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Številka: 013-2/2018-OS/6DS-U112
Datum: 16. 9. 2021
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

SKLICUJEM
6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki traja do 24. septembra 2021 do 10.00 ure.
Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:
1. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2021
2. Sklep o potrditvi umestitve nove Aleja Svetega Petra v Spominskem parku v Gornji
Radgoni
Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o dveh zadevah, za kateri je potrebna
hitra odločitev občinskega sveta.
Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja
Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k
obema določenima točkama dnevnega reda.
NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznem predlogu sklepa tako, da se v času
poteka seje pri posamezni točki določenega dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali
»PROTI«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta
oziroma s potekom sklicane dopisne seje.
Glasuje se o predlogu sklepa k posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v
času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu
poslana na e-naslov: obcina@gor-radgona.si) ali s pisno opredelitvijo glasu dostavljeno na
sedež občine v glavno pisarno. Za pravočasne se štejejo vsi pisni opredeljeni glasovi, ki bodo
prispeli v glavno pisarno občine v času trajanja seje.
Prosimo za vaše sodelovanje.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Vabilo prejmejo:
− članice in člani občinskega sveta (po e-pošti)
− župan (po e-pošti)
− direktor in uslužbenci občinske uprave (po e-pošti)
– krajevne skupnosti v občini (po e-pošti)
– nadzorni odbor občine (v vednost) (po e-pošti)
– sredstva javnega obveščanja (po e-pošti)
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PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

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 ___. _______
seji, dne __________ 2021, sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2021
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2021,
kot sledi:
− Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli mag. Bredi Forjanič, in sicer za
življenjsko delo na področju kulture, vzgoje in izobraževanja ter za druga področja
prostovoljnega dela.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetniku Janezu Celcarju, in sicer za
uspehe in dosežke na področju gospodarstva v občini.
Številka: 094-1/2021-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 2021.
Javni razpis je bil objavljen dne 2. 7. 2021, rok za oddajo pobud za priznanja je bil do vključno 10.
8. 2021.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji seji dne, 18.
8. in 25. 8. 2021 obravnavala vse prispele predloge ter oblikovala predlog sklepa o dobitnikih
priznanj.
Obrazložitve za predlagane dobitnike priznanj so podane iz obrazložitev samih pobudnikov za
priznanja:
•

Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli mag. Bredi FORJANIČ
Pobudnik in predlagatelj za podelitev tega občinskega priznanja je Tadeja Štuhec, predsednica
sveta Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona.
Obrazložitev predloga za podelitev Nagrade akademika dr. Antona Trstenjaka mag. Bredi
Forjanič je zaradi obsežnosti v celoti priložena k obrazložitvi predloga tega sklepa.

•

Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetniku Janezu CELCARJU
Pobudnik in predlagatelj za podelitev tega občinskega priznanja je Območna obrtnopodjetniška zbornica Gornja Radgona.
Janez Celcar je samostojni podjetnik od 1. 7. 1992, ko se je odločil za ustvarjanje in delovanje
na področju slikopleskarstva. Njegova podjetniška pot se tako približuje 30-letnemu delovanju,
kjer smo ga spoznali kot zelo strokovnega podjetnika, ki pri svojem delu spoštuje dogovore in
zna strankam svetovati pri njihovih željah. Janez je tako s svojo strokovnostjo polepšal
marsikateri dom našim občanom, še več, poznan je tudi pri podjetjih, saj je prepleskal
marsikateri poslovni prostor.
Vsekakor pa moramo poudariti njegovo pripravljenost pri humanitarnih akcijah, saj se je
odzval na vse večje humanitarne akcije, ki jih je organizirala Obrtna zbornica Slovenije. Tako
se je udeležil humanitarne slikopleskarske akcije leta 2015 v Splošni bolnici Murska Sobota, v
letu 2017 je sodeloval pri humanitarni akciji v Osnovni šoli Veržej in v letu 2019 v Osnovni
šoli Ormož. Aktivno deluje tudi pri organizaciji raznih dogodkov v OOZ Gornja Radgona.
