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Spoštovane občanke in občani.

Mesec oktober je čas, ko praznujemo občinski praznik in god našega farnega
zavetnika. Narava se počasi pripravlja k počitku, pospravljajo se pridelki.
Veselimo se pridelane hrane za živali in prodajo, saj ima doma pridelana hrana
vedno večji pomen. Zraven veliko dela se pripravljamo na praznovanje, ki
poteka skozi ves mesec. Osrednje prireditve bodo letos zadnji vikend v
mesecu. Upam, da nambodo razmere dopuščale, da izpeljemo vse prireditve,
kot smo jih bili vajeni pred epidemijo.

Jesen je tudi čas, ko zaključujemo investicije in opravimo pregled
opravljenega dela. V zadnjem obdobju imamo veliko težav zaradi nenehnih
podražitev, pomanjkanja delovne sile, spoštovanjem pogodbenih rokov in na
koncu s kvaliteto opravljenega dela. Kljub vsem trenutnim težavam sem
prepričan, da končujemo uspešno leto, saj v zgodovini občine še nikoli ni bilo
proračuna, kot ga imamo letos.
Največja investicija poteka v izgradnji kolesarske povezave v smeri
Vitomarcev. Zaključujejo se dela prve etape obnove ceste v Sovjaku, smer
Zavrh in v Bišečkem Vrhu, smer Silvo Muršec. Do konec meseca bo
opravljenih nekaj večjih sanacij cest na območju večjega dela občine.
Obnove gasilskega doma se nam je predvsem zavlekla zaradi potrebne
dokumentacije, je pa nujno potrebna, če želimo obdržati standard za
normalno delovanje in potrebe gasilskega društva. Vsem, ki ste k obnovi
pomagali na bilo kakšen način, se iskreno zahvaljujem.
Otroci in mladi, ki bodo ostajali doma, so naše največje bogastvo, zato redno
skrbimo za objekt šole in vrtca, kjer smo letos vgradili klime in zamenjali
zaščitne gume pod igrali.
Izdelali smo idejno študijo in naročili projekt za obnovo in dogradnjo igrišča,
kjer bo na več kot hektar zemljišča nastal športno zdravstveno rekreacijski
center za potrebe vseh generacij. Za širitev centra in nekatere projekte bi
nujno potrebovali novi prostorski plan, zato aktivno delamo vse leto po svojih
najboljših močeh.
Pričela se bo gradnja novega stanovanjskega naselja v centru Trnovske vasi,
zato smo z investitorjem podpisali pogodbo o izgradnji potrebne
infrastrukture in komunalnem prispevku.
Zemljišče za izgradnjo pošte je pripravljeno za gradnjo, razdeljene so parcele,
tako da bo na tej lokaciji dovolj prostora za novo župnišče in pošto, uskladili
smo tudi glavne zahteve Zavoda za spomeniško varstvo, ker gre za varovano
območje.
V tem času tudi zaključujemo z opremljanjem Simoničeve domačije, kjer smo
ustvarili vse pogoje, da se bo objekt lahko pričel promovirati in tržiti. Za
obnovo smo prejeli tudi državno priznanje, na kar smo seveda ponosni.
Društvo ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas je opremilo gospodarski del
poslopja kot muzej z veliko eksponati iz zgodovine našega kraja, turistično
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društvo pa je svoj trud dalo v stanovanjski del. Odvijalo
se je že veliko dogodkov, tudi s pomočjo Društva
gospodinj, ki so poskrbele za predstavitev naše
tradicionalne hrane in lepo obdelan vrt na domačiji.
Na področju javne razsvetljave smo dokončali
razsvetljavo ob obnovi ceste v smeri Zavrh, dva odseka
v Bišečkem Vrhu in v Bišu. Skrbimo, da imamo zaradi
cene elektrike čim bolj varčne luči, zato smo v centru
Trnovske vasi zamenjali luči, ne glede na njihovo
starost.
Zelo sem vesel, da danes v občini ni hiše, ki je ne bi bilo
mogoče priklopiti na optično omrežje, če za to
izkažete interes. Če bi čakali na državni projekt RUNE,
si upam z vso odgovornostjo trditi, da danes ne bi imeli

položenega niti metra. Na področju vzdrževanja cest
imajo veliko vlogo vaški odbori, ki vsako leto poskrbijo
tudi za urejenost svojih vasi ob praznikih in vem, da
svoje delo opravljajo dobro.

Običajno smo ob občinskem prazniku predstavljali tudi
cilje za naprej, mogoče letos, v volilnem letu, to ne bi
bilo prav. Zagotovo bo še za to dovolj časa pred
volitvami. Spoštovane občanke in občani, pridružite se
na čim več prireditev, saj na ta način izkažemo
organizatorjem zahvalo in skupaj skrbimo za
društveno ter družabno življenje. Iskrene čestitke in
prijetno praznovanje.

Vaš župan

Iz 27., 28. in 29. redne seje Občinskega
sveta Občine Trnovska vas

Občinski svet je na svoji 27. redni seji, ki je potekala
19. 4. 2022 obravnaval in sprejel poročila o izvajanju
obvezne GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Trnovska vas za leto 2021 in letni program s
komunalnimi odpadki na območju Občine Trnovska
vas za leto 2022. Obravnaval in sprejel je Zaključeni
račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2021 in
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi JVIZ OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj ter Letni
program kulture Občine Trnovska vas za leto 2022 in
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2022.

