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Ker so pionirke iz Stojncev osvoji-
le 2. mesto na regijskem tekmovanju 
lansko leto, so letos torej nastopile 
na državnem tekmovanju za memori-
al Matevža Haceta. 

Naše pionirke so vse prej kot pri-
čakovale tako uspešen rezultat, kot 
so ga na koncu dosegle, in sicer 3. 
mesto v kategoriji pionirke iz celot-
ne Slovenije. S tem so dokazale, da v 
Stojncih živijo borbenost, tekmoval-
nost in športna sreča. Nekateri člani 
društva in starši smo se organizirali in 
šli podpirat naše pionirke na državno 
tekmovanje. Ko smo izvedeli, da so 
zasedle 3. mesto v državi, so preosta-
li člani društva, ki so ostali doma, za 
njih pripravili slavnosten sprejem; od 

curkometa, do godbe na pihala Mar-
kovci in niti pogostitev ni manjkala.

Za naše društvo je velik uspeh 
predstavljala že sama uvrstitev na 
državno tekmovanje. Takrat se še 
dekleta verjetno niso popolnoma za-
vedala, kaj to pomeni in koliko vaj še 
jih čaka. To seveda ne bi bilo izvedlji-
vo brez njihove strpne, skrbne in vz-
trajne mentorice Šte� e. Ne smemo 
pozabiti niti na starše, ki so ne samo 
na vseh tekmovanjih, temveč tudi na 
vajah vzpodbujali naše mlade gasilke, 
vanje vložili veliko truda, časa in kilo-
metrov in naredili res veliko za dose-
žen uspeh. Na naše pionirke smo zelo 
ponosni.
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Gornja Radgona � Uspeh gasilk na državnem prvenstvu

Mlade gasilke iz Stojncev osvojile tretje mesto
Lani septembra so se na regijskem gasilskem tekmovanju v Ormožu gasilci in gasilke iz naše regije potegovali za nastop na državnem tekmovanju, ki je potekalo 22. 9. 2018 v Gornji Radgoni. 
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Kustos Pokrajinskega muzeja Ptu-
j-Ormož doktor Branko Vnuk je na 
nedavnem domoznanskem večeru 
Ormož nekoč, danes, jutri v okvi-
ru praznovanja Krajevne skupnosti 
Ormož razkril številne zanimivosti 
o samostanih beraških rodov na ob-
močju nekdanje vojvodine Štajerske 
s poudarkom na ormoškem franči-
škanskem samostanu. Predavanje, 
ki mu je prisluhnilo lepo število ude-
ležencev, je potekalo v prostorih or-
moške knjižnice – kakopak, ko pa je 
omenjeni samostan nekoč stal ravno 
na mestu današnje knjižnice.

Samostan je ob jugozahodnem 
delu mesta ob koncu 15. stoletja us-
tanovil ormoški graščak Jakob Sze-
kely (temeljni kamen je bil položen 
leta 1495, posvečen pa je bil 1504). 
Leta 1786 je bil ukinjen, kmalu nato 
pa porušen. Danes so vidni le neka-
teri njegovi skromni ostanki. »Ostali 
so fragmenti fragmentov nekaterih 
objektov, ki stojijo na območju Žigro-
ve ulice, kjer je tudi ormoška knjižni-
ca. Ostanki od samostana bi deloma 
lahko bili vsaj v kletnih prostorih in te-
meljnih zidovih, predvsem v objektu 
na naslovu Žigrova ulica 6a, ter vzhod-

ni zid na dvorišču pred knjižnico, kjer 
so vidni sledovi lokov in polslopov. 
Ta zid bi lahko bil po vsej verjetnosti 
ostanek vzhodnega samostanskega 
trakta. V kleti stavbe Žigrova ulica 2 pa 
so najverjetneje vidni ostanki teme-
ljev srednjeveškega obzidja. Vse dru-
go je izginilo. Upodobitve samostana, 

z izjemo Vischerjeve vedute Ormoža 
iz leta 1681, zaenkrat niso znane. Tudi 
tlorisov ni. Mogoče se bodo kdaj našli, 
verjetno v hrvaških arhivih, vendar pa 
je to stvar nadaljnjega raziskovalnega 
dela,« pojasni Vnuk. 

