OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Gornja Radgona, 7. december 2021

IZJAVA ZA JAVNOST
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA PODELIL PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJSTVO

Občina Gornja Radgona je na podlagi izvedenega Javnega natečaja za podelitev priznanj župana
na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona v letu 2020/2021 izvedla podelitev priznanj.
Zaradi trenutnih razmer in ukrepov, letos posebne prireditve ni bilo, zato je župan sprejel vse
prejemnike priznanj en dan po Mednarodnem dnevu prostovoljstva, in sicer 6. decembra 2021,
v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.
PREJEMNIKI PRIZNANJA NAJ PROSTOVOLJEC V OBČINI GORNJA RADGONA V LETU 2020/2021 SO:

• Monika Vogrinec
Gospa Monika Vogrinec je prostovoljka na področju gasilstva, mladine in rdečega križa.
Najobširnejši del prostovoljnega dela opravlja na področju gasilstva in dela z mladino. Njen
prostovoljni prispevek je bil vodenje mladinskega tabora GZ Gornja Radgona, štirikrat tedensko
je ustvarjala simbiozo podmladka in mladim podarjala svoje znanje gasilstva. Kot predsednica
Mladinskega društva Vitez Negova prispeva k organizaciji prireditev, delavnic in druženj, prav
tako je članica ekipe prve pomoči Rdečega križa Gornja Radgona. S svojim aktivnim delovanjem
in prostovoljnim delom veliko prispeva k širjenju vrednot humanosti in solidarnosti, ki so
bistvene vrednote človeštva.

Aleš Kolmančič
Gospod Aleš Kolmančič je prostovoljec, ki prisostvuje na vseh gasilskih prireditvah in se redno
udeležuje vseh delovnih akcij, usposabljan ter dela z mlajšimi gasilci. Prostovoljec je nepogrešljiv
član operativne enote, kjer ne manjka na skoraj nobenih intervencijah ali gasilskih vajah. S
svojim delom, strokovnostjo, ponosom in energijo je vzgled vsakega gasilca, ki daje zagon
celotni ekipi operative ter vpliva na boljše počutje.

• Elizabeta Lesjak
Gospa Elizabeta Lesjak je prostovoljka v društvu Karitas, ki nudi pomoč in oporo stanovalcem
Doma starejših občanov Gornja Radgona. Prostovoljka izpolnjuje svoje poslanstvo in želje
stanovalcev po ohranjanju stika s cerkvijo in vero, vodi tedenske molitvene ure in sodelovanje
pri izvedbi svetih maš v Domu starejših občanov Gornja Radgona. V času covida je njena pomoč
v domu postala še močnejša in pomembnejša saj spodbuja stanovalce doma, da je življenje
podarjeno in da je smisel življenja živeti polno življenje.

• Jakob Zorko
Gospod Jakob Zorko je gospodar Lovske družine Gornja Radgona, vodja revirja. V letu 2021 je od
Lovske zveze Slovenije prejel jubilejni znak za 40 let članstva in za posebne dosežke. Prostovoljec
ima v Lovski družini Gornja Radgona opravljenih največ izpitov in je najpomembnejši član Lovske
družine ter mentor drugim lovcem. Opišemo ga lahko kot človeka, ki je po srcu lovec in živi za
lov in naravo. Prav tako je član AMD Gornja Radgona, Kinološkega društva in Društva
vinogradnikov Radgonsko-kapelskih goric. Prostovoljec je že mnoga leta na razpolago ob
prometnih nesrečah, ki poskrbi za povoženo divjad prav tako pa svoje znanje prenaša na mlajše
lovske tovariše.

Župan je priznanja ob Dnevu prostovoljstva podelil tudi prostovoljcem, ki izvajajo prevoze v
okviru projekta »Prostofer«, saj v svojem prostem času nadvse pomagajo predvsem
starostnikom naše občine, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke
ter slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Dobitniki priznanj - šoferji prostoferji so tako
letos skupaj opravili več kot 40 prevozov. Prejemniki priznanja so:

•
•
•
•
•
•
•

Bac Stanko
Fridau Milan
Kniplič Stanko
Kreft Karel
Tabaler Dušan
Vrabelj Daniel
Černčec Maksimiljan

Vsem dobitnikom še enkrat iskrene čestitke in velika HVALA!
Informaciji je priložena zahvala župana in skupek fotografij iz sprejema naj prostovoljcev.