Svetniki so obravnavali tudi vlogo glede prenosa
zemljišča v grajeno javno dobro in predloga
prekategorizacije zemljišča »kmetijska pot – v grajeno
javno dobro« in sprejeli sklep, da se vloga obravnava

najprej na Odboru za infrastrukturo, prostorsko
planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo
okolja.
Na 28. redi seji, ki je potekala 31. 5. 2022, je občinski
svet obravnaval in sprejel Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIIZ OŠ Destrnik-
Trnovska vas. Občinski svet je potrdil Predlog za
oblikovanje skupin za šolsko leto 2022/23, in sicer:
I. Starostno obdobje (1-2 let): homogena skupina:
12+2 otrok.
II. Kombinirana skupina: 17+2 otrok.
III. Starostno obdobje (4-6 let): heterogena skupina:
19+2 otrok ter predlog sistematizacije delovnihmest za
vrtec pri PŠ Trnovska vas.
V nadaljevanju seje so svetniki obravnavali programa
opremljanja stavbnih zemljišč (OPPN) za novo
stanovanjsko naselje – odmera komunalnega
prispevka, vendar ga niso sprejeli.
Svetniki so obravnavali in sprejeli Odlok o spremembi

Iz 25. in 26. redne seje Občinskega sveta Občine Trnovska vas
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Ločič

Seznam objav v UV
Uradni vestnik je objavljen na spletni strani Občine Trnovska
vas (http://www.trnovska-vas.si/index.php/obcinska-uprava/
uradni-vestnik-obcine-trnovska-vas), na voljo je tudi v
sprejemni pisarni Občine Trnovska vas.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka 2/2022, 20. 4.
2022
1. Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2021;
2. Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2022;
3. Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2022;
4. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine
Trnovska vas, njegovega namestnika ter štaba civilne zaščite
Občine Trnovska vas;
5. Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah v Občini Trnovska vas.
Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka 3/2022, 1. 6. 2022
1. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska vas za
leto 2022;
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola
Destrnik-Trnovska vas;
3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Trnovska vas;
4. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v k.o. Bišečki Vrh;
5. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena v k.o. Trnovski Vrh;
6. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v k.o. Trnovska vas;
7. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena v k.o. Trnovski Vrh in Trnovska vas.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka 4/2022, 8. 6. 2022
1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka za OPPN za enoto urejanja
prostora Trnovska vas TV5 – novo stanovanjsko območje.
Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka 5/2022, 19. 7. 2022
1. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za širitev kmetije Tašner, Ločič, občina Trnovska vas.
Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka 6/2022, 12. 8. 2022
1. Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti
v Občini Trnovska vas za leto 2022;
2. Javni razpis za vrednotenje športnih programov v Občini
Trnovska vas za leto 2022;
3. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih
dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2022.
Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka 7/2022, 26. 8. 2022
1. Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine
Trnovska vas v letu 2022.
Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka 8/2022, 31. 8.
2022
1. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta v Občini Trnovska vas;
2. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za
leto 2022;
3. Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa
varnosti Občine Trnovska vas v letu 2021.
Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka 92022, 5. 9. 2022
1. Sklep o ugotovitvi najmanjšega števila volivcev, ki lahko na
rednih lokalnih volitvah v letu 2022 s podpisovanjem določijo
kandidata za volitve članov Občinskega sveta Občine Trnovska
vas in za župana Občine Trnovska vas.

odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2022,
potrdili Sklep o imenovanju Volilne komisije Občine
Trnovska vas ter sprejeli naslednje sklepe:
• Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

lokalnega pomena k. o. Trnovski Vrh,
• Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

lokalnega pomena k. o. Bišečki Vrh,
• Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

lokalnega pomena k. o. Trnovska vas.

Obravnavali so prošnjo za izbris javnega dobra k. o.
Trnovska vas, vendar prošnji niso ugodili, ker je v
katastru razvidno, da dostopajo s te parcele tudi drugi
lastniki, ki imajo tam svoja kmetijska zemljišča.
Pri točki Oglaševanje političnih strank v glasilu Trnovski
zvon v času lokalnih volitev 2022 so se svetniki strinjali,
da ni potrebe, da pred volitvami izide glasilo in sprejeli
sklep, da je v času volilne kampanje (lokalne volitve
2022) prepovedano vsakršno plakatiranje na
avtobusnih postajališčih v Občini Trnovska vas. V
primeru plakatiranja, bodo komunalni delavci Občine
Trnovska vas plakate iz avtobusnih postajališč
odstranili na stroške politične stranke.
Na koncu seje je predsednik nadzornega odbora
svetnikom predstavil poročilo Nadzornega odbora

Občine Trnovska vas o opravljenem nadzoru
»Zaključnega računa proračuna za leto 2021«.
Na 29. redni seji, ki je bila 30. 8. 2022, je občinski svet
obravnaval in sprejel oceno o izvajanju občinskega
programa varnosti Občine Trnovska vas v letu 2021.
Seznanili so se z informacijo o varnostnih pojavih na
območju Občine Trnovska vas v letu 2021, s Polletno
realizacijo proračuna Občine Trnovska vas za leto 2022
in s Programom opremljanja stavbnih zemljišč (OPPN)
za novo stanovanjsko naselje v Trnovski vasi – odmera
komunalnega prispevka.
Svetniki so obravnavali in sprejeli Pravila za izvolitev
predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta v Občini Trnovska vas, Pravilnik o sistematizaciji
delovnih mest OŠ dr. Ljudevita Pivka, Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda javni lekarniški zavod Mariborske
lekarne Maribor, ki ga niso sprejeli. Obravnavali in
sprejeli so Sklep o financiranju političnih strank v
Občini Trnovska vas za leto 2022. Na koncu seje so
obravnavali poročilo Nadzornega odbora Občine
Trnovska vas o opravljenem nadzoru »Šolski prevozi«,
župan je podal informacijo o delu občine, svetniki pa so
podali pobude in vprašanja.
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24. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE TRNOVSKA VAS

Spoštovani,

vabim Vas na osrednjo prireditev ob 24. občinskem prazniku Občine Trnovska vas,
ki bo v soboto, 29. oktobra 2022, ob 17. uri v večnamenski dvorani v Trnovski vasi.