Kljub delni upokojitvi, Janez še vedno z veseljem poprime po čopiču in ureja domove našim
občankam in občanom. Za njegovo dolgoletno delo na področju podjetništva kot samostojnega
podjetnika, predvsem pa na ves njegov trud pri humanitarnih akcijah menimo in predlagamo,
da se mu dodeli plaketa za dosežke v gospodarstvu.

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 2021, in sicer:
− Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli mag. Bredi Forjanič,
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetniku Janezu Celcarju.
Gornja Radgona, avgust in september 2021
Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
predsednik:
Branko KLUN, l.r.
Priloga:
‒ pobuda za podelitev nagrade akademika dr. Antona Trstenjaka
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja, priznanja in nagrade
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

POBUDA ZA PRIZNANJE OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2021
POBUDNIK:
Ime in priimek pobudnika: Tadeja Štuhec, predsednica sveta Vrtca Manka Golarja Gornja
Radgona

KANDIDAT:
IME IN PRIIMEK KANDIDATKE ALI KANDIDATA OZIROMA NAZIV PRAVNE OSEBE ZA
PODELITEV PRIZNANJA OBČINE GORNJA RADGONA:
IME in PRIIMEK (oz. naziv): Mag. Breda Forjanič
Vrsta priznanja za katerega je kandidat(ka) predlagan(a):
- nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka

Utemeljitev predloga:
Mag. Breda Forjanič, rojena ********** v ********, s stalnim bivališčem ******************** in
začasnim bivališčem ******************** ima na področju predšolske vzgoje 40 let delovnih
izkušenj, od tega opravlja dela in naloge ravnateljice Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona sedmi
mandat. Po izobrazbi je magistrica socialne pedagogike.
Od leta 1984 je zaposlena v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, kjer je najprej delal kot
vzgojiteljica predšolskih otrok, leta 1991 je nastopila prvi mandat kot ravnateljica Vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona. Naloge ravnateljice opravlja še danes.
Dolgoletno uspešno vodenje vrtca se kaže v jasno zasnovani viziji in poslanstvu zavoda, z
distribuiranim vodenjem in spodbujanjem timskega sodelovanja pa vsi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa živijo in delajo v skladu z zastavljeno vizijo in vrednotami.
Dogodki, ki so zaznamovali njeno uspešno vodenje ter življenje in delo vrtca so sledeči:
na področju pedagoškega dela je uvedla poseben sistem dela vrtca, pet stopenjsko projektno
načrtovanje in evalviranje. Več let si je prizadevala za uporabo tehnik aktivnega učenja, ki
omogočajo, da otroci preko lastne aktivnosti, prihajajo do novih znanj in spoznanj, strokovni delavci
pa so jih pri tem v pomoč in oporo, obenem pa z dobro materialno pripravo, vodenjem ter
usmerjanjem pedagoškega procesa spodbujajo razvoj otrok. Takšen način dela zahteva
spremenjeno vlogo vzgojitelja v oddelku, spodbuja opazovanje otrokovega razvoja in napredka,
zahteva pa tudi evalvacijo in refleksijo pedagoškega dela. V refleksijo vključujejo tudi otroke, ki so
aktivni udeleženci pedagoškega procesa tudi pri načrtovanju dela oz. izbiri tematskih sklopov;
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njen največji prispevek na področju pedagoškega vodenja je kakovostni premik na področju
izvajanja kolegialnih hospitacij, kar se posledično odraža na kakovosti izvajanja pedagoškega
procesa vrtca. Primer dobre prakse spremljanja pedagoškega dela preko kolegialnih hospitacij so
večkrat predstavili strokovni javnosti na posvetih in tudi preko Zavoda RS za šolstvo na regijskem
aktivu ravnateljev Pomurja;
prizadeva si za dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in občino ustanoviteljico, kar se
odraža v sodelovanju vrtca na številnih prireditvah v kraju in občini. Je tudi pobudnica prireditve
pravljični december, ki se na nivoju občine organizira v mesecu decembru;. Prav tako, skupaj z DPM
