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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 __________ 2019, sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2019
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2019,
kot sledi:
− Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli mag. Slavici Trstenjak, in sicer za
življenjsko delo na področju kulture, vzgoje in izobraževanja ter za druga področja
prostovoljnega dela.
− Zlati grb občine Gornja Radgona se podeli Območni obrtno-podjetniški zbornici Gornja
Radgona, in sicer za dolgoletno delo na področju podjetništva in obrti in kot vzpodbuda za
nadaljnje delo.
− Bronasti grb občine Gornja Radgona se podeli društvu Fotoklub Proportio Divina
Gornja Radgona, in sicer za uspešno večletno delo na področju fotografske dejavnosti ter
kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
− Listina občine Gornja Radgona se podeli g. Francu Celcarju, in sicer za prostovoljno delo
na številnih delovanjih društev v kraju Negova in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
− Listina občine Gornja Radgona se podeli Nejcu Sterniša, in sicer za dosežke in uspehe na
področju športne dejavnosti ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.
− Listina občine Gornja Radgona se podeli Zavodu Rastišče – poligon za zelene ideje
Gornja Radgona, in sicer za uspešno izvajanje in širjenje alternativnega načina ravnanja z
naravnimi viri in odpadki ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.

Številka: 094-1/2019-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
2019. Javni razpis je bil objavljen 17. 6. 2019, rok za oddajo pobud za priznanja je bil do
vključno 9. avgusta 2019.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji seji dne,
12. 8. 2019 in 26. 8. 2019 obravnavala prispele predloge za leto 2019. V skladu z odločitvijo
komisije, je Javni razpis za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2019 bil dne, 2.
septembra 2019 podaljšan za priznanja brez potrjenih pobud, rok za oddajo novih pobud za
priznanja je bil do vključno 4. 9. 2019.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji seji dne, 4.
9. 2019 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:
• Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli mag. Slavici Trstenjak
Da je Slavica Trstenjak dobra učiteljica, smo slišali že takrat, ko je bila še učiteljica v največji šoli
naše občine, v Gornji Radgoni. Po končani Pedagoški akademiji, se je kmalu vpisala na Pedagoško
fakulteto in si ena izmed prvih v Pomurju pridobila profesuro za razredni pouk. Tam je postala tudi
pomočnica ravnatelja in že takrat krepko zajemala znanje iz ravnateljevega področja.
Pred več kot 16. leti je postala ravnateljica šole v Negovi. Dr. Anton Trstenjak se je rad pošalil, da je
to visoka šola. Pa še res je, saj je na hribu, obdana z dolinami in z lepim sončnim razgledom. Zato
tudi šola v rumeni toplini odprto sprejema otroke in se trudi, da bi se vsakdo počutil dobrodošlega.
Vse to pa lahko razumemo v prenesenem smislu, da je tudi ravnateljica oboževalka rumene barve in
zagovornica ljubečega odnosa do vsakega, ki prihaja v hram učenosti, še najbolj pa otrok. Tudi dr.
Trstenjak je izbral take barve šole, da se človek, ko vanjo vstopi, počuti sprejetega.
Slavica je najprej učiteljica in to poslanstvo postavlja na prvo mesto. Rada obišče učence po
učilnicah, prisluhne njihovim pobudam. Svojo ljubezen do poučevanja dokazuje tudi s tem, da vsa ta
leta ni bilo šolskega leta, ko ne bi poučevala v razredu. Vrsto let že poučuje domovinsko in
državljansko kulturo ter etiko, in z njo v povezavi daje vrednotno vzgojo in učenje za življenje na
prvo mesto. Res je, da je znanje pomembno, a še pomembnejša je srčnost, kar ravnateljica zagovarja
v polni meri. Pri otrocih želi vzbuditi ljubeč odnos do domovine in vsega tistega, po čemer je
Slovenija posebna. Tudi dr. Trstenjak je bil velik zagovornik vrednot in goreč domoljub, ki nam je
naročil, da moramo delovati skupaj in povezano.
Je zagovornica ohranjanja narave, čistega okolja, čebel, saj z vso vnemo spodbuja delovanje Unesco
smernice, med katerimi je tudi skrb za planet Zemljo, ohranjanje svetovnega miru, povezovanja v
skrbi za sočloveka ter zagovornica Deloresovih štirih stebrov izobraževanja, in sicer: Učiti se, da bi
vedeli, Učiti se delati, Učiti se živeti drug z drugim in Učiti se biti.