Ob 16. uri
slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trnovska vas

Od 16.45 do 17. ure
sprejem gostov pred večnamensko dvorano v Trnovski vasi

Ob 17. uri
OSREDNJA PROSLAVA

- kulturni program,
- nagovor župana Občine Trnovska vas,

- podelitev priznanj in nagrad,
- beseda gostov.

Po prireditvi Vas vabimo na družabno srečanje in pogostitev v šotor pred večnamensko dvorano v Trnovski vasi.
Ob 18. uri se bo prireditev nadaljevala z ansamblom Stil, Skater in Ines Erbus.

Vljudno vabljeni!

Nedelja, 23. oktober 2022
Turistično društvo Trnovska vas
od 10. do 17. ure dan odprtih vrat v kleti Nedeljkovih – pokušina penin.

Sobota, 29. oktober 2022
Občina Trnovska vas in Kulturno društvo Trnovska vas
ob 17. uri osrednja prireditev ob 24. občinskem prazniku Občine
Trnovska vas v večnamenski dvorani v Trnovski vasi.

Športno društvo Kenguru in Občina Trnovska vas vabita
ob 18. uri na veselico z ansamblom Stil, Skater in Ines Erbus v šotor na
prireditveni ploščadi pred večnamensko dvorano v Trnovski vasi.

Nedelja, 30. oktober 2022
ob 10. uri slovesna maša ob Bolfenškem žegnanju v cerkvi sv. Bolfenka.

Bolfenško društvo ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas
ob 10. uri razstava starodobnih vozil in peka kostanjev na igrišču od
Janka Trinkausa.

Občina Trnovska vas in Športno društvo Kenguru
ob 15. uri tekmovanje v kuhanju kisle juhe med vasmi in družabno
srečanje z ansamblom Opev v šotoru na prireditveni ploščadi pred
večnamensko dvorano v Trnovski vasi.

PRIREDITVE OB 24. OBČINSKEM PRAZNIKU

Sobota, 5. november 2022
Turistično društvo Trnovska vas
ob 10. uri prireditev Od kleti do kleti proti sv. Martinu, pričetek pred
večnamensko dvorano v Trnovski vasi (pohod proti Vitomarcem).

Nedelja, 6. november 2022
Kulturno društvo Trnovska vas
ob 16. uri prireditev »Nedeljsko popoldne ljudske pesmi« v
večnamenski dvorani v Trnovski vasi.

Župan Občine Trnovska vas:
Alojz BENKO, dipl. upr. org.
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Opozorilo lastnikom psov

Lastnike psov opozarjamo na nekaj temeljnih pravil,
ki zagotavljajo dobro počutje vseh občanov v Občini
Trnovska vas:

• Zagotovite fizično varstvo vaših psov tako, da so
med sprehodomna povodcih. Nevarni psi naj imajo
nadet tudi nagobčnik.

• Med sprehajanjem psa ste dolžni imeti pri sebi
vrečke za odstranitev iztrebkov svojega psa ter
ustrezen pribor. Pasje iztrebke je treba počistiti in
jih odložiti v koše za ostale odpadke.

V 7. členu Odloka o javnem redu v Občini Trnovska vas
(Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/13) je
zapisano:

• Z namenom varovanja zdravja in čistoče je
prepovedano:

1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in
odpadke v naravno okolje, na javne površine in na
druge prostore, ki niso za to določeni,

2. zanemariti čistočo
stanovanja, delavnice,
gospodarskega poslopja
ali dvorišča v taki meri, da
je onesnaženost ali smrad
moteč za okolico in zaradi
tega obstaja nevarnost
ogrožanja zdravja občanov,

3. puščati iztrebke
domačih živali na javnih
površinah. Vodnik psa, ki
vodi psa po javnih
površinah, mora imeti pri
sebi ustrezno vrečko za
pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega
redarja ali občinskega inšpektorja pokazati.

Hvala, da upoštevate priporočila!

Klopôtec je lesena mehanska naprava na visokem
lesenem drogu, podobna mlinu na veter. Ob svojem
delovanju ustvarja ropot (lesena kladiva ob vrtenju
tolčejo po deski) in se zaradi tega uporablja kot ptičje
strašilo. Je neizogiben del področij, kjer raste vinska
trta v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. Klopotec je
eden od simbolov Slovenije.

V Sloveniji je klopotec
najbolj razširjen
v Prlekiji, Slovenskih
goricah in Halozah.
Klopotec se prvič omenja
konec 17. stol. in na
začetku 18. stoletja,
sprva naj bi jih postavljali
na poljih, kasneje pa
pretežno v vinogradih.
Klopotci so različno
izdelani, v Slovenskih goricah ima dva para kril ali
vetrnic, na Goričkem tri pare in na Avstrijskem
Štajerskem štiri pare kril (vir: Wikipedija).