in občino Gornja Radgona, vsako leto sodeluje pri pripravi programa in daril za obdaritev vseh
predšolskih otrok v občini;
skupaj z lokalno skupnostjo si je prizadevala za zagotovitev dobrih prostorskih in materialnih
pogojev za delo vrtca. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je prvi energetsko varčen vrtec v
slovenskem prostoru. S spodbujanjem sodelavcev in timskim delom so uspeli ekološka usmerjenost
vrtca prenesti tudi v vsakodnevne učno-vzgojne dejavnosti v okviru kurikula za vrtce in v številne
projekte in tematske sklope iz področja ekologije, ki jih izvajajo z otroki. Septembra 2010 se je vrtec
priključil veliki družini EKO šol in vrtcev v Sloveniji ter pridobili certifikat in Eko zastavo;
vsa leta si prizadeva za transparentno poslovanje zavoda in z ureditvijo vseh procesov je bil
Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona junija 2011 podeljen certifikat kakovosti sistema Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP), ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
iz Ljubljane. Pridobljeni certifikat dokazuje, da ima vrtec vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem
notranjih kontrol. Vsako leto potrjujejo certifikat z notranjimi in zunanjimi ter certifikacijskimi
presojami;
poudarek daje ureditvi notranjih in zunanjih prostorov vrtca, saj urejen delovni prostor deluje
motivacijsko in na ta način zaposleni lahko dosegajo boljše delovne rezultate, obenem pa so vzor
otrokom, staršem in lokalni skupnosti. Vrtec ima zgledno urejeno okolico in je v preteklosti prejel
priznanje Turistične zveze Slovenije za doseženo 3. in 2. mesto v kategoriji vrtci za svojo urejenost;
bila je začetnica čezmejnega sodelovanja s sosednjo Avstrijo. Vrtec Manka Golarja Gornja
Radgona je leta 2003 začel sodelovati z vrtcem Städtischer Kindergarten v Bad Radkersburgu. V
šolskih letih 2005/06 in 2006/07 so v okviru čezmejnega sodelovanja, v projektu Skriti zaklad, z
naslovom Mednarodno sodelovaje, vključili tudi avstrijski vrtec Mureck. Sodelovanje obeh vrtcev je
v preteklosti potekalo intenzivno, tako da so se otroci avstrijskega in slovenskega vrtca en-krat
tedensko izmenjali v obeh vrtcih preko celega šolskega leta in po metodi CLIL pri igri uporabljali oba
jezika ter tako bogatili svoje jezikovne kompetence;
bila je začetnica mednarodnega sodelovanja in odpiranja vrtca v evropski prostor. V okviru
projekta Comenius so vrtec in zaposleni sodelovali s partnerskimi vrtci iz Evrope. Tako je vrtec prvič
sodeloval v projektu Comenius v šolskih letih 2013/14 in 2014/15. Naslov projekta je bil From The
Waste Basket, v projektu sodelujoče države pa: Francija, Velika Britanija, Italija, Estonija, Bolgarija
in Slovenija. Vsebina skupnega sodelovanja je bila ekologija, pridobljena znanja in izkušnje pa so za
otroke in zaposlene neprecenljive;
vrtec se je v šolskih letih 2013/14 in 2014/15 ponovno vključil v evropski Comenius projekt z
naslovom Celebrations Across Europe. V projektu sodelujoči vrtci so bili iz: Slovenije, Anglije,
Francije, Litve, Latvije, Estonije, Češke, Turčije in Švedske, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona pa
je bil koordinator projekta;
zaposlene spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu in skrbi za promocijo zdravja na
delovnem mestu. Za zaposlene organizira tedensko vadbo v telovadnici, občasno terapije z gongi,
nordijsko hojo, neformalna druženja… Vrtec daje velik poudarek zdravi in kakovostni prehrani
predšolskih otrok in zaposlenih, kjer ugotavljajo pozitiven napredek na področju prehrane, tako z
vidika priprave zdrave in kakovostne prehrane, živil iz lokalne in eko pridelave, kot tudi z vidika
vpliva prehrane, kulture in prehranskih navad na otroke in odrasle. Otrokom enkrat tedensko
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ponudijo dva menija, kar daje otrokom možnost izbire in vpliva na odnos do hrane in kulture
prehranjevanja, s tem pa tudi na psihično, fizično in socialno zdravje otrok.;
