
Povezani premagujemo ovire.

Čestitke ob občinskem prazniku!
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Letos nam je organizacijo slovesnosti ob občinskem prazniku, na kateri
podelimo priznanja Občine Lenart, preprečil koronavirus. Kljub temu
letošnji občinski prejemniki priznanj v tem trenutku ne smejo ostati
prezrti, saj so s svojim življenjem in delom pustili poseben pečat pri
razvoju in prepoznavnosti naše občine. Vsem prejemnikom priznanj ob
tej priliki iskreno čestitamo in se obenem zahvaljujemo za ves vložen
trud in delo v to, da se lahko pogovarjamo o lepi in ponosni občini Lenart.

Koronavirus je obrnil naša življenja na glavo. Nekatere stvari, ki so nam
bile včasih samoumnevne so postale tako rekoč luksuz. A vendar ne
pozabimo - človeštvo je preživelo veliko hujše okoliščine in nikoli ni
izgubilo veselja do življenja. Odlika naših prednikov so bila pogum
in solidarnost, vztrajnost in medsebojno povezovanje, zato le-to
pokažimo tudi sedaj, ob epidemiji koronavirusa.

Pozitivna naravnanost je po našem iskrenem prepričanju pravi ključ do
uspeha. Vsak na svojem področju smo odgovorni za svoja dejanja. Pri
svojih dejanjih moramo biti odgovorni in videti pravice drugih.
Povezanost bo tista vrednota, ki bo vse bolj ločevala uspešne od
neuspešnih. Kdor bo zmogel podati roko in v poštenem odnosu izvajati
zastavljeno bo uspel.

Iz srca hvala vsem in vsakomur, ki z lepo besedo in roko v pomoč pomaga, da so naši kraji,
predvsem v teh kriznih časih, za življenje vseh nas še lepši.

Vse najboljše, iskrene čestitke ob občinskem, krajevnem in farnem prazniku!

mag. Janez Kramberger
župan Občine Lenart

Marjan Pučko
župnik

Petra Krepek Cafnik
predsednica KS Lenart

Spoštovane občanke in občani, župljanke in župljani.

Dovolite najprej, da se zahvalim občini, da je duhovni sad lenarške
župnije, življenje in delo s. Nikoline Marije Rop ovrednotila z nazivom
častna občanka. Pandemije korona virusa Covid-19 je preprečila javno
praznovanje Lenartovega. Naš občinski in župnijski zavetnik je med
drugim tudi zavetnik zapornikov, zato ima ob sebi upodobljene odprte
zaporniške okove. Koronavirus nas je trenutno zaprl v okove bolezni in

vsega kar je s tem povezano. Sv. Lenart je jetnike reševal iz okov, zato se v teh dneh tudi mi
obrnimo na našega občinskega in župnijskega zavetnika sv. Lenarta, naj nas reši okov korona
virusa.

Iskrena voščila vsem ob občinskem in tudi župnijskem prazniku.
Sv. Lenart. Prosi, za nas.

Peter Golob
predsednik KS Voličina



FRANC BELŠAK iz Lenarta

Franc Belšak je upokojeni obrtnik, nekdanji dolgoletni član
organov Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart. Od
leta 2017 opravlja funkcijo predsednika Društva upokojencev
Lenart. Njegov osebni angažma je v sodelovanju z Občino
Lenart obrodil sadove, tako da imajo člani Društva
upokojencev Lenart na Poleni na voljo dve igrišči za rusko kegljanje, v kletnih prostorih
OŠ Lenart pa strelišče, za dejavnost strelske sekcije. Gospod Belšak si prizadeva, da bi se
člani društva upokojencev vključili in sodelovali pri aktivnosti številnih društvenih sekcij
ter na tak način uresničevali svoje talente in si osmislili jesen življenja.

Franc Belšak si je prizadeval za obnovo društvenih prostorov v lenarškem rotovžu.

Za osebni prispevek in dosežke na področju obogatitve dejavnosti Društva upokojencev
Lenart prejme Bronasti lenarški grb.