OŠ dr. Antona Trstenjaka je še šola, ki nosi naziv »Zdrava in Kulturna šola«. Veliko je prireditev in
dobrodelnih koncertov, ki napolnijo negovsko telovadnico do zadnjega kotička. Da je temu tako, je v
veliki meri pobudnica ravno Trstenjakova, saj je njena ljubezen do kulture, glasbe, petja, ljudske
dediščine, neskončna. Večkrat smo jo lahko videli kot napovedovalko srečanj JSKD Gornja Radgona,
ki so se odvijale na negovski šoli (srečanje odraslih pevskih zborov, folklornih skupin ali ljudskih
pevcev in godcev).
Sledi novostim na vzgojno-izobraževalnem področju in k spremembam motivira svoje sodelavce.
Tako vsako leto izvajajo samoevalvacijo izbranih ciljev na učnem in vzgojnem področju, spodbuja
izvajanje formativne spremljave učenčevega napredka in omogoča tovrstna izobraževanja strokovnim
delavcem, aktivno se vključuje v dejavnost mednarodnega projekta Erasmus+ ter nacionalnega
projekta POGUM. Vsako leto se skupaj z njo kolektiv loteva novih, zanimivih ter strokovno
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podkrepljenih projektov, s katerimi težijo k izboljšanju delovanja šole z namenom, da učenci
pridobijo trajna znanja in izkušnje za življenje. V kolektivu si zelo prizadeva za dobre medsebojne
odnose. Za vsakega učitelja, strokovnega delavca ali kogarkoli zaposlenega na šoli ima odprta vrata
in zna prisluhniti. Vzame si čas, posluša, spodbuja in usmerja. Ve, da se pedagoška umirjenost
prenaša preko učiteljev in vzgojiteljev na učence in otroke. Dobri odnosi s starši so pogoj dobrega
vodenja. Tudi za starše je vsako leto organizirano izobraževanje v podporo njihovemu vzgojnemu
delovanju.
Slavica Trstenjak si prizadeva za povezovanje šole z okoljem v katerem deluje, s krajevno
skupnostjo, z društvi in s podjetji.
Gledamo jo tudi v vlogi grajske dekle v okviru prireditev TD Negova-Sp. Ivanjci. Organizirala je
kulturni program ob 900-letnici obstoja imena Negova v letu 2006. Poskrbela je, da se je na šoli takrat
odprla Trstenjakova soba, v kateri so se zbrali dokumenti, knjige, fotografije iz življenja in dela dr.
Antona Trstenjaka. Bila pa je tudi pobudnica, da se ta soba preseli v negovski grad, saj se na tak način
obogati turistična ponudba kraja in promocija imena dr. Trstenjaka. Ob 230-letnici obstoja šolstva v
Negovi je zbrala v zborniku gradivo o dr. Trstenjaku, saj želi slediti Trstenjakovi izjavi, ki pravi, da
dokler ljudje govorijo o kom in se ga spominjajo, tako dolgo tisti človek v duhu živi med ljudmi.
Je tudi aktivna članica Pedagoškega društva dr. Antona Trstenjaka, ki je stanovska organizacija, in
vsako leto se podelijo priznanja za strokovne dosežke učiteljem ob svetovnem dnevu učiteljev. Vsako
leto so med nagrajenci tudi učitelji iz OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.
Na njeni pedagoški poti so jo prežela Trstenjakova dela, predvsem tam, kjer se Trstenjak loteva
človeka in kako mu pomagati. Na nek način ga obožuje, zato si zelo želi, da se njegovega imena ne bi
pozabilo. In ravno zaradi tega je v okviru primerjalne pedagogike končala magistrsko delo z
naslovom: Primerjava vrednot v slovenski osnovni šoli z vrednotami v delih dr. A. Trstenjaka.
Iz vsega navedenega je sklepati, da si mag. Slavica Trstenjak priznanje in nagrado dr. Antona
Trstenjaka tudi zasluži.

•

Zlati grb občine Gornja Radgona se podeli Območni obrtno-podjetniški zbornici
Gornja Radgona
Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona praznuje letos 40 let svojega delovanja.