prizadevala si je za vključitev vrtca v mednarodni projekt Fit Slovenija – svet gibanja, svet
veselja, imenovani pa so bili tudi za modelni vrtec Fit Slovenije, kar si štejejo v čast, obenem pa je to
odgovornost za še bolj kakovostno izvajanje dejavnosti iz področja gibanja na nivoju vrtca;
vrtec vsako leto ponudi številne obogatitvene programe za otroke starejših oddelkov. Izvajajo
jih strokovne delavke v popoldanskem času, ko otroci, stari 5-6 let ne počivajo. Dejavnosti so
nadgradnja dela vrtca, področja in vsebine pa so izbrane na podlagi močnih področij strokovnih
delavk. Med najpogostejše obogatitvene programe vrtca sodijo: otroški pevski zbor, otroška
folklorna skupina, likovna ustvarjalnica, naravoslovna ustvarjalnica, gibalne urice, matematika za
cicibane, plesna ustvarjalnica;
prizadeva si in pri tem spodbuja tudi sodelavce, za iskanje novih in zanimivih oblik
sodelovanja s starši. Med takšne sodijo: skupnostne kavarne, kjer s starši preko debatnih omizij in
delavnic razpravljajo o pedagoških vsebinah in izzivih in na takšen način bogatijo svoje znanje in si
izmenjajo primere dobrih pedagoških praks in ravnanj z otroki. Zanimive oblike sodelovaje s starši
so tudi: barvni noski, pisani klobuki…
v sodelovanju s Svetom za preventivo v cestnem prometu občine Gornja Radgona spodbuja
sodelovanje vrtca pri dejavnosti ob mednarodnem dnevu mobilnosti (dan brez avtomobila). Ob tej
priložnosti vrtec organizira tradicionalno kolesarjenje otrok, staršev, delavcev vrtca. K sodelovanju
povabijo tudi kolesarsko sekcijo, Policijsko postajo in Zdravstveni dom;
s kakovostnimi vsebinami, oblikami in metodami dela vrtca spodbuja vključenost čim višjega
števila predšolskih otrok v institucionalno obliko vzgoje in izobraževanj v občini Gornja Radgona;
preko letnih pogovorov z zaposlenimi, si prizadeva, skupaj z zaposlenimi, iskati njihova
močna področja. Takšna oblika omogoča, da se strokovne delavke vrtca po interesih vključujejo v
dodatne aktivnosti, med katere sodi lutkovna skupina vrtca in glasbeno-vokalna skupina Violinke, ki
je v jubilejnem letu 2015, ko je vrtec praznoval 80 let obstoja in delovanja, izdala svojo prvo
zgoščenko, v decembra 2016 pa še drugo;
spodbuja sodelavce k iskanju novih in inovativnih učno-vzgojnih pristopov. Vrtec vsa leta
sodeluje na številnih natečajih, največkrat so to likovni natečaji, kjer otroci dosegajo vidne
rezultate.;
bila je pobudnica zasaditve vinske trte na igriščih vrtca. Zadnja leta vrtec vsako leto pripravi
tradicionalno trgatev grozdja, katere namen je ohranjanje tradicije in kulture, druženje treh
generacij in izdelava domače marmelade in soka, ki so ju poimenovali Jurmelada in Jurko sok in ju
vrtec uporabi tudi za poslovna darila;
tradicionalna je tudi zaključna prireditev Cicibanov dan, kjer se vsako leto, ob zaključku
šolskega leta, srečajo in družijo otroci, zaposleni, predstavniki ustanovitelja in starši iz vseh enot
vrtca;
prizadeva si za dobro sodelovanje vrtca z okoljem, to pomeni z Občino ustanoviteljico, z
glasbeno šolo, z osnovnimi šolami v kraju, pa tudi z vrtci in šolami v regiji in širše, z Zavodom RS za
šolstvo, s Šolo za ravnatelje, s podjetji in podjetniki v občini in regiji, z društvi v kraju in z drugimi
deležniki;
pred desetletjem je veliko prizadevanj usmerila v zagotavljanje dobrih prostorskih pogojev za
delo vrtca. To obdobje je zagotovo zaznamovala adaptacija in gradnja vrtcev v občini Gornja
Radgona. Tako so leta 2008 odprli prenovljeno enoto Kocljeva 4 in leta 2009 prenovljeno enoto
Kocljeva 2. Obe enoti sta adaptirani po standardu energetsko varčne, pasivne zgradbe, financirani
pa sta iz evropskih sredstev (Norveški finančni mehanizem) in sredstev občine Gornja Radgona. V
letu 2014 so v Črešnjevcih, iz občinskih in EU sredstev, zgradili nov, sodoben vrtec, ki je zamenjal
dotrajan kontejnerski objekt. S tem smo zagotovili dobre prostorske pogoje za delo tudi v tej enoti
vrtca.