Irena Hadžiselimović prostovoljno, s pozitivno energijo in
dobro voljo dela za dobro kraja in ljudi. Dejavna je v društvu
upokojencev Voličina in je pobudnica mnogih aktivnosti.

Ob uvedbi programa »Starejši za starejše« v letu 2008 je bila
imenovana za koordinatorko programa, ki ga skupaj s
prostovoljci in prostovoljkami izredno dobro opravlja in vodi.
Gospa Irena se zelo trudi, da skupaj s sodelavci, pomaga starejšim na območju KS Voličina,
ki so pomoči potrebni, so osamljeni, bolni ali onemogli. Po njeni zaslugi program »Starejši
za starejše« poteka strokovno in dobro organizirano. V digitalni obliki vodi tudi vso
evidenco aktivnosti.

Irena Hadžiselimović je srčna oseba, veliko svojega časa posveča pomoči potrebnim
starejšim osebam, ureja obiske pri zdravniku in posreduje na Centru za socialno delo pri
reševanju socialnih stisk. Društvo upokojencev Voličina je zaradi uspešnega izvajanja
programa »Starejši za starejše« dobilo status humanitarne organizacije, kar je za društvo
velika pridobitev.

Za uspešno dolgoletno humanitarno delo in širjenje prostovoljstva prejme Bronasti
lenarški grb.

IRENA HADŽISELIMOVIĆ
iz Zg. Voličine

FRANC BELŠAK
iz Lenarta

Priznanja Občine Lenart
za leto 2020

Bronasti lenarški grb



Srebrni lenarški grb

STANISLAV VEDERNJAK
iz Radehove

Stanislav Vedernjak je svojo poklicno pot začel kot gradbeni
tehnik v podjetju Centrovod. Šolal se je ob delu in je zaključil študij
s strokovnim nazivom diplomirani gradbeni inženir.

Leta 1989 se je zaposlil na Občini Lenart kot referent za gradbene
zadeve. Po ustanovitvi upravnih enot je bil leta 1995 razporejen na
Upravno enoto Lenart. Do leta 2010 je uspešno vodil Oddelek za okolje, prostor in
kmetijstvo. Od takrat opravlja strokovno delo višjega svetovalca za gradbene zadeve in vodi
najzahtevnejše postopke.

Pri delu so mu vodilo strokovnost, ustvarjalnost in neodvisnost. V okviru sistema in
zakonodaje najde strokovne rešitve tudi za najzahtevnejše in zapletene zadeve, ki so v korist

TANJA VINTAR
iz Zg. Polskave

Tanja Vintar je po poklicu diplomirana ekonomistka. Poklicno pot
je začela v gospodarstvu, pred dobrimi 25-timi leti. Leta 1999 se je
zaposlila na Občini Slovenska Bistrica, kjer je vodila oddelek za
družbene dejavnosti.

V obdobju 2005 do 2008 je bila zaposlena v kabinetu ministra v
Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je sodelovala pri pripravi
zakonodaje za ustanovitev pokrajin, sodelovala je v postopkih priprave operativnih
programov za finančno perspektivo 2007-2013 in je uspešno izvajala naloge povezane s
črpanjem evropskih sredstev.

Aprila 2010 je prevzela vodenje Razvojne agencije Slovenske gorice d.o.o., vendar v njej nikoli
ni bila zaposlena. Z znanjem in izkušnjami je pripomogla k uspešni rasti Razvojne agencije.
V času, odkar Razvojno agencijo vodi Tanja Vintar, le – ta uspešno posluje, zaposlenih je 8
delavcev, ki opravljajo naloge območne razvojne agencije, pripravljajo in vodijo projekte ter
javne razpise za 9 občin Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice, za 10 občin
LAS Ovtar Slovenskih goric, projektno pa tudi za širše območje.

Pod vodstvom Tanje Vintar je Razvojna agencija prijavila in izvajala več skupnih občinskih in
regijskih projektov. Tudi zaradi prizadevanj Tanje Vintar so se na območju LAS OVTAR v
zadnjih desetih letih uspešno izvedeli številni projekti, ki so sofinancirani iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V
preteklem obdobju jih je bilo izvedenih 68, v aktualnem pa jih je tri leta pred zaključkom
implementacije potrjenih 69, od katerih jih je 23 tudi že zaključenih.