Vsekakor gre za daljše obdobje, kjer kljub spremembi zakonodaje in prostovoljnega članstva, svojim
članom ponuja ključne informacije za njihov uspešnejši nastop na podjetniški poti. Preko predlogov
strokovne službe oziroma poslancev, ki zastopajo OOZ v skupščini OZS, se iz OOPZ predlagajo
rešitve problemov, kjer se poskušajo uveljaviti interese vseh članov v organih, ki neposredno
sodelujejo pri oblikovanju zakonodajno-pravnih rešitev.
Ključna naloga tako območne kot tudi Obrtne zbornice Slovenije bo še vedno zastopanje interesov
obrtnikov in malih podjetnikov na državni in lokalni ravni, s ciljem izboljšati poslovno okolje in
plačilno disciplino, odpraviti administrativne ovire, zmanjšati obseg sive ekonomije in prispevati k
bolj fleksibilni delovno-pravni zakonodaji. Glavna področja zastopanja interesov obrtnikov in malih
podjetnikov v okviru območne obrtno-podjetniške zbornice pa so davčna zakonodaja, zmanjšanje
obsega sive ekonomije, delovno pravna zakonodaja in gospodarsko pravo ter javna naročila.
V okviru zastopanja interesov članov zbornica tesno sodeluje tudi z Združenjem delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije.
Ena od ključnih nalog za člane zbornice je sodelovanje na področju svetovalnih in informacijskih
storitev za člane z lastnim kadrom na zbornici, po potrebi pa tudi z zunanjimi strokovnjaki –
svetovalci za tista posamezna področja, ki člane zanimajo. Obrtna zbornica ponuja članom tako
davčno kot tudi podjetniško svetovanje. Prav tako dodatno ponuja članom podjetniško svetovanje in
pripravo vlog na razne javne razpise. Zbornica izdaja revijo Pomurski obrtnik, kjer člane na kratko
obvešča o aktivnostih zbornice. V Pomurskem obrtniku skupaj z ostalimi Pomurskimi zbornicami
objavlja aktualne informacije, novice o sodelovanju sekcij, informira se jih o zakonskih in drugih
predpisih, ki so pomembni za člane.
Ena izmed pomembnih nalog zbornice je tudi izvajanje javnih pooblastil, ki se jih izvaja skladno z
določbami in morebitnimi spremembami obrtnega zakona in podzakonskimi akti. Tako opravlja tudi
naslednje naloge: vodenje obrtnega registra, izdaja obrtnih dovoljenj, izdaja odločb o spremembah in
3

prenehanju obratovalnic, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, izvajanje vpisa samostojnih
podjetnikov, spremembe v PRS, odjave iz PRS, prijave in odjave, vnašanje pooblastil in drugih
postopkov (vstopna točka E-VEM), prevzema vloge za izdajo licenc za prevoznike, prevzema vloge
za izdajo EU potrdil za opravljanje storitev v EU in izdaja razna druga potrdila za člane.
V želji po pomoči članom, zbornica sodeluje z zunanjimi institucijami, še posebej z vsemi štirimi
občinami, razvojno agencijo PORA, z javnim zavodom Kultprotur, z Javnim zavodom Knjižnica
Gornja Radgona, z osnovnimi šolami na območju vseh štirih občin z namenom tesnejšega
sodelovanja in večjega zanimanja učencev za obrtne poklice, s srednjimi poklicnimi in strokovnimi
šolami, s Pomurskim sejmom, z območnimi zbornicami po Sloveniji, še posebej je pomembno
regijsko sodelovanje območnih obrtnih zbornic.
Vsekakor je 40 let OOPZ doprineslo k razvoju podjetništva tako v domači občini, kot širše v regiji.
Vsi skupaj, zaposleni, obrtniki in podjetniki širijo v lokalni skupnosti pozitivno miselnost s področja
podjetništva in z njo bodo poskušali nadaljevati tudi v prihodnje.

•

Bronasti grb občine Gornja Radgona se podeli društvu Fotoklub Proportio Divina
Gornja Radgona
Fotoklub Proportio divina Gornja Radgona je bil ustanovljen leta 2008 v Gornji Radgoni, in sicer z
združitvijo ljubiteljev fotografije, večinoma že prej aktivnih članov drugih društev.