V dneh, ko se je poletje počasi začelo poslavljati, se je
po številnih krajih v Slovenskih goricah zaslišala znana
pesem klopotca.
Pesem klopotca je tudi letos mogoče slišati v

Trnovskem Vrhu, kjer je postavljanje klopotca postalo
že tradicionalno druženje sosedov in prijateljev.

Sorodniki in prijatelji smo se zbrali pri Stanku
Krambergerju (Plahometovem), kjer smo združili moči
in postavili klopotec, ki stoji na 5 metrov visokem
kostanjeve drogu. Krila so iz lipovega lesa, deska je iz
jesena, kladivca in stol pa so bukova. Po končanem
delu pa je Stanko poskrbel za naše želodce in dobro
kapljico. Za vse se mu lepo zahvaljujemo in se že
veselimo prihodnjega druženja.

v imenu vseh zbranih
Marija Prigl

V Trnovskem Vrhu je zapel klopotec
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Letos, 28. 04. 2022 je preteklo natanko 10 let, ko sva v
Trnovskem zvonu objavila članek o najini zlati poroki v
Trnovski vasi. Takrat sva med drugim navajala
začudenje, le kam so leta šla skupnega življenja
najinega, zdelo se je namreč, da so minila mimogrede.
Sedaj štejeva najinih skupnih že šestdeset let in tokrat
ne misliva tako, ker se nama dozdeva, da je bilo teh
dodatnih deset kar nekam dolgih. Morda zato, ker je
življenje prav zaradi nabiranja let težje, vsak naslednji
dan se je potrebno potruditi, da bi bil lepši. Pa se ne da,
ker je počutje drugačno prav zaradi let, ki se nabirajo,
z njimi pa prihajajo tudi spremembe duha in energije, ki
jih prinaša vsakodnevno življenje, s tem pa tudi
sprememba zdravja.
Spoznala sva se pred 62 leti v Mariboru ter prvih 30 let
v zakonu preživela v Kamnici blizu mesta, ko pa sta
hčerka Irena in sin Lovro dokončala šolanje oz.
doštudirala, sva si v Bišečkem Vrhu zgradila najin drugi
mali dom, kjer že 30 let živiva v “dobrem in slabem”
kot si obljubljamo zakonci na svoj poročni dan. Vendar
se trudiva, da je dobrega čim več, kar je bilo slabega pa
pozabiva.
Tako so minevala naša skupna leta druženja in
vsakodnevnih skrbi s hčerko Ireno in njeno družino,
prav tako tudi s sinom Lovrom in njegovo družino, tako

imava skupaj pet vnukinj in enega vnuka.
Zelo sva ponosna nanje, saj naju tudi sedaj, ko imajo že
skoraj vsi urejeno svoje življenje, še vedno obiskujejo in
»porajtajo«, bi rekli najini starši. Kot sva dobila ljubezen
in podporo od odličnih staršev midva z možem, sta ju
dobila od naju tudi najina sin in hči. Prepričana sva, da
so vse, kar je dobrega, prejeli od njiju tudi najini vnuki.
Na najin praznik, ki sva ga obeležila z mašo in
blagoslovom župnika gospoda Jožeta Škofiča, ki se mu
najlepše zahvaljujeva, sta naju spremljala najini častni
priči, najstarejša vnukinja, sinova hči Mojca in najmlajši
vnuk Mihael, ki hčerkino družino razveseljuje tudi z
glasbo. Obema najlepša hvala za tako častno
spremstvo. Posebej se zahvaljujeva, za njegov čas in
pozornost, g. podžupanu Alojzu Fekonji, ki nama je pri
maši, v imenu Občine Trnovska vas, čestital ob tako
visokem jubileju ter predal unikatno darilo občine. Za
vse, Občini in tudi gospodu županu Benku za njegovo
skrb in čestitko, iskrena hvala.
In če sva ob najini zlati poroki napisala, da smo
dogodek praznovali bolj bučno, sva se tokrat odločila
za bolj intimno praznovanje, saj nekaterih, tudi bližnjih
sorodnikov ni več med nami.
Praznovali smo v krogu najinih otrok in vnukov, še
posebej pa sva vesela, da sta bila prisotna tudi
Stankova brat in sestra, brata odMarije, Janeza, zaradi
slabega počutja ni bilo.
Vendar je bilo, upava, vseeno veselo, še posebej, ker so
se na najino vabilo odzvali člani našega cerkvenega
pevskega zbora, v katerem še tu in tam tudi sama pri
maši zapojem. Velikokrat smo bili vsi skupaj gostje v
Ludvikovi hiši, kjer je vedno vse lepo in smo vsi prijazno
sprejeti. Za darila, udeležbo in čestitke vsem in
vsakemu posebej najlepša hvala.

Stanko in Marija Dominik

Diamantna poroka - Marija in Stanislav Dominik

V sklopu praznovanja 24. občinskega praznika
Občine Trnovska vas, vabimo na tekmovanje v

kuhanju kisle juhe med vasmi Občine Trnovska vas.

Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 30. 10. 2022 v
šotoru na prireditveni ploščadi pred večnamensko
dvorano v Trnovski vasi. Kuhanje se prične ob 15. uri.

Od 17. ure dalje bo brezplačna pokušnja
sedem vrst juh za vse obiskovalce.

