
PROSLAVA V POČASTITEV OBČINSKEGA  PRAZNIKA IN  
825. OBLETNICE PRVE PISNE OMEMBE LENARTA 

 

5. november 2021 
 

 
 

 
Program prireditve:  
Na proslavi nastopajo: Špela Pokeržnik in Tim Ribič, Aleksander Živko, klavir in Tadej Postružnik, 
trobenta, Neža Ožinger, vokal in Robert Ožinger, klavir, Denis Čuček, Miroslav Mauko in Aleksander 
Satler-KD Delavec Lenart, iz Glasbene šole Lenart: Izak Lorenc, trobenta, mentor Simon Štelcer, klavir 
Tina Hauptman.   
Govornik na prireditvi: župan mag. Janez Kramberger. 
 

Podelitev priznanj 
 
Nekdanji učenci OŠ Lenart in OŠ Voličina, ki so v času osnovnošolskega izobraževanja dosegli 
odlične učne uspehe: 
 
Nekdanji učenci OŠ Lenart 
 
NIKA FEIERTAG 
LARA KAUČIČ 
ELA KOŠMERL 
ZARJA NOVAK 
EVA ČEH 
NINA ČEH 
KATARINA DAJČMAN 
ALJAŽ PEKLAR 
JURIJ PETEK 
ŽIGA ŽIŽEK 
 
Nekdanji učenci OŠ Voličina 
 
GYÖRKÖŠ TIJANA 
ANA KURNIK 
LARA LEŠNIK 
KLARA PETEK 
AMBROŽ RUKAV 
MIHAEL ŠNOFL 
NEJA LAŠIČ 
NIKA PŠAJD 
ŽIGA ŠEŠERKO 
TINKARA ŠTRUC 
 
Zlati maturanti: 
 
TJAŠA ROJKO, za opravljeno poklicno maturo srednjega strokovnega izobraževanja, naziv izobrazbe 
aranžerski tehnik 
 
TAMARA CER, za opravljeno poklicno maturo srednjega strokovnega izobraževanja, naziv izobrazbe 
vzgojiteljica predšolskih otrok 



AJDA WEINGERL, za opravljeno splošno maturo na gimnaziji 
 
TANJA DVORŠAK, za opravljeno poklicno maturo srednjega strokovnega izobraževanja, naziv 
izobrazbe srednja medicinska sestra 
 
LUCIJA ROJKO, za opravljeno poklicno maturo srednjega strokovnega izobraževanja, naziv izobrazbe 
vzgojiteljica predšolskih otrok 
 
TILEN ŠTUHEC, za opravljeno poklicno maturo srednjega strokovnega izobraževanja gradbeni tehnik 
 
Izjemno uspešni študenti: 
 
LARA ŠALAMUN, za zaključen študij psihologije na Univerzi Exeter v veliki Britaniji 
 
TINA GOZNIK, za zaključen študij na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, študijski program 1. 
stopnje psihologija 
 
MAJA KURBUS, za zaključen študij na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in pridobljen 
strokovni naslov magistrica socialnega dela 
 
Spominski znaki Vlade Republike Slovenije za požrtvovalnost v boju proti covid-19: 
 
ZDRAVSTVENI DOM LENART,  direktor Jožef Kramberger, dr. med., specialist splošne medicine 
 
FRANC KRIVEC, poveljnik Civilne zaščite Občine Lenart 
 
ZMAGO ŠALAMUN, obveščanje javnosti Kreativna PiKA d.o.o. 
 
MIRKO KOJC, namestnik poveljnika CZ Občine Lenart 
 
KLAVDIJA DRAŠAK, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Lenart 

 
Priznanja Občine Lenart 

 
Priznanje župana Občine Lenart: 
 
KARIN PETKO 
 
Karin Petko iz Zavrha je že več let članica Kulturno turističnega društva Selce, vodi mladinsko dramsko 
sekcijo. Karin je vsestranska igralka, scenaristka, režiserka in glasbenica. Največji uspeh pa je 
Mladinska dramska skupna KTD Selce dosegla z glasbeno komedijo Zmenek in z muzikalom Mamma 
mia po naše, za kateri je Karin Petko napisala besedilo, priredila pesmi, režirala in k sodelovanju 
privabila dijake in študente. Z muzikalom Mamma Mia po naše so gostovali po vsej Sloveniji in 
navdušili številno občinstvo. Za otroke organizira tudi vrsto aktivnosti pri Župniji Sv. Ruperta. Že več 
let vodi in pripravi zanimive vsebine za Oratorije, ki se jih udeleži veliko otrok. Karin Petko je 
ljubiteljska kulturna ustvarjalka v žlahtnem pomenu te besede.  
 