Z znanjem, uspešnim vodenjem, inovativnim delom, ustvarjalnostjo, dobrim sodelovanjem
in odnosom do lokalnega okolja, kot so občine, društva in lokalni ponudniki, je Tanja Vintar
osebno prispevala k številnim uspešnim razvojnim projektom v Občini Lenart, zato prejme
Bronasti lenarški grb.



DARJA ORNIK
iz Sp. Voličine

Darja Ornik je zaposlena na Občini Lenart, 20 let pa skrbi
predvsem za področje kulture, javnih prireditev in dogodkov. V teh
letih so se pod njeno taktirko zvrstile številne občinske, krajevne in
druge proslave, katerim je vedno znala dala dati primerno
kulturno vsebino, ustrezno umetniško raven ter priložnost tako
domačim, še ne uveljavljenim talentom, kot tudi uglednim
umetnikom.

Velik pečat daje Darja Ornik vsakoletnemu lenarškemu poletnemu festivalu LEN - ART, ki je
zadnjih 15 let nepogrešljiv kulturni dogodek skozi celo poletje. Po njeni zasnovi je to uspešna
kulturno umetniška kombinacija različnih žanrov kulture, različnih prireditev za otroke in
odrasle, mlade in starejše. Na njeno povabilo so se v Lenartu predstavili mnogi domači in tuji
umetniki različnih glasbenih zvrsti, amaterske in profesionalne dramske skupine.
Nepogrešljiv je njen izbor in povabilo vsakoletnega dela FOLKART-a, saj lahko v Lenartu
občudujemo vrhunske folklorne skupine iz različnih celin sveta.

Z veliko mero ustvarjalnosti pripravlja tudi dogodke ob občinskih in krajevnih praznikih ter
božično – novoletnih prireditvah v Lenartu, prav tako organizira množično lenarško
pustovanje. Nepogrešljiv je njen prispevek pri soorganizaciji in izvedbi že 35 let starih
Maistrovih prireditev v Zavrhu. Pomembno delo opravlja tudi pri pripravi in ustvarjanju
vsebin za najrazličnejše občinske projekte, pri pripravi razpisnih dokumentov za prijavo na
najrazličnejše javne razpise za sofinanciranje raznih projektov. Z njeno pomočjo, veliko mero
ustvarjalnosti, inovativnosti in občutka za skupno dobro je Občina Lenart na javnih razpisih
pridobila sredstva za njihovo izvedbo.

Za dolgoletno izredno uspešno, ustvarjalno in nesebično delo na področju kulture, javnih
prireditev ter njen prispevek k obogatitvi javnega življenja ter podobe Občine Lenart prejme
Darja Ornik Srebrni lenarški grb.

skupnosti in ljudi. Stanislav Vedernjak je zgled strokovnega javnega uslužbenca, ki dobro
sodeluje, pomaga in svetuje strankam in organizacijam. Izjemno dobro ves čas sodeluje tudi
z Občino Lenart, s strokovnimi rešitvami in vodenjem postopkov dela za javno korist.
Slavko Vedernjak je dejaven tudi v društvih. Je pobudnik ustanovitve Turističnega društva
Radehova, kjer je več let aktivno deloval. Gospod Vedernjak je naravovarstvenik, s številnimi
aktivnostmi si prizadeva za ohranitev in varstvo naravnega okolja. Je dolgoletni član Ribiške
družine Pesnica - Lenart, kjer vodi čistilne akcije, skrbi za urejenost sprehajalnih poti in je
pobudnik zasaditve dreves ob jezeru Radehova.

Stanislav Vedernjak je kot javni uslužbenec Upravne enote Lenart s strokovnim delom in
pozitivnim odnosom pustil pečat in opravil izjemno delo za javno korist in za dobro
skupnosti.

Za strokovno in uspešno delo v korist skupnosti prejme Srebrni lenarški grb.