Po predvidevanjih naj bi na severni 
strani kompleksa stala samostanska 

cerkev, ki je bila po opisu sodeč pre-
cej večja od današnje ormoške župnij-
ske cerkve. »Po opisu je bila triladijska 
dvoranska cerkev ki se ji je na vzhod-
ni strani prislanjal enopolni kor s pe-
tosminskim zaključkom. Ob severni 
strani prezbiterija je bila prislonjena 
zakristija; ta je verjetno kasnejši priz-

idek iz baročne dobe. Ob južno steno 
samostanske cerkve pa se je naslanjal 
samostanski kompleks, sestavljen iz 
vzhodnega, južnega in zahodnega 
trakta.«

Kaj pa oprema nekdanjega fran-
čiškanskega samostana? Ta je bila 
po besedah Vnuka raznesena na vse 
vetrove. Glavni oltar ukinjenega sa-
mostana danes krasi podružnično 
cerkev svetega Ignacija Lojolskega 
na Rdečem bregu. Oltar izvira iz okoli 
leta  1750, kiparski okras pa je pripisan 
Jožefu Straubu. Krstilnik iz 16. stoletja 
je v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Or-
možu. V cerkev na Polenšak naj bi bila 
prenesena slika sv. Krištofa, v Medži-

murje zvonovi cerkvenega zvonika, v 
mariborsko stolnico pa orgle. Nekaj 
opreme je uspelo rešiti redovnikom; 
večina se nahaja v varaždinskem fran-
čiškanskem samostanu, vse drugo pa 
naj bi bilo razprodano. 

Več o nekdanjem frančiškanskem 
samostanu bi lahko razkrile more-
bitne arheološke raziskave oziroma 
izkopavanja. Morda pa bo že kmalu 
odkrita še kakšna zanimivost o tem 
mogočnem kompleksu. Občina Or-
mož se namreč v prihodnje namerava 
lotiti ureditve parkirnega platoja ob 
knjižnici, kjer pa brez arheoloških iz-
kopavanj (najbrž) ne bo šlo …

Ormož � Veste, kaj je nekoč stalo na Žigrovi ulici?

Pri knjižnici zidovi nekdanjega frančiškanskega samostana
V Ormožu, na mestu današnje Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, je bil pred približno pol tisočletja zgrajen frančiškanski samostan z bogato knjižnico. Ostanke 
obzidja je sicer mogoče videti še danes.
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Ta zid bi po vsej verjetnosti lahko bil ostanek vzhodnega samostanskega trakta nekdanjega ormoškega frančiškan-
skega samostana.

Pogrešajo informativne table, ki bi 
pričale o bogati zgodovini mesta

Kot je bilo slišati iz publike, bi bilo na mestu nekdanjega 
frančiškanskega samostana smiselno postaviti kakšno informativno 
tablo oz. obeležje, ki bi pričalo o bogati zgodovini Ormoža in 
frančiškanskem samostanu.

Mlad obetaven inženir strojništva 
prihaja iz vasi Pršetinci v občini Sveti 
Tomaž. Po zaključeni ormoški gim-
naziji se je vpisal na študij strojništva 
na Fakulteti v Mariboru. »Nasploh 
me je tehnika zanimala že od nekdaj. 
Kot otrok sem veliko ustvarjal z lego 
kockami. Mnogim strojnikom nam je 
to skupno. Sicer pa ima tudi oče izo-
brazbo iz strojne smeri in je v tem za-
poslen, prav tako dedek, tako da mi je 
to malo že v krvi,« o odločitvi za študij 
pravi Klemen, ki je bil že od zgodnjega 
otroštva zraven, ko se je kaj »šrajfalo 
in švasalo«. Na nižji stopnji je Klemen 
že diplomiral, zdaj obiskuje magisterij. 