ZLATKO GRIČNIK 
 
Zlatko Gričnik je direktor Doma sv. Lenarta od leta 2008. Kot direktor vodi, spodbuja in motivira 
zaposlene, da delajo v dobro starejših. Zlasti v času epidemije covid-19 je bilo to izjemnega pomena.  
S pravilnimi odločitvami, strokovnim vodenjem gospoda Gričnika in požrtvovalnim delom vseh 



zaposlenih so obvladovali epidemiološke razmere. Gospod Gričnik ima občutek za sočloveka, 
prisluhne potrebam stanovalcem in si prizadeva, da bi bil Dom sv. Lenarta dom v pravem pomenu 
besede. V času epidemije so nudili pomoč in so  s kosili oskrbovali več starejših ljudi na območju 
občine.  
Tudi po zaslugi Zlatka Gričnika je Dom sv. Lenarta odprta ustanova, ki dobro sodeluje z organizacijami 
in društvi v občini in v širšem slovenskem prostoru. Za požrtvovalno in strokovno delo in vodenje 
Doma sv. Lenarta ter delovanje v korist skupnosti prejme priznanje. 
 
Plaketa Občine Lenart: 
 
STILDOM, družba za  proizvodnjo, posredništvo, gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o. 
 
Podjetje STILDOM d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2005, korenine tega družinskega podjetja segajo 
nazaj, v leto 1979. Zaposlujejo 10 delavcev. Že vrsto let podjetje sodeluje s Srednjo gradbeno šolo v 
Mariboru in izobražuje vajence. Podjetje STILDOM d.o.o. se ukvarja z izvajanjem klasičnih 
slikopleskarskih del na novih ter z obnovitvenimi deli na starih objektih, z oblaganjem sten z 
biostenskimi oblogami, izdelavo in montažo štukatur, izdelavo fasad in epoksi podov. Prevzemajo 
tudi celovita zaključna gradbena dela kot so suhomontažne gradnje in podarska dela.  
Direktor Matjaž Družovec je vrsto let tudi aktiven član v Območni obrtno-podjetniški zbornici Lenart, 
kjer deluje v Nadzornem odboru. Za dolgoletno obrtniško tradicijo v tem družinskem podjetju, 
delovanje na področju poklicnega izobraževanja za uspešno sodelovanje v organih Območne obrtno-
podjetniške zbornice Lenart podjete Stildom d.o.o. prejme plaketo Občine Lenart. 
 
AVTOSERVIS IN BAR VALERIJA MILAN VUZEM S.P. 
 
Začetki obratovanja obratovalnice Avtoservis in bar Valerija Milan Vuzem s. p., segajo v leto 2000 in 
je danes znana po kvalitetno izvedenih storitvah, ugodnih cenah ter širokemu krogu zadovoljnih 
strank. Nabor ponudbe je gospod Milan Vuzem leta 2008 razširil in zaokrožil z dejavnostjo točenja 
pijač v Baru Valerija tik ob avtomehanski delavnici na Kraigherjevi ulici 16 pri Lenartu v Slov. goricah.  
Gospod Milan Vuzem je aktiven član Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart, saj je že več 
mandatov član Upravnega odbora te zbornice. 
Za prizadevno udejstvovanje v organih Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart skozi daljše 
obdobje ter za dolgoletno kvalitetno izvajanje obrtnih storitev prejme priznanje. 
 