Zlati lenarški grb

KARL VOGRINČIČ
iz Močne

Življenjsko pot Karla Vogrinčiča so zaznamovale številne aktivnosti.
Po poklicu je varnostni inženir, zaposlen je bil v lastnem podjetju,
opravljal pa je tudi številne javne funkcije. Od julija 1999 do 2002 je
opravljal funkcijo predsednika Sveta KS Lenart. V obdobju od leta
2002 do 2006 je bil podžupan Občine Lenart.

Kot predsednik KS Lenart in podžupan je sodeloval pri številnih projektih, si prizadeval za
razvoj občine in za dobrobit skupnosti.

V zadnjih letih se je Karl Vogrinčič v celoti posvetil čebelarstvu. Čebelari v AŽ panjih v
namenskem čebelnjaku za apiterapijo, kjer gradi zgodbo: “Apiterapija v slovenskem
čebelnjaku”. Čebelarjenje pa je nadgradil z apiterapijo in apiturizmom. Za apiterapevta se je
izšolal v šolah za apiterapijo v Beogradu in v Bonnu. Kasneje je bil pobudnik in soorganizator
Šole za apiterapijo v Mariboru, ki je edina šola za apiterapijo v Sloveniji. Ves čas tudi dela na
raziskovalnem področju v apiterapiji. Na njegovo pobudo je bilo prevedenih več tujih
strokovnih del s področja apiterapije in antropozofije v slovenski jezik. Na povabilo OŠ Lenart
in Vrtca Lenart predstavlja čebelarjenje in čebelje pridelke.

Vedno predstavi tudi apiterapijo. S svojim delom je Karl Vogrinčič v svet ponesel ime Občine
Lenart, saj ga zaradi njegovih dosežkov v čebelarstvu obiskujejo ljudje iz vsega sveta.

Od leta 2012 je predsednik sekcije za apiterapijo dr. Filipa Terča, ki je začetnik moderne
apiterapije. Rojstni dan dr. Filipa Terča je od leta 2006, svetovni dan apiterapije. Pod
predsedovanjem Karla Vogrinčiča sekciji, je bil obnovljen grob dr. Filipa Terča, napisana je bila
njegova monografija, v Narodnem domu v Mariboru je bil postavljen Terčev doprsni kip. Letos
je bil Karl Vogrinčič imenovan za člana kolegija predsednika pri Čebelarski zvezi Slovenije,
zadolžen za apiterapijo in apiturizem.

V zadnjem času se Karl Vogrinčič ukvarja z zgodovino apiterapije pri Lenartu in v Slovenskih
goricah, saj so trije takrat eminentni zdravniki, dr. Filip Terč vMariboru ter dr. Henrik Beneš (Čeh
po rodu) in dr. France Tiplič, zdravnika pri Sv. Lenartu, v letih na prelomu stoletja pa vse do
konca prve svetovne vojne, zdravili revmatološke bolnike s čebeljimi piki. Nastala je lepa
mednarodna zgodb, ki prispeva k promociji Občine Lenart.

Delo Karla Vogrinčiča v čebelarstvu je neprecenljivo. Zaradi izjemnih dosežkov, uvajanja
novosti na področju čebelarstva in apiterapije prejme Zlati lenarški grb.

Foto: Mediaspeed



Sestra Nikolina Rop, njeno rojstno ime je Marija, doma je iz
Lormanja, se je v slovenski prostor vpisala ne le kot predana oseba
redovniškega življenja, pač pa tudi kot izjemna oseba slovenske
kulinarike.

Kuha jo je prevzela, zato je odšla že pri 16. letih v svet po kuharsko
znanje, v Šentrupert pri Velikovcu na Koroško, kjer je nekaj let tudi delala. Potem je vstopila v
red šolskih sester in leta 1975 začela organizirati kuharske tečaje, najprej v Repnjah pri Vodicah
in nato na Brezjah. Prve redovne zaobljube je izrekla, 8. 9. 1970 v Repnjah. Po noviciatu je
naredila še srednjo medicinsko šolo v Zemunu v Srbiji.