Že v prvem letu svojega delovanja so pripravili prvo fotografsko razstavo v Gornji Radgoni, se
včlanili v Fotografsko zvezo Slovenije (FZS), s tem postali član Svetovne zveze za fotografsko
umetnost (FIAP) in začeli sodelovati na fotografskih natečajih, predvsem tistih najvišjega svetovnega
ranga s pokroviteljstvom FIAP-a.
Od ustanovitve pa do danes so v Gornji Radgoni pripravili že 35 razstav svojih članov ter povabljenih
gostujočih fotografov. Doseženi vrhunski rezultati na mednarodni sceni so prinesli povabila za
razstavljanje v tujini; 12 samostojnih razstav sta tako v Avstriji, Bolgariji, Srbiji, Romuniji in na
Madžarskem nanizala njihova najbolj eksponirana člana, Ivo in Štefi Borko.
S svojimi deli so se uvrstili na več kot 650 mednarodnih žiriranih razstav pod pokroviteljstvom FIAPa, doma in po svetu ter sodelovali na več državnih razstavah. Sprejetih so imeli več kot 2500
fotografij in prejeli več kot 650 nagrad in priznanj. Točke za sprejete fotografije in nagrade so jim
prinesle visoke in celo najvišje razstavljalske naslove, tako v Fotografski zvezi Slovenije kot Svetovni
zvezi za fotografsko umetnost. Skozi dosežene rezultate pridobljeni nazivi prinašajo avtorjem, poleg
potrditev njihove kvalitete tudi svetovno prepoznavnost in ugled, klubom pa še točke v tekmovanju za
najuspešnejša društva v FZS. In tukaj so, kljub temu, da so še vedno eden najmlajših in najmanjših
klubov v Sloveniji, že od leta 2012 v samem vrhu. Klub se redno uvršča med štiri najuspešnejše
klube, še uspešnejši pa so med posamezniki, kjer je bil Ivo Borko najuspešnejši razstavljalec leta
2012, Štefi P. Borko pa leta 2013. Vsa ta leta se uvrščajo med najboljše štiri razstavljalce, če dodamo,
da je bil Dejan Kokol drugi najuspešnejši razstavljalec leta 2015. Med šestimi najuspešnejšimi
posnetki, vse od leta 2012 naprej, so vsaj trije iz FK Proportio divina. Posnetek Štefi P. Borko
»Grandmothers companion« je bil proglašen celo za najuspešnejši posnetek leta 2012 in 2013.
Navedenih je več kot dovolj argumentov, da lahko upravičeno uvrščamo klub med najboljše v FZS.
Še posebej pa je potrebno poudariti njihovo vlogo pri projektu »Fotograd Negova«, ki ga skupaj s
Kultproturom in FZS vodijo na gradu Negova že od samega začetka, leta 2014 dalje in kjer je njihova
vloga neprecenljiva, saj operativno vodijo vse faze postavitev razstav, od razpisa do končnega
podiranja, preskrbijo pa tudi za lep del finančnih sredstev. Fotografsko središče »Fotograd Negova«,
ki si je že prvo leto delovanja pridobilo status fotografskega središča FIAP, kot šele peto tako
razstavišče na svetu, je do danes gostilo že 42 razstav največjih slovenskih in svetovnih mojstrov
fotografije in pomembno prispevalo k umestitvi gradu, kraja in občine, na svetovni fotografski
zemljevid. Pomen in vloga FIAP fotografskega središča, predvsem pa izbor razstavljalcev in izvedba
niso ostale neopaženi. Za zasluge pri razvoju in vodenju centra je svetovna zveza za fotografsko
umetnost (FIAP) leta 2016, na svojem kongresu v Seulu, podelila Ivu Borku častni naziv »Exellence
for Services Rendered«, še istega leta pa je na srečanju fotografov »Eks Jugoslavije«, ki ga vsako leto
organizirajo v Leskovcu, prejel za izredne zasluge za razvoj fotografske umetnosti na prostorih bivše
Jugoslavije, prestižno nagrado »Tomin šešir«.
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• Listina občine Gornja Radgona se podeli g. Francu Celcarju
Franc CELCAR se je rodil kmečki družini v Radvencih, danes pa živi v Lokavcih. V kraju Negova je
Franc velik aktivist, saj je član več društev, in sicer: član PGD Negova, član Krajevne organizacije
RK Negova (KORK Negova), član Turističnega društva Negova – Sp. Ivanjci in član Župnijskega
sveta Župnije Negova.