Za družabno srečanje bo poskrbel ansambel Opev.
Pridite navijat za tekmovalce in si privoščite

specialitete naših vasi.

Občina Trnovska vas, Organizacijski odbor

Povabilo
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Iskrena hvala vsem donatorjem, da podpirate ter
spodbujate lokalno ustvarjalnost in ste pripomogli k
izvedbi koncerta.
• Občina Trnovska vas
• Kreativna PiKA d.o.o.
• Gostišče Siva Čaplja, Janko Trinkaus s.p.
• PGD Biš
• Zavarovalnica SAVA
• Frizerski salon BOŽA, Boža Škamlec s.p.
• Zidarstvo Milan Horvat s.p.
• ELLNE-TEC d.o.o., Nedelko Ervin
• Frizerstvo Zdenka Murko s.p.
• Soboslikarstvo in pleskarstvo Andrej Murko s.p.

• Reja perutnine, dopolnilna dejavnost Milan Lah
• Frizerstvo MIRA, Arnuga Mira s.p.
• Prodaja cipres, Sandi Lah s.p.
• Gostišče pri Antonu, Matej Braček s.p.
• KORK Trnovska vas
• Elektroinstalacije Zelenik, Zelenik Jožef s.p.
• Vrtnarstvo Golob Branko in Valentina
• Polaganje cementnih tlakov, Pihler Jožef s.p.
• Društvo gospodinj Trnovska vas
• DR IZKOPI, Edita Vršič s.p.
• Strehe HORVAT, Nejc Horvat s.p.
• Društvo upokojencev Trnovska vas

Seznam donatorjev koncerta “Pesem pomladi”

Pesem pomladi 2022
Po letu 2019 smo s pevkami ŽeVS Simfonija, ki deluje
kot sekcija domačega kulturnega društva ponovno
pripravili že tradicionalni koncert »Pesem pomladi«.
Prireditev je bila izvedena v nedeljo, 29. maja v naši
večnamenski dvorani.
Po »prisilnem premoru« zaradi vsem poznanih
razlogov, povezanih z epidemijo Covid-19, smo se vsi
skupaj v skupini res veselili tega dogodka in se skušali
nanj čim bolje pripraviti. Lahko zatrdim, da je bil
letošnji koncert v vseh pogledih res nekaj posebnega,
kar so z odzivom in aplavzi potrdili obiskovalci, ki so
napolnili dvorano.
Rdeča nit letošnjega koncerta in izbor pesmi je bil v
znamenju ljubezni in miru; ljubezni med fantom in
dekletom, možem in ženo, družinske ljubezni in miru,
za katerega si želimo, da bi čimprej zavladal po celem svetu.
S pevkami smo pripravili raznolik program od
slovenskih ljudskih pesmi, narodnozabavnih pa do
slovenskih popevk in dalmatinskih napevov. Pri
narodnozabavnih vižah nas je na harmoniki spremljal
domačin Denis Krajnc.
V goste smo tudi tokrat povabili nekaj skupin, ki so z
nastopi in izvedbami pesmi navdušili. To so bili: vokalna
skupina Cantare iz Pesnice, skupina Gemaj iz Makol,
mladi ansambel Opev ter družina Pušaver, ki je pred
nekaj leti zmagala v oddaji Slovenski pozdrav v rubriki
Družina poje.
Koncert je letos prvič povezoval Kristjan Šmid, sicer
znani glas Radia Maribor.

Za sceno in okrasitev odra je tudi letos poskrbela naša
članica Jasmina Štebih, skupaj z vrtnarijo Golob. Tukaj
moram omeniti, da so pri pripravi celotnega dogodka
aktivno sodelovale vse pevke.
Na koncertu so se članice vokalne skupine prvič
predstavile v novih oblekah in čevljih, za kar gre
zahvala naši občini in županu Alojzu Benku. Župan je
ob koncu prireditve nagovoril tako nastopajoče kot
obiskovalce in pevkam v zahvalo izročil cvet.
Verjamem, da je uspešno izvedena prireditev in
zadovoljni obrazi vseh prisotnih za vse pevke največja
nagrada in hkrati vzpodbuda za naprej.
Celotni koncert je bil tudi posnet in si ga lahko ogledate
na YouTubu: Pesem pomladi Trnovska vas 29052022.

Janko Krajnc, vodja ŽeVS Simfonija
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Začele smo z občnim zborom, ki smo ga izpeljale 6.
aprila v gostišču Siva čaplja. Zbralo se nas je lepo
število članic, kjer smo bile seznanjene s preteklim in
prihodnjim delom. Sprejele smo tudi eno novo članico.
Predsednica pa je poklonila majhno pozornost dvema
članicama, ki sta praznovali zlato poroko in dvema za
zahvalo za dolgotrajno članstvo.

Nato smo imele vsakoletno srečanje s pobratenim
društvom gospodinj iz Stoperc. Letos smo bile
povabljene k njim. Sprejele so nas v prostorih
njihovega društva, kjer so nas pogostile z malico, nato
pa smo se odpeljale na grad Štatenberg, ki je zelo
priljubljen med mladoporočenci, prav tako pa je bila
tam posneta oddaja Ljubezen po domače. Po ogledu
so nas še zapeljale na odlično pozno kosilo.

Konec aprila smo organizirale predavanje v
večnamenski dvorani na temo Zdravilne rastline za
»ženske tegobe«. Predavala je mag. far. Vesna
Forsnarič Lesjak, ki je predsednica Naravoslovno
izobraževalnega društva Sapientia.