Bronasti lenarški grb: 
 
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE GORICE 
 
V Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice so združeni prostovoljke in prostovoljci, ki jim je delo z  
in za otroke v veselje. Že od 2008 vsako leto pripravijo bogate počitniške dejavnosti za različne 
interese otrok, izvajajo različne športne aktivnosti na prostem, pohode, izlete, likovno ustvarjanje. 
Delavnic se iz leta v leto udeleži vedno večje število otrok. Ustvarjalne, poučne in zabavne delavnice 
pripravijo tudi v jesenskih počitnicah in v času božično novoletnih praznikov. Prostovoljci s svojim 
delom, zgledom, odnosom in vsebino dejavnosti otroke spodbujajo k solidarnosti, strpnosti, sočutju, 
uživanju v igri, ustvarjalnosti, pomoči in druženju. Pomembna  dejavnost društva je tudi organizacija 
brezplačnih poletnih letovanj za otroke v okviru akcije Pomežik soncu. So pomemben dejavnik pri 
širjenju prostovoljstva in zavedanja o pomenu dela v korist družbe in skupnosti. Mnogim otrokom 
obogatijo in popestrijo prosti čas, jih spodbujajo k pozitivnem odnosu do soljudi in okolja, jim 
prinašajo nova znanja, doživetja in zabavo. To je izjemnega pomena za družbo, za razvoj in vzgojo 
otrok ter za kvaliteto življenja v občini. 
 
 



NINA ŠULIN 
 
Lenartčanka Nina Šulin deluje kot kostumografka, ilustratorka, izdelovalka lutk, mentorica likovnih in 
lutkovnih delavnic in srednješolska profesorica. Imela je več kot 30 samostojnih in 10 večjih 
skupinskih razstav doma in v tujini. Ilustrirala je več slikanic in knjig. Za ilustracije je prejela tudi tri 
mednarodne nagrade. V zadnjih letih je kot kostumografka ali scenografka sodelovala v več kot 40 
predstavah za otroke, mladino in odrasle. Z izjemno bogato, izvirno in mojstrsko scenografijo in 
kostumografijo za predstave Agatine skrivnosti, Radehovska božičnica ali zakaj je plašč Božje matere 
tako dolg, Pobeg v zgodovino čarovništva: Agata in Mišelovka Agathe Christie je v obliki kostumov in 
scenskih postavitev prispevala velik delež k umetniškim dosežkom Kulturnega društva Delavec Lenart 
in nadgradilo dosežke režiserja in izjemnih igralcev.  
Nina Šulin s svojimi vrhunskimi stvaritvami zaznamuje kulturo v občini Lenart in v širšem slovenskem 
prostoru. Za ustvarjalno delo in dosežke na področju likovnega ustvarjanja, kostumografije in 
scenografije predlagamo, da prejme Bronasti lenarški grb. 
 
AVTOPREVOZNIŠTVO MAJER IVAN S.P. 
 
Gospod Ivan Majer se je s prevozništvom pričel ukvarjati leta 1992, s to obrtjo  se je ukvarjal tudi 
njegov oče. Firma Ivan Majer s.p., ki zaposluje 18 delavcev, je znana po zanesljivih volumenskih 
prevozih po vsej Evropi. Skozi vsa ta leta je gospod Ivan Majer aktiven v organih Območne obrtno-
podjetniške zbornice Lenart ter v Sekciji za promet pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Lenart, 
kjer je več mandatov njen predsednik. Aktivno  sodeluje tako z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 
oziroma s Sekcijo za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenje. Je tudi predstavnik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Lenart v Skupščini Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije. 
Za prizadevno in uspešno sodelovanje v okviru stanovskega združevanja tukajšnjih prevoznikov, kakor 
tudi za delo v organih Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart  prejme Bronasti lenarški grb.  
 
Srebrni lenarški grb: 
 