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Ravnateljica vrtca, mag. Bredi Forjanič, zna skupaj z vsemi zaposlenimi, z distribuiranim vodenjem in
dobrim timskim sodelovanjem uresničevati vizijo vrtca „Skupni koraki nas vodijo k odličnosti“.
Mag. Breda Forjanič je aktivno vključena tudi v druge procese. Dva mandata je vodila Združenje
ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, kot predsednica združenja. To je zahtevno delo, kjer je
poleg svojega rednega dela ravnateljice vrtca opravlja dodatne naloge, skrbela za redne sklice članov
republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, za sklice rednih letnih
zborov članov združenja, z izvedbo strokovnih posvetov za ravnatelje, za prepoznavnost združenja
ravnateljev v slovenskem in mednarodnem prostoru, prizadeva si za izboljšanje položaja ravnateljev
v družbi in sodeluje z različnimi deležniki z namenom izboljšanja položaja ravnateljev. Bila je članica
evropskega združenja ravnateljev (ESHA). Danes je članica republiškega odbora Združenja ravnateljev
vrtcev Slovenije.
Je članica uredniškega odbora revije Vodenje in recenzentka številnih člankov, objavljenih v reviji.
Več let aktivno sodeluje s Šolo za ravnatelje, kjer je bila sprva v vlogi mentorice novoimenovanim
ravnateljev, zadnja leta pa sodeluje v programi Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem kot
koordinatorica skupine in ravnateljica svetovalka za vrtce. Sodelovanje v tem programu ji predstavlja
velik izziv, obenem pa tudi priložnost, da lahko novoimenovanim ravnateljem, skupaj z ravnatelji
mentorji, izmenjajo primere dobrih praks na področju vodenja vrtca.
Mag. Breda Forjanič prisega na vseživljenjsko izobraževanje in tako je junija 2012 pridobila naziv
magistrica znanosti socialne pedagogike. Na številnih posvetih sodeluje kot aktivna udeleženka z
referati in predstavitvami pedagoškega dela in vodenja vrtca. Zaključila je 106 urno izobraževanje za
šolskega mediatorja, znanja pa so ji v pomoč pri delu s kolektivom in posamezniki ter pri delu s starši,
pridobila je tudi ravnateljski certifikat.
Mag. Breda Forjanič je pri svojem delu je uspešna, ustvarjalna, inovativna, pripravljena na izzive,
spodbuja timsko delo in sodelovanje, prizadeva si za pozitivno klimo in komunikacijo v kolektivu,
prisega na vseživljenjsko učenje in še bi lahko naštevali.