Preizkusile smo se tudi v peki različnih vrst potic. Svoje
znanje in skrivnosti peke nam je pokazala gospaMarija
Horvat iz IC Piramida Maribor.

Sodelovale smo še pri pogostitvi ob čistilni akciji, ki je
bila v našem kraju. Prav tako smo s krapci, pečenimi v
krušni peči, pogostile poslanko Evropskega
parlamenta Romano Tominc in poslanca Jožeta Lenarta
na Simoničevi domačiji ob obisku 9. volilnega okraja.

V maju smo bile prav tako dejavne. Najprej smo gostile
skupino Estoncev, ki so prišli na ogled Simoničeve
domačije. Same pa smo jih pogostile z dobrotami, ki
smo jih pripravile v krušni peči. Pri pripravi sladice so
lahko sodelovali (jabolčni štrudel, sirovka), pri tem so
si ogledali peko v krušni peči. Prestavili smo jim tudi,
kako so nekoč pletli košare, ogledali so si tudi vrt, za
katerega skrbimo in ga mesečno obdelujemo.

V juniju smo v okviru LAS promocije naših krajev
posnele kratek filmček na Simoničevi domačiji.
Sodelovali so Marija Maguša in njena mlada pomagača
Jan Maguša in Nela Mohorič, ki sta svojo vlogo, po
mnenju režiserke, odlično opravila.

Nato smo se udeležile tekmovanja ruskega keglanja v
Ločiču, kjer smo zasedle 3. mesto. Čestitke vsem
tekmovalkam.

Konec avgusta smo sodelovale na orgelskem koncertu
v župnijski cerkvi sv. Bolfenka, kjer smo poskrbele za
pogostitev.

Sodelujemo tudi v projektu Modrost plemeniti
mladost, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj. Predstavile
smo se v Konjeniškem parku Starošince v Cirkovcih.
Prav tako smo 22. septembra s pogostitvijo trgačev
sodelovale pri trgatvi na Simoničevi domačiji.

Simona Mohorič

Dogajanje v društvu gospodinj v spomladansko
poletnem obdobju je bilo zelo pestro.
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DU Trnovska vas je julija predvidelo izlet k dravskim
splavarjem na Koroško, vendar ga nismo izvedli zaradi
premalega števila prijavljenih. Zato smo v septembru
priredili piknik za članice in člane DU Trnovska vas na
Simoničevi domačiji v Trnovski vasi, ki se ga je udeležilo
zelo lepo število članic in članov DU. Imeli smo tudi
srečo z vremenom, saj je bil petkov popoldan zelo lep
in sončen, tako da je druženje na pikniku potekalo v
zelo lepem vzdušju. Sicer pa smo trnovski upokojenci
znani po veseli naravi in dobrem srcu. Podžupan g.
Alojz Fekonja, ki je tudi naš član, nam je pripravil in
predvajal potek obnove domačije, otvoritev
prenovljene domačije in omogočil ogled notranjosti
opremljene s staro avtentično opremo. Marsikdo si je
z veseljem in zanimanjem ogledal prostore in opremo,

ki je drugje skoraj ni več možno najti ali videti. Ko se je
znočilo, smo v veselem vzdušju zaključili druženje in se
podali na svoje domove.

V DU tudi kegljamo s kroglo na vrvici ob nedeljskih
popoldnevih. Sodelovali smo na turnirju v kegljanju s
kroglo na vrvici , ki ga je organiziralo Društvo za
ohranjanje običajev iz Ločiča, kjer smo dosegli lep
rezultat. Udeležili smo se tudi tekmovanja v kegljanju s
kroglo na vrvici na Ptujski gori, ki ga je organiziralo
tamkajšnje DU v okviru praznovanja Občine Majšperk.
PZDU Sp. Podravje iz Ptuja pa je v okviru praznovanja
20. obletnice ustanovitve priredilo tekmo v kegljanju s
kroglo na vrvici na Destrniku, ki smo se je udeležili z
eno skupino.

Pohodniška skupina pa izvaja pohode po PPP
(Pomurska planinska pot). V poletnih mesecih so
zaradi vročine prenehali s pohodi. Sedaj pa že
nadaljujejo s pohodi tudi po občinskih poteh. Če bo
jesensko vreme dopuščalo, bodo pohodniki opravili še
kar lepo število pohodov. V planu imamo tudi
tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici na športnem
igrišču v Trnovski vas med društvi, ki delujejo v naši
občini. Vabimo društva, da se tekmovanja, ki bo
potekalo 8. 10. 2022 tudi udeležijo.
Pa lep pozdrav!

Simon Zajšek

Aktivnosti v Društvu upokojencev Trnovska vas

Proti koncu šolskega leta, 12. 6.2022 je v Trnovski vasi,
v organizaciji GZ Trnovska vas-Vitomarci potekalo
medobčinsko tekmovanje treh gasilskih zvez
(Destrnik, Juršinci, Trnovska vas-Vitomarci), ki je
sodelujočim gasilskim desetinam, v primeru doseganja
točkovnih norm, omogočilo sodelovanje na regijskem
tekmovanju.
Iz PGD Biša so si z dobrimi rezultati in prvimi mesti v
svojih kategorijah sodelovanje na regijskem
tekmovanju izborile tekmovalne enote pionirjev,
pionirk, mladincev in mladink. Po končanih počitnicah
so vse štiri enote pričele z rednimi treningi, ki so se
odvijali vsaj trikrat tedensko. Z vsemi štirimi enotami
smo sodelovali tudi v 6. ligaškem tekmovanje pionirjev
in mladine podravske regije, kjer so bili potrebni trije
rezultati, za uvrstitev v tabelo.
Ekipe so sodelovanje na tekmovanju v Majšperku in
Laporju, kjer smo dosegali prva tri mesta, uporabili tudi
za priprave za letošnji vrhunec tekmovanj, regijsko

tekmovanje, ki se je odvijalo 24. 9., na gasilskem
poligonu v Ormožu.

