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r,novska vas, Dest,nik • Zupana sprejela najboljše učence 

Ne. pozabite, kje ste doma III . 

Župana občin Trnovska vas ln Destrnik, ki Ju med drugim povezuje tudi skupna osnovna lobi, sta v 
začetku tega tedna že tradicionalno pIipravIla sprejem za naJboIJie učence minulega leta ln seva da 
za zlate odllčnJaklnJe; 

V nadaljevanju nagovora 
obeh prvih mož občin je bilo 
nato še slišati, da naj bodo prav 
vsi ponosni na svoj kraj, na to, 
da prihajajo iz Slovenskih go. 
ric, in če jih bo življenje morda 
odpeljalo v tujino, naj nikoli 
ne pozabijo na to,da so Sloven· 
ke in Slovenci:-,Zelo veseli pa 
bomo, če se boste po študijU 
vrnili v svoje rodne kraje, saj 
je prav to največja vrednota 
vsake občine - mlad izobražen 
kader. Kjerkoli že boste, ne p<r 
zabite na svoje ljudi in povsod 
si prizadevajte za ustvarjanje 
boljših pogojev za življenje liu' 
di v Slovenskih goricah" 

Na sprejem, ki se je končal s 
slavnostnim kosilom, pa so bili 
vabljeni tudi vsi tisti osnovno. 
šolci, ki so v minulem letu na 
raznih tekmovanjih dosegli vi· 
dnejše uspehe. Tako so bili ob 
ravnatelju Dragu Skurjenemu 
in razredničarkah Katji Gajser 
in Mirijam Pleteršek županovih 
čestitk deležni šc: Filip Kranjc 
in Primož Prigl (odličerruspeh 

Letos namreč med tistimi, 
ki SO dosegali odličen .uspeh 
skozi vseh devet let osnovno. 
šolskega izobraževanja, ni bilo 
fantov, kot je ugotovil župan 
Franc Pukšič, ki je skupaj s ko. 
legom Alojzorn Benkom vsem 
mladim čestital za uspebe, jim 
zaželel tako uspešno pot v na· 
daljnjem izobraževanju in ob 
tem še poudaril: "Na prvem ve· 
čjem razpotju v življenju, kjer 
ste se znašli zdaj, ob odhodu v 
srednjo šolo naj vam bodo prvi 
prijatelji vaši starŠi, vedite pa 
tudi, da se vedno, ko se boste 
znašli v težavah· ali potrebovali 
pomoč, lahko obrnete tudi na 
svojega župana, bodisi Benka 
ali mene; pomagali vam bomo 
reševati morebitne težave. In 
če bodo težave res velike, jih 
nikar ne sku.šajte reševati sami; 
zato smo tukaj, da vam bomo 
pomagali." 

Župana Benko in Pukšič 
sta nato s praktičnim darilom 
obdarila sedem zlatih odličnja. 
kinj: Evo Hrastar, Matejo Ko. 
rent, Aleksandro Milošič, Katjo 
Kramberger, Majo Plohl, Lariso 
PukšiČ in Damjano Ž3ffipa. 

Župana Alojz Benko (skrajno levo) ln Franc Pukilč (skrajno desno) s sedmimi zlatimi odličnjakinja
mi; sprejema so se sicer udeležili še številni drugi učenci, ki SO v minulem letu dosegli vidne rezulta
te na najrazličnejših državnih tekmovanjih. 

v9. razredu), Dušanka Fladung 
in Maleja Korem (srebrno pri
znanje za raziskovalno nalogo 
Saj smo se samo šalili), !.trisa 
Pukšič, Damjana Ž3ffipa in Ka· 
tja Kramberger (Unescojada), 
!.trisa Pukšič, Katja Kramber· 
ger, Maja Plohl, Damjana žarn· 
pa, Teja GaŠparič, Aleksandra 
MilošiČ, !.trisa Belec, Barbara 
Gabrovec in Jernej Plohl ('fu
rizmu pomaga lastna glava),. 
Aleksandra Milošič (srebrno 
priznanje na tekmovanju iz lo. 
gike), Mario Polanec, žan Skor· 
jeni, Tomaž.Kozel in David Ze· 
lenik (državno tekmovanje iz 
nemškega jezika), Neja Hrastar 
in Aljaž Muršec (državna pr· 
vaka v plesu) in Larisa Pukšič, 
Aleš Štebih (streljanje z zračno 
puško), Urban Pšajd (tekmova· 
nje Kaj veš o prometu), Mateja 
Korem in Aleksandra Milošič 
(tekmovanje o sladkorni bo. 
lezni), Anja Fladung, Matic 
Krajnc, Katja Rodošek in Filip 
Farazin (atletika) ter nogome· 
tna ekipa Anja Fladung, Bar· 
bara Petrovič, !.trisa Mahorič, 
Patricija in Monika Hameršak, 
Nina Sluga, Nina MilOŠič, lidija 
Korent in Nina Brumen za uvr· 
stitev v polfmale dl1avnega 
tekmovanja. 

SM 