TATJANA KRANER 
 
Gospa Tatjana Kraner je učiteljica na Osnovni šoli Lenart. V svojem dolgoletnem delu je s svojimi 
idejami in delovanjem veliko doprinesla k razvoju šole. Še posebej je dejavna na področju ekologije. 
Bila je pobudnica za ustanovitev ter vključitev šole med slovenske EKO šole – tako letos obeležujemo 
že 20-letnico pristopa k temu projektu. Gospa Tatjana je vsa ta leta tudi šolska koordinatorica EKO 
šole in je z različnimi akcijskimi načrti pripomogla, da smo kot šola mnogo prispevali k varčevanju z 
energijo in tako otroke kot starše ozaveščali o skrbnem ravnanju z vodo, hrano in naravo nasploh.  
Čeprav se njena poklicna pot počasi zaključuje, pa ima gospa Tatjana še vedno veliko volje in idej, 
kako opolnomočiti učence. Tako je pred petimi leti poskrbela, da se je naša šola vključila v projekt 
EKO šolski vrtovi in od takrat ob šoli nastaja vrt, kjer učenci ob njeni pomoči spoznavajo in skrbijo za 
rastline.  
Za njen doprinos, uspešno, inovativno, ustvarjalno delo v OŠ Lenart prejme Srebrni lenarški grb. 
 
KGS KRAJNC, kmetijske in gradbene storitve, biomasa in raziskovanje, d.o.o. 
 
Družba KGS Krajnc d.o.o. je bila ustanovljena leta 2007. So družinsko inovativno podjetje, ki se 
ukvarja s kmetijskimi proizvodi in storitvami, biomaso ter raziskovalno-razvojnimi projekti na 
omenjenih področjih. Uspešno razvijajo lastne blagovne znamke, kot sta mleta in odprašena slama 
Lenabox, ki jo izdelujejo edini v Sloveniji in eni redkih v Evropi. Letos pa so proizvodnjo razširili tudi s 
specialnimi krmnimi mešanicami pod lastno blagovno znamko Lenamix. V zadnjih 5 letih so za  
naložbe namenili skoraj 12 milijonov evrov. Podjetje KGS Krajnc d.o.o. izvozi tretjino proizvodnje.  



Prihodki skupine izvirajo iz področij poljedelstva, živinoreje, storitev s kmetijsko mehanizacijo in 
drugih predelovalnih dejavnosti – približno po 25 odstotkov iz vsake panoge. Na področju razvoja in 
raziskav sodeluje podjetje s Fakulteto za kmetijstvo iz Maribora. Testirajo različne poljščine in izvajajo 
tudi tako imenovani progeni test, pri katerem raziskujejo vpliv genov na prirast živali ob različni krmi. 
Podjetje KGS Krajnc d.o.o. ima tudi en lasten patent.  
Za uspešno, inovativno in razvojno usmerjeno poslovanje podjetja prejmejo Srebrni lenarški grb. 
 
Zlati lenarški grb: 
 
FRANC BREZNIK 
 
Franc Breznik je domoljub, zaveden Slovenec, ki ima občutek za sočloveka. Kot poslanec Državnega 
zbora ves čas opravljanja funkcije deluje v korist in za razvoj Slovenskih goric. Prizadeva si, da v 
Slovenske gorice prinaša dobre in pozitivne zgodbe. Z župani občin Slovenskih goric že več let 
sodeluje v čezmejnem projektu s sosednjo Avstrijo, zlasti v projektu Vulkanland - Slovenske gorice.   
Verjame, da bodo Slovenske gorice in tudi širši okoliš dobili dodaten zagon z razvojem turizma in 
podeželja ter trajnostne mobilnosti, zato je občinam Območnega razvojnega partnerstva Slovenske 
gorice pomagal pri projektu kolesarskih poti. Ker si prizadeva za zdravo življenjsko okolje, je bil 
lenarški občinski upravi v veliko pomoč pri projektu čistilne naprave. Na pobudo poslanca Breznika je 
vlada Republike Slovenija zagotovila znatna dodatna sredstva za  gradnje vrtcev in osnovnih šol. Tako 
bodo na področju Upravne enote Lenart  občine  prejele sredstva za ureditev prostorov vrtcev in šol  
v višini 4,5 milijone evrov. To bo omogočilo gradnjo, ureditev in dozidava Osnovne šole Lenart, 
Osnovne šole Benedikt, vrtca Sveta Trojica, vrtca Sveta Ana in vrtca Sveti Jurij.  
Gospod Breznik se je s svojim dolgoletnim delom izkazal kot politik in človek, ki razmišlja širše, išče 
poti in povezave, dobro sodeluje z lokalnimi skupnostmi in dela v dobro širše skupnosti. 
 
 