Franc je človek, ki je pripravljen 24 ur na dan priskočiti na pomoč na vseh nivojih v društvih, med
drugim pa tudi vsem drugim sokrajanom. S svojim delom, predvsem pa s svojim zanosom, s stalno
pripravljenostjo in z neumornim delom je v svoji sredini in v kraju zelo spoštovan.
Član KORK Negova je že 30 let, aktivno v Odboru RK pa 20 let. Njegovo delo je bilo vseskozi pestro
in raznoliko, glede na čas; tekmovanje z otroci, sodelovanje in pomoč pri delu z begunci, sodelovanje
pri programih Območnega združenja RK Gornja Radgona, pomoč pri razdeljevanju intervencijske
hrane, sodelovanje pri čistilnih akcijah, obiskovanje in pomoč starejšim, pomoč pri krvodajalstvu,
pomoč pri organizaciji srečanj z drugimi Območnimi združenji RKS, pomoč pri akcijah zbiranja živil
in še bi lahko navedli. Franc je človek s posluhom za pomoč in eden tistih, ki nikoli ne zna reči »ne«.
Društvu PGD Negova se je pridružil že v svoji rani mladosti, v 60-tih letih prejšnjega stoletja. Že
zgodaj se je začel v gasilskih vrstah tudi izobraževati; napredoval je do častnika II. stopnje. Po
izobraževanju je hitro prevzel naloge poveljnika PGD Negova, opravljal pa je tudi naloge
praporščaka in bil dolga leta mentor gasilske mladine. Daljše obdobje je bil hišnik gasilskega doma v
Negovi, zato je imel tudi veliko vlogo pri gradnji novega gasilskega doma.
V Turističnem društvu Negova – Sp. Ivanjci je bil eden od soustanoviteljev pred 40. leti, kjer je
vseskozi aktivno sodeloval na različnih področjih dela.
V vseh navedenih društvih je bil Franc velikokrat vključen kot član upravnih odborov, nadzornih
svetov in član raznih komisij in vse zaupane naloge je vestno in odgovorno opravljal. Franc je v
svojem okolju in v kraju Negova nepogrešljiv občan, zato se ga za njegovo delo v skupnosti in za
zavzetost za dobrobit vseh, predlaga za občinsko priznanje.
• Listina občine Gornja Radgona se podeli Nejcu Sterniša
Nejc Sterniša je izjemno uspešen karateist, ki kljub svoji mladosti dosega izjemne rezultate. Njegovi
dosežki so plod vztrajnosti in odrekanja ter ljubezni do izbranega športa. S svojimi dosedanjimi
dosežki je pokazal, da si želi napredovati in nadaljevati svoje sanje v njegovi najljubši športni
disciplini, v karateju. In ko združimo odrekanje, trening, znoj, pridnost, moč in vztrajnost, dobimo
karate.
Nejc s starši živi v naselju Lomanoše. Vrtec in osnovno šolo je obiskoval v Gornji Radgoni. Kot
osnovnošolec je najprej posvetil svoj prosti čas nogometu. Mladostna vedoželjnost in želja po novih
izzivih sta ga pripeljala na vpis v Karate klub Gornja Radgona. Po nekaj mesečnem treniranju
karateja pa se je odločil, da se bo posvetil samo karateju. Po večletnem uspešnem treniranju je uspel
do te ravni, da je trenutno najboljši karateist v Sloveniji v svoji kategoriji. Že štiri leta je član državne
reprezentance pri Karate zvezi Slovenija. Njegovi rezultati so konstantni na državnem in
mednarodnem parketu. Od aprila 2017 trenira v Karate klubu Seki Sv. Jernej (Oplotnica).
Nejc je državni prvak v katah že tri leta zapored, osvojil je 9 zaporednih zmag na pokalnih tekmah.
Vsako leto Karate zveza Slovenije podeli naziv »karateist leta« le najuspešnejšim reprezentantom.
Karateist leta 2018 je postal Nejc Sterniša iz Lomanoš v kategoriji kadeti. Za njim je bilo leto 2018
več kot uspešna sezona: postal je državni prvak, pokalni zmagovalec, ekipni državni prvak, ekipni
pokalni zmagovalec in klubski pokalni zmagovalec. Konec leta 2018 je bil na svetovni karate lestvici
(WKF) v svoji kategoriji uvrščen na odlično 16 mesto.