Odziv prakse in okolja
Mag. Breda Forjanič je znana in priznana v svojem okolju in širše. Dobro sodeluje z občino
ustanoviteljico, s podjetji in društvi v kraju, regiji in širše, s starši in širšo strokovno in laično
javnostjo. S svojimi nastopi promovira delo vrtca in tako prispeva k večji prepoznavnosti vrtca v
slovenskem in mednarodnem prostoru. Tudi svoje sodelavce spodbuja, da redno objavljajo primere
dobre prakse vrtca v lokalnem časopisu in strokovnih revijah. Delo vrtca promovira preko spletne
strani vrtca, internega TV programa. Televizija Slovenija je v oddaji Dobro jutro predstavila
tradicionalno trgatev grozdja v vrtcu.
V časopisu večer je bil v rubriki Pomurski obraz objavljen članek z naslovom Vrtec z detektivi in
kavarno, kjer so o ravnateljica vrtca, mag. Bredi Forjanič, zapisali: »Ravnateljica Vrtca Manka Golarja
Gornja Radgona, Breda Forjanič, izstopa v marsičem, predvsem pa prestopa meje s pogumom in
znanjem« (Bernarda Peček, april 2016).
Preko Šole za ravnatelje koordinira delo skupine za vrtce v programu Mentorstvo novoimenovanim
ravnateljem in tako prispeva k izmenjavi primerov dobrih praks pedagoškega dela in vodenja vrtca.
Je dobitnica priznanj:
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona ji je 9.6.1995 podelil srebrni znak vrtca za uspešno delo
pri vzgoji in varstvu otrok;
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona ji je 27.5.2005 podelil zlato plaketo za uspešno vodenje
vrtca in zagotavljanje kvalitetne in sodobne predšolske vzgoje;
Radio Murski val in častnik Vestnik sta jo izbrala za Pomurko meseca oktobra 2008;
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Društva pedagogov dr. Antona Trstenjaka ji je podelilo priznanje II. stopnje za uvajanje
inovativnih pedagoških pristopov v vzgojno prakso vrtca, 5.10.2011;
Radio Murski val in častnik Vestnik sta jo izbrala za Pomurko meseca julija 2015;
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona ji je podelil posebno priznanje za večletni prispevek k
organizirani vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, na slavnostni akademiji ob 80. obletnici vrtca,
29.5.2015,
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona ji je podelil zahvalo za izjemne dosežke pri vodenju in
uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso vrtca, 29.5.2016.
Radio Murski val in častnik Vestnik sta jo izbrala za Pomurko meseca oktobra 2016.
Leta 2016 je prejela nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju vrtcev,
je dobitnica plakete, najvišjega priznanja Društva pedagogov dr. Antona Trstenjaka.
Strokovno sodelovanje in delo:
- pridobila ravnateljski certifikat,
- članstvo v delovni skupini za spremljanje delovanja novega plačnega sistema (potrdilo številka:
024-8/2010/1, z dne 29.1.2010), sklep ministra Ministrstva za šolstvo in šport, dr. Igorja Lukšiča,
- sodelovanje z javnim zavodom Šolo za ravnatelje kot članica ožjega razvojnega tima v razvojnoraziskovalnem projektu Mreže učečih se šol/vrtcev 2, Komunikacija v vzgojno-izobraževalni praksi
1 (potrdilo številka potrdila: 0910/M2/69/RT/11947, z dne 15.7.2010),
- sodelovanje z javnim zavodom Šolo za ravnatelje kot članica ožjega razvojnega tima v razvojnoraziskovalnem projektu Mreže učečih se šol 2, Sodelovanje s starši 1, (potrdilo številka potrdila:
0809/M2/54/RT/6348, z dne 6.7.2009),
- sodelovanje z javnim zavodom Šolo za ravnatelje kot članica ožje projektne skupine v projektu
Ravnatelji raziskujejo svoje delo – Akcijsko raziskovanje za ravnatelje (potrdilo z dne 11.1.2007),
- izvedba predavanj, delavnic in drugih oblik dela z naslovom: Usposabljanje za multiplikatorje –
predšolska vzgoja, devet izvedb v organizaciji Zavoda RS za šolstvo (potrdilo številka potrdila:
OSSK/2005-18848, z dne 10.10.2006),
- strokovno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo – sodelovanje v projektnem timu mentorskega
