grb občine Gornja Radgona se podeli Tamari Vogrin,
− bronasti grb občine Gornja Radgona se podeli Ivanu Ivaneku,
− plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Zlatarstvo Kapun s.p.,
− plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Majda frizerski salon d.o.o.,
− listina občine Gornja Radgona se podeli Kulturno umetniškemu društvu Bunker.
Gornja Radgona, avgust in september 2020
Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
predsednik:
Branko KLUN, l.r.
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