Oktobra 2017 je zastopal Slovenijo na mladinskem svetovnem prvenstvu v Španiji (Tenerife),
februarja 2018 je zastopal državo na mladinskem evropskem prvenstvu v Rusiji (Soči), letos februarja
pa je naše državne barve zastopal na evropskem mladinskem prvenstvu na Danskem.
Tudi letošnje leto je za Nejca izjemno uspešno. Je najboljši v mladinski konkurenci. Že po treh od
petih izbornih tekmah za uvrstitev na svetovno prvenstvo je uvrščen na seznam tekmovalcev, ki bodo
zastopali Slovenijo na svetovnem prvenstvu letos oktobra v Južni Ameriki (Čile).
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Nejc obiskuje poklicno šolo za mizarja in je prvi letnik zaključil z odličnim uspehom. Ob intenzivnih
treningih čez teden, številnih tekmah med vikendi ter dodatnimi treningi za moč in vzdržljivost, je
mladi športnik z veliko mero discipline dokazal, da zmore tudi šolanje končati z odličnimi ocenami.
Njegove želje za prihodnost so povezane s športom, saj si v bodoče želi ustanoviti svojo šolo karateja.
Nejc je izjemen športnik, ki kljub svoji mladosti še kako dobro ve, da je za odlične dosežke potrebno
veliko usklajevanja, odrekanja, vztrajnosti, vaje, treninga in ljubezni do tega, kar počneš v življenju.
Nejc je lahko vzor vsem mladim in mladim po srcu.
Pobudnika za pobudo priznanja Urška Mauko Tuš in Maksimiljan Vajs dodatno utemeljujeta predlog
še z dopisom, in sicer: »Nejc Sterniša iz Lomanoš je izjemno uspešen karateist, ki kljub svoji
mladosti dosega izjemne rezultate. Njegovi dosežki so plod vztrajnosti in odrekanja ter ljubezni do
izbranega športa.
Prepričana sva, da vsi poznamo tisti znani citat » Samo nebo je meja«, ki si ga sami pri sebi v mislih
ponavljamo, ko v življenju želimo napredovati. Pa naj bo to na osebnem področju, v službi, v
partnerskem odnosu, v odnosu do okolja in drugih živih bitij.
Nejc Sterniša je s svojimi dosedanjimi dosežki pokazal, da si želi napredovati in nadaljevati svoje
sanje v njegovi najljubši športni disciplini, v karateju. V podrobni utemeljitvi najinega predloga
spoznamo izjemne dosežke mladega radgonskega karateista in njegove načrte v bodoče«.

•

Listina občine Gornja Radgona se podeli Zavodu Rastišče – poligon za zelene ideje,
Gornja Radgona
Rastišče je poligon, na katerem rastejo in se razvijajo zelene ideje. Ustanovitelji iniciative si ob
podpori mnogih prostovoljk in prostovoljcev v Gornji Radgoni in širšem pomurskem prostoru
prizadevajo širiti trajnostne ideje ter življenjske prakse utemeljene na krožnem modelu ekonomije in
odgovornem potrošništvu. V zelenem Pomurju si prizadevajo širiti zelene ideje, kar primarno počnejo
z ozaveščanjem o možnih alternativnih načinih ravnanja z naravnimi viri in odpadki. Organizirajo
dogodke, delavnice, predavanja in srečanja na zelene teme, ki med drugim zajemajo koncepte
ponovne uporabe, zero waste pristopov, samooskrbe, zelenega turizma, veganstva, krožnega
gospodarstva in ostalih do narave prijaznih praks. Mladi, ki so se povezali v Rastišče in skušajo tudi v
svojih zasebnih življenjih živeti čim bolj odgovorno in ozaveščeno, ob tem pa se srečujejo z izzivi, ki
jih v sicer potenciala polni regiji ne primanjkuje. Prav zato so oblikovali platformo, ki naj služi kot
poligon za zelene ideje. Kot poligon, na katerem se ideje izmenjujejo, gojijo in razraščajo. Zavedajo
se, da je za spremembe potreben čas. Še bolj se zavedajo, da je spreminjanje navad izjemen izziv, ki
zahteva veliko mero motivacije, podpore in informiranosti. Zato želijo delovati sočutno in podporno
ter skozi svoje delovanje olajšati korake na poti do trajnostnih sprememb v življenjih ljudi, občine in
regije.