Tako kot na ostala tekmovanja, smo se tudi na regijsko
tekmovanje odpravili z avtobusom, kar pri ostalih
mentorjih in tekmovalcih vedno vzbudi zanimanje.
Rezultate, ki smo jih z ekipami dosegli, so več kot
odlični. Pionirji, ki so imeli na tekmovanju nekaj smole,
so dosegli 21. mesto, pionirke 6. mesto in mladinci, v
zelo ostri konkurenci, 8. mesto. Mladinke so z odlično
izvedeno vajo in s četrtim časom v absolutni
konkurenci (mladinci, mladinke) postale regijske
prvakinje z več kot petnajst točkami prednosti pred
drugo uvrščeno ekipo. Mladinke so si s tem priborile
tudi vstopnico za državno gasilsko tekmovanje, ki bo v
drugi polovici leta 2023, v času Sejma SOBRA v Gornji
Radgoni.

V sklopu regijskega tekmovanja so bili razglašeni tudi

Mladinke PGD Biša postale regijske prvakinje
na gasilskem tekmovanju v Ormožu
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rezultati gasilske lige. Mladinci so letos, zaradi
nesodelovanja na treh tekmovanjih, v ligi ostali brez
končne uvrstitve, pionirji pa so dosegli končno 5.
mesto. Pionirke in mladinke so ponovno postale
zmagovalke 6. pionirske in mladinske lige podravske
regije. V celotnem obdobju lige (2020 in 2021 zaradi
pandemije liga ni bila izvedena), so tekmovalne enote
PGD Biš dosegle skupno 10 končnih zmag in 2 drugi
mesti, kar je neverjeten rezultat.

Za rezultate zahvala staršem, tekmovalcem in vsem
sponzorjem, ki nas pri delu podpirate.

Mentorji ekip:
Manfred Jakop,
Simona Čuček,

Matjaž Koletnik.

Regijske in ligaške prvakinje v kategoriji mladink.Ligaške prvakinje podravske regije v kategoriji pionirk.

Visoko priznanje za obnovo
Simoničeve domačije

Tekmovalne enote na regijskem tekmovanju v Ormožu

Slovensko konservatorsko društvo je Občini Trnovska
vas podelilo Steletovo priznanje za celovito obnovo
Simoničeve domačije v Trnovski vasi. Podelitev je
potekala 30. 5. 2022 v Narodni galeriji v Ljubljani.
Priznanja smo prejeli zato, ker je Občina Trnovska vas
lastnica kulturnega spomenika, in si izjemno prizadeva
pri njegovem vzdrževanju, ohranjanju in obnovi. Gre za
izjemne dosežke na področju varovanja kulturne
dediščine.
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12. 9. 2022 smo TD Trnovska vas in Društvo za
ohranjanje stare tehnike, na pobudo župana flaširali
protokolarno vino na Simoničevi domačiji.
To je vino, ki smo ga pravili prejšje leto, na Simoničevi
domačiji na stari način.

„BRAJE“ NA SIMONČEVI DOMAČIJI NA STARI NAČIN
Tudi letos smo „brali“ na stari način 22. 9. 2022 na
Simoničevi domačiji.

Oblekli smo oblačila naših babic in dedkov, da smo se
čim bolj približali letom naše Simoničeve domačije.
Turistično društvo in Društvo za ohranjanje stare
tehnike smo se zbrali, potrgali in sprešali grozdje, ki bo
naslednje leto služilo za PROTOKOLARNE namene.
Društvo gospodinj pa nam je pripravilo malico, da smo
si potešili lakoto.

Metka Nedelko, TD Trnovska vas

Flaširanje protokolarnega vina na Simoničevi domačiji

Po več letih smo se letos odločile, da se odpravimo na
izlet. Za potovanje smo si izbrale Prekmurje.
Zjutraj smo se zbrale pred večnamensko dvorano,
izpred katere nas je pot vodila v Renkovce, kjer
pridelujejo znani paradižnik Lušt. Tam nas je sprejela
prijazna zaposlena in nam predstavila vse o njihovi
pridelavi paradižnika. Kot zanimivost Lušt pridelujejo
na 11,4 ha na okolju in zdravju ljudem prijazen,
integriran način čez celo leto. Na leto pridelajo okrog
5200 ton paradižnika. Na koncu smo, ta sveži, kot
paradižnik iz domačega vrta, tudi degustirali. Vsaka pa
je dobila vrečkico paradižnika za domov. Nato smo se
zapeljale do Doživljajskega parka Vulkanija v Gradu.
Tam smo si najprej privoščile malico, nato pa smo
spoznale krtka Olija, ki nas je vodil po vulkanu. Ob
pomoči izvirne 3D stereoskopske tehnike smo se
popeljale skozi zgodovino vesolja, vse od Velikega

poka, do izoblikovanja Osončenja in Zemlje.
Pot smo nadaljevale na Socialno kmetijo Korenika v
Šalovce. Kmetija Korenika je, s strani strokovne
javnosti, priznan primer dobre prakse na področju
socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in
drugih ranljivih družbenih skupin. Na Koreniki imajo
ekološko pridelavo in predelavo živil na okrog 20 ha.
Po vodenem ogledu smo se odpravile na kosilo v
Bogojino, na Turistično kmetijo Puhan.
Za na konec smo se še zapeljale do stolpa Vinarium v
Lendavi. Kjer smo se povzpele na 53,5 m, kjer smo
imele prekrasen pogled na ravnice in gričevja
Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije.
Polne novih vtisov smo se v večernih urah vrnile
domov.