vrtca za šolsko leto 2004/2005 (potrdilo številka: 059-1/2005-7, z dne 24.11.2005),
- sodelovanje z javnim zavodom Šolo za ravnatelje v povezavi z Ministrstvom za šolstvo in šport kot
članica ožjega razvojnega tima v programu Mreže učečih se šol/vrtcev (potrdilo številka: PS4/05/242/010, z dne 1.9.2005),
- aktivno sodelovanje na mednarodnem posvetu Nadarjeni med teorijo in prakso s prispevkom:
Razvijanje ustvarjalne nadarjenosti predšolskih otrok znotraj rednih programov (potrdilo številka:
VS-22/04-JČ, z dne 28.6.2004),
- sodelovanje z javnim zavodom Šolo za ravnatelje v povezavi z Ministrstvom za šolstvo, znanost in
šport kot članica ožjega razvojnega tima v programu Mreže učečih se šol/vrtcev (Potrdilo: PS3/04/179/014, z dne 11.9.2004),
- objava strokovnega članka: Socialno-pedagoška diagnostika v vrtcu: program dela z gibalno
ovirani, otrokom, socialna pedagogika 8 (3, 331-352). Ljubljana. Združenje za socialno pedagogikoslovenska nacionalna sekcija FICE,
- objava strokovnega članka: Kolegialne hospitacije kot oblika profesionalnega razvoja vrtca, V:
Vzgoja in izobraževanje letnik XLVI, številka 1, 2015, stran 39-43. Ljubljana. Zavod RS za šolstvo,
- soavtorstvo priročnika Igrive kapljice, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, 2009,
- ureditev jubilejne publikacije ob 80. obletnici Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, maj 2015,
- članki iz časopisov: - Vestnik, 25.2.2016, Večer, Pomurski obraz, april 2016,
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- od leta 2016 je članica Sveta za kakovost in evalvacijo, ki deluje na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport
- je članica strokovnega odbora mednarodnega posveta Prehrana, zdravje gibanje, ki poteka pod
okriljem Republiškega izobraževalnega središča Dvorec Rakičan,
- je članica organizacijskega odbora mednarodne konference Ekologija za boljši jutri, ki poteka pod
okriljem Republiškega izobraževalnega središča Dvorec Rakičan,
- je članica strokovnega odbora mednarodne konference Izzivi sodobnega časa, ki prav tako poteka
pod okriljem Republiškega izobraževalnega središča Dvorec Rakičan,
- je članica Sveta za kakovost in evalvacijo, ki deluje pri Ministrstvu za izobraževanj, znanost in šport
in v tej vlogi prispeva k napredku pedagoške stroke.
Iz utemeljitve predloga lahko razberemo, da Mag. Breda Forjanič dosega izjemne uspehe in dosežke
pri večletnem profesionalnem delu in vodenju na področju predšolske vzgoje v občini zato
predlagamo, da jo prepoznate kot primerno kandidatko za nagrado akademika dr. Antona Trstenjaka
za njeno življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja v občini Gornja Radgona.
*Osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in bodo uporabljeni le za potrebe postopka pridobitve priznanj ter v
arhivu Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Občine Gornja Radgona.
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Številka: 610-3/2020-U113
Datum: _______________

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __. dopisni seji, dne __.__.______
sprejel naslednji

SKLEP
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje, da se v Spominskem parku v Gornji
Radgoni umesti nova Aleja Svetega Petra, in sicer na parcelni številki 397 katastrska občina
184 Gornja Radgona, ki je v celoti v lasti Župnije Gornja Radgona, Jurkovičeva ulica 2,
9250 Gornja Radgona. Nova aleja se na tej lokaciji umesti ob pogoju, da lastnik poda Občini
Gornja Radgona pisno nepreklicno soglasje in brezpogojno služnost za brezplačno trajno
postavitev doprsnih kipov in zagotovi javni dostop.
2. V novi Aleji Svetega Petra se postavi prvi doprsni kip Martinu Gabercu, ki je bil izdelan na
podlagi sredstev zagotovljenih v proračunu občine za leto 2021 na proračunski postavki št.