Zavod Rastišče – poligon za zelene ideje je bil formalno ustanovljen šele konec januarja 2019,
medtem ko je neformalno povezana skupina posameznikov v iniciativi Rastišče s skupnim
delovanjem pričela v oktobru 2018, in sicer z izvedbo prve »Izmenjevalnice oblačil« v Gornji
Radgoni. Zaradi izjemnega odziva javnosti so z dogodki, ki so za udeležence zmeraj brezplačni,
nadaljevali (do konca junija so jih izvedli deset, in sicer največ v Gornji Radgoni, po eno pa tudi v
Ljutomeru in Murski Soboti), delovanje formalizirali z ustanovitvijo neprofitnega zavoda, k
dejavnostim pa dodali nove projekte. Med njimi denimo projekt Recikel, kjer gre za povezavo
ponovne uporabe, trajnostne mobilnosti in dopolnjevanja turistične ponudbe v Gornji Radgoni. V
sklopu projekta so namreč zbirali stara kolesa, ki gospodinjstvom predstavljajo potencialni odpadek,
jih popravili in opremili z enotno grafično podobo. Kmalu bodo kolesa namestili pred TIC Gornja
Radgona, kjer bodo na voljo za izposojo obiskovalcem in domačinom. Zaradi izjemnega odziva
občanov, in tudi medijev, že načrtujejo druge točke izposoje (sejmišče, Negovski grad, Bad
Radkersburg ...) in oblikovanje sistema po principu souporabe, ki bo čezmejen in utemeljen na
ponovni uporabi oziroma zero waste načelih.
Ustanovitelji svoje delo in čas vlagajo prostovoljno, k izvedbi posameznih projektov pa zmeraj
pritegnejo tudi zadostno število ostalih podpornikov, ki z veseljem pomagajo pri dejavnostih in
projektih Rastišča. Tako se počasi oblikuje in razrašča vse večja skupnost ozaveščenih in odgovornih
posameznikov.
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Dobro delo in prepoznavnost v javnosti potrjujejo tudi medijske objave o njihovi dejavnosti in
dogodkih; v tem kratkem času delovanja je ob vsaj 28 objavah v lokalnih, regionalnih, nacionalnih in
dvojezičnih avstrijskih medijih o njihovem delu, dvakrat v osrednji informativni oddaji, poročal tudi
Radio Slovenija, o projektu Recikel pa TV Slovenija – v oddaji Slovenska kronika.
Pobudnika za pobudo priznanja Urška Mauko Tuš in Maksimiljan Vajs dodatno utemeljujeta predlog
še z dopisom, in sicer: »Zavod Rastišče – poligon za zelene ideje Gornja Radgona je prva
organizirana oblika osveščanja občanov o trajnostnem razvoju. In tukaj se nama zdi izjemno
pomembno poudariti pomen besedne zveze »trajnostni razvoj«. Izbrala sva definicijo trajnostnega
razvoja, ki ga je leta 1987 zapisala Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED): Trajnostni razvoj
je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih
generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam. Prepričana sva, da Rastišče – poligon za zelene
ideje, Gornja Radgona, opravlja izjemno pomembno funkcijo. In ta se izraža v osveščanju občanov,
kako lahko v realnem življenju trajnostno živimo. Kako v našem hitrem tempu življenja slediti načelu
trajnostnega razvoja? Odgovor na to vprašanje je zapisan v podrobni utemeljitvi najinega predloga«.

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 2019, in sicer:
− nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli mag. Slavici Trstenjak,
− zlati grb občine Gornja Radgona se podeli Obrtno-podjetniški zbornici Gornja Radgona,
− bronasti grb občine Gornja Radgona se podeli društvu Proportio divina Gornja Radgona,
− listine občine Gornja Radgona se podelijo:
˗ gospodu Francu Celcarju,
˗ Nejcu Sterniša,
˗ Zavodu Rastišče – poligon za zelene ideje, Gornja Radgona.

Gornja Radgona, avgust in september 2019
Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
predsednik:
Branko KLUN, l.r.
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