Najprej kviz, nato vožnja
Letos se je drugič zapored udeležil 

tekmovanja za najboljšega mladega 

voznika. Najprej se je izkazal v reševa-
nju kviza po internetu, ki ga je pisalo 
več kot 3.000 tekmovalcev. Bil je med 
100 najboljšimi. Tekmovanje, ki ga or-
ganizira Avto-moto zveza Slovenije, se 
je nadaljevalo v centru varne vožnje 
na Vranskem, kjer so pokazali spretno-
stno vožnjo pod različnimi pogoji, tudi 
poznavanje prve pomoči in avtomobi-
la. »Varno vožnjo priporočam vsem, ki 
so na cesti. Na poligonu vožnje lahko 
avto preizkusiš ne samo do meje, 
ampak tudi preko nje in je še vedno 
varno. Nimaš se kam zaleteti, preizku-
siš lahko različne podlage in različne 
scenarije, ne da bi te skrbelo za var-
nost sebe ali drugih,« je dejal Klemen 
in dodal, da ti te izkušnje kot vozniku 
pridejo še kako prav. Tu spoznaš, kaj 
narediti, ko avto izgubi kontrolo. Zase 

pravi, da je vesten šofer, se prilagaja 
na cesti, upošteva pravila in je obziren 
do drugih udeležencev v prometu. 
Tekmovanje ga je malo mikalo tudi 
zaradi vožnje z modernimi avtomobili. 

Na fakulteti že vrsto let skupina 
študentov konstruira in izdeluje dir-
kalnik vrhunskih zmogljivosti, ki ga 

vsako leto peljejo na mednarodna 
tekmovanja v tujino. Tam se pomerijo 
z drugimi univerzami iz vsega sveta. 
Sodniki ocenjujejo dirkalnik in vožnjo 
(pospeševanje, hitri krog, vzdržljivo-
stna dirka). Gre za projekt Formula 
študent, kjer študentje sami poiščejo 
sponzorje. Predvsem slovenska pod-

jetja (nekaj iz tujine) pomagajo z de-
narnimi sredstvi ali z materialom in iz-
delavo, pomaga tudi univerza. Skupna 
vrednost zadnjega dirkalnika je bila 
ocenjena na 100.000 evrov.  Klemen 
Pongračič je dejal, da je ta projekt zelo 
dobra izkušnja za študente, ki sodelu-
jejo. Sami se morajo organizirati, vodi-
ti fi nance, pridobiti sredstva, konstrui-
rati in izdelovati. V tem študijskem letu 
bo sodeloval kot svetovalec, saj je v 
zadnjih letih projektu posvečal veliko 
ur, pri zadnjem dirkalniku je bil vodja 
projekta. Glede na številne izkušnje in 
pridobljene kontakte s podjetji upa na 
dobro zaposlitev. 

»Zaposlil se bom vsekakor v Slove-
niji, v tujino me ne mika preveč. Sem 
tudi razmišljal o samostojni poti, ven-
dar bom izbral najprej varnejšo pot. 
Se zaposlil v slovenskem podjetju, na 
razvoju ali v organizaciji proizvodnje. 
Bom videl, kaj bo na voljo in se bom 
sproti odločil,« o svojih načrtih in že-
ljah pripoveduje Klemen in dodaja, da 
diplomante strojništva precej iščejo. 
Je pa morda težje najti dobro službo 
s primerno plačo glede na pridobljeno 
izobrazbo. 

Sveti Tomaž � Klemen Pongračič

Obetaven inženir in naj mladi voznik
Klemen Pongračič je letos zmagal na tekmovanju za najboljšega mladega voznika. Odlično se je 
izkazal tudi kot vodja projekta Formula študent, kjer so študentje samostojno izdelali dirkalnik. 

Foto: Luka Pavlović

Študentje so tudi letos izdelali dirkalnik (Klemen prvi v vrsti za dirkalnikom).
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