V začetku devetdesetih let preteklega stoletja je začela pisati tudi recepte za tednik Družina.
Ker so bili preprosti in uporabni, je bilo zanimanje zanje vedno večje. Družina jih je najprej
izdala v šestih knjigah, leta 2008 pa je 550 receptov združila v zajetnejšo kuharsko knjigo. Ker
vsak čas prinaša nekaj novega in to velja tudi za kuhinjo, sta se Družina in s. Nikolina odločili za
dopolnjeno izdajo kuharice, v kateri je 600 receptov. Že 15. let je za poslušalce radia Ognjišče
nepogrešljiva oddaja Kuhajmo s sestro Nikolino, kjer poslušalcem deli nasvete iz svoje bogate
zakladnice kuharskega znanja.

»Sestra Nikolina tako nadaljuje tradicijo izdajanja slovenskih kuharic, ki se je začela z
Valentinom Vodnikom. To je tudi začetek slovenskega neverjetno bogatega kuharskega
izrazoslovja. Recepti so preverjeni in praktični, zato so tudi slika prehranskih navad Slovencev«,
je zapisal dr. Janez Bogataj. Skozi svoje delovanje je bila s. Nikolina zapisana v večih krajih kot
so: Velikovec, Celovec, Repnje, Zemuno v Srbiji, Rim, Ljubljana in sedaj na Brezjah. Na vseh
postojankah je poskrbela za odlično hrano. Bodisi v generalni hiši šolskih sester v Rimu, kot tudi
zadnje obdobje, ko je bila kuharica v Ljubljani pri apostolskem nunciju v Republiki Sloveniji
msgr. Juliuszu Januszu.

Do nedavnega je vodila gospodinjske tečaje, za katere je vladalo takšno zanimanje, da so vsa
mesta bila zasedena za nekaj let naprej. Njenih tečajev so se udeležili tudi številni Lenarčani.

Letos s. Nikolina obhaja 70. letnico življenja in 50. letnico redovnih zaobljub.

S svojim predanim delom, s pogumom, s ponosom, s kulinariko in zglednim redovniškim
življenjem je ponesla župnijo in občino Lenart v Slovenskih goricah v številne domove širom
Slovenije in sosednjih držav. Ob tem poslanstvu pa je tudi predano služila vrednotam
krščanskega življenja. Tako je med vsem ostalim prispevala tudi za promocijo Slovenskih goric,
župnije in občine Lenart, za kar prejme naziv ČASTNI OBČAN OBČINE LENART.

Častna občanka Občine Lenart

s. NIKOLINA ROP
iz Brezij

Foto: Delo



David Gergič Štravs, Nika Strelec, Luka Kranjc, Hana Šalamun, Petra Zadravec.

Manja Kurnik, Neja Hadžiselimović, Primož Petko, Blaž Sekol.

Zlati maturanti

Nagrade uspešnim študentom

Nekdanji učenci OŠ Lenart

Nekdanji učenci OŠ Voličina

• Manuela Brunčič iz Nadbišca
• Maja Dajčman iz Močne
• Doroteja Kolarič iz Sp. Porčiča
• Jan Sernec iz Lenarta
• Timotej Šuman iz Radehove
• Žiga Sirk iz Radehove
• Vid Peršak iz Lenarta

• VESNA VRČKO, za zaključen študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in
strokovni naslov doktorica medicine.

• FLORIJAN ROPERT, za zaključen študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in
strokovni naslov diplomirani ekonomist.

• MAJA KURBUS, za zaključen študij na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani,
študijski program socialno delo, smer socialno delo z mladimi.

• JASMINA LAH VREČA, za zaključen študij na fakulteti Alma Mater Europaea in
strokovni naslov diplomirana medicinske sestra (VS).

• LUKA MARTIN TOMAŽIČ, za zaključen študij na Univerzi v Londonu in strokovni naslov
magister prava.

• ANJA RANER, za zaključen študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Mariboru in strokovni naslov magistrica inženirka kemijske tehnike.

• DR. ALEŠ MARDETKO za zaključen študij na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in
znanstveni naslov doktor znanosti.

Učenci, ki so v času osnovnošolskega izobraževanja
dosegli odličen uspeh
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