180210, konto 420401 – Postavitev doprsnega kipa Martina Gaberca.
3. Za novo Alejo Svetega Petra se izdela obrazložen koncept z obsegom in grafičnim prikazom
te aleje, časovno dinamiko in predvidenim načinom financiranja. Koncept se po predhodni
strokovni uskladitvi z občinskim urbanistom predloži v potrditev Občinskemu svetu Občine
Gornja Radgona.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
Projektna skupina za izvedbo projekta »Izgradnja doprsnega kipa Martina Gaberca«, ki jo je
imenoval župan s sklepom dne 8. 7. 2020, je pod vodstvom predsednika Dušana Zagorca vodila
določene aktivnosti, ki so pa na koncu pripeljale do predloga, da se doprsni kip Martina Gaberca
ne bi postavil v obstoječi Aleji velikih (tako kot je bilo prvotno predvideno in obrazloženo v
predlogu proračuna) ampak bi se naj ustanovila nova Aleja Svetega Petra, in sicer v bližini
na parcelni številki 397 katastrska občina 184 Gornja Radgona, ki pa je v celoti (1/1) v lasti
Župnije Gornja Radgona, Jurkovičeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona.
Ker gre za odstopanje od potrjenega predvidenega namena v veljavnem proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2021, se občinskemu svetu predlaga naveden nov predlog v potrditev. V
želji, da projektu nove aleje, podelimo legitimiteto najvišjega organa odločanja v občini in ob
vedenju, da se s prvo postavitvijo doprsnega kipa mudi, je edina možnost, da se to potrdi na
dopisni seji občinskega sveta, ki mora biti pred občinskim praznikom. Zavedati se moramo, da
takšni sklepi pomenijo neko novo večletno aktivnost lokalne skupnosti na tem področju in da to
pomeni tudi izdatke. Neposredno seveda občinski svet odloča o vsakokratnem proračunu,
vendar je ob prvi postavitvi doprsnega kipa v novi aleji potrebna neka generalna odločitev
občinskega sveta, kakor se sedaj predlaga z navedenim predlogom.
Ker gre za umestitev lokacije nove aleje na zemljišču, ki pa ni v lasti občine ampak v lasti
Župnije Gornja Radgona, se s sklepom izrecno predlaga, da se nova aleja se na tej lokaciji
umesti ob pogoju, da lastnik poda Občini Gornja Radgona pisno nepreklicno soglasje in
brezpogojno služnost za brezplačno trajno postavitev doprsnih kipov in zagotovi javni dostop.
Žal ne razpolagamo z obrazloženim predlogom koncepta nove aleje, ki bi zajemal časovno
dinamiko in obseg ter podrobnejši grafični prikaz te aleje in tudi način financiranja, prav tako pa
glede navedenega predloga nimamo mnenja stroke. Razpolagamo le z delovnim gradivom
projektne skupine, ki je priloga tega predloga sklepa (predlog pripravil Dušan Zagorc,
september 2021).
Ne glede na vse to, bi ob pozitivni odločitvi občinskega sveta za to novo alejo potrebovali
izdelan obrazložen koncept z obsegom in grafičnim prikazom te aleje, časovno dinamiko in
predvidenim načinom financiranja. Zato se s sklepom predlaga, da se za novo Alejo Svetega
Petra izdela obrazložen koncept, ki se po predhodni strokovni uskladitvi z občinskim urbanistom
predloži v potrditev Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona.
V kolikor Občinski svet Občine Gornja Radgona predloga sklepa ne potrdi, se bo doprsni kip
Martina Gaberca postavil v okviru letošnjega občinskega praznika v zdaj edini legitimni
obstoječi Aleji velikih, ki se nahaja na zemljišču pri Špitalu v lasti Občine Gornja Radgona, ali
pa se ga v letošnjem letu izjemoma ne postavi.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in se
opredeli.
V Gornji Radgoni, september 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava

Priloga:
- predlog umestitve Aleje Svetega Petra, september 2021
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