Simona Mohorič

Izlet Društva gospodinj Trnovska vas
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Začetki Športnega društva Kenguru segajo v leto 2000,
ko v Trnovski vasi še ni bilo športnega igrišča, kot ga
poznamo danes. Za igranje nogometa in košarke so
takrat koristile asfaltne površine za kmetijsko zadrugo,
sicer v prvi vrsti namenjene za odlaganje sladkorne
pese. V pomladnih in poletnih mesecih so površine za
rekreacijo in tekmovanja kot takšne zadoščale. V
jesenskem obdobju, ko je nastopil čas spravila pridelka
in se je začel navoz sladkorne pese, ki je zapolnila vse
kotičke asfaltne površine, pa smo takratni mladostniki
bili potisnjeni na domača dvorišča, v kolikor smo se
želeli družiti ob igranju nogometa ali košarke. Skupino
mladostnikov, ki smo takrat večino prostega časa
preživljali skupaj, je to spodbudilo k izdelavi plakatov in
lističev s protestno noto: Hočemo novo igrišče. Plakate
smo polepili po središču Trnovske vasi, v poštnih
nabiralnikih pa smo pustili lističe z omenjeno vsebino.
Leta 2001 je Občina Trnovska vas pričela z izgradnjo
novega sodobnega športnega igrišča, ki ga je otvorila
v soboto, 27. oktobra. V počastitev takrat 3.
občinskega praznika in otvoritve igrišča smo takratni
mladostniki dogodek proslavili z organizacijo
košarkarskega in odbojkarskega turnirja. Leta 2002
smo ob 4. občinskem prazniku organizacijo športnih
prireditev ponovili v isti zasedbi in dodali organizacijo
1. Teka po vaseh občine. Po občinskem prazniku je
takratna direktorica občinske uprave ga. Irena Polič
predlagala, da ustanovimo društvo, da bi se občina
lažje vključila s prispevkom finančnih sredstev društvu,
zato smo 12. 12. 2002 sklicali ustanovni občni zbor
društva, na katerem je bilo po metodi Brainstorming
izbrano ime društva, to je ŠD Kenguru. Društvo je bilo
kasneje v register društev vpisano 17. 12. 2002. Že 26.
decembra istega leta smo se v okviru novo
ustanovljenega ŠD Kenguru organizirano odpeljali iz
Trnovske vasi proti Ljubljani (s takrat popularnimi
avtomobili znamke Yugo Koral), kjer smo si v dvorani

Tivoli ogledali košarkarsko tekmo zvezd. Namen
ustanovitve društva je bil spodbujanje k aktivnostim in
zdravemu načinu življenja vse starostne skupine
občanov Občine Trnovska vas. V začetku leta 2003 je v
takrat stari kulturni dvorani (ker telovadnice v Trnovski
vasi tistega leta še nismo poznali) že bila vzpostavljena
redna vadba: namiznega tenisa, badmintona, odbojke,
košarka in aerobike, ki jo je vodil Dušan Šut iz Gornje
Radgone. Kasneje smo vzpostavili tudi plesne vaje, ki
se jih je udeleževalo lepo števil plesnih parov iz
Trnovske vasi in okolice. V letu 2003 smo prvič
organizirali prireditev Veter v laseh – s športom proti
drogi, ki je vseslovenska športna prireditev pod
okriljem Športne unije Slovenije. V letu 2003 smo prvič
izbirali naj športnika in naj športnico Občine Trnovska
vas. Od leta 2003 do leta 2007 smo organizirali več
kolesarskih izletov, tako smo prekolesarili Slovenijo po
dolgem in po čez. Iz Trnovske vasi smo v soorganizaciji
Turističnega društva Trnovska vas in spremstvom PGD
Biš kolesarili do Logarske doline 2003, nato do
Blatnega jezera na Madžarskem 2004, do Vinice na
Kolpi 2005, Vrbskega jezera v Avstriji 2006 in Izole čez
Vršič v dolžini 500 km 2007. Člani društva smo tudi
poskrbeli za novo infrastrukturo v Občini Trnovska vas.
Tako smo leta 2004 pripravili idejni projekt za
nadgradnjo obstoječega igrišča, s postavitvijo dodatne
razsvetljave ob nogometnem igrišču, izgradnjo
odbojkarskega igrišča, izgradnjo teniškega igrišča in
izgradnjo igral za najmlajše. Postavitev dodatne
razsvetljave ob nogometnem igrišču smo nato v
društvu realizirali leta 2005. V prvih 4 letih delovanja ŠD
Kenguru smo organizirali 68 prireditev in skozi čas
vzpostavili pogoje, ki vedno znova vzbujajo zanimanje
za vodenja društva pri mlajših generacijah, zato se za
zdrav športen duh občanov občine Trnovska vas tudi v
prihodnje ne gre bati in tega se skupaj veselimo.
V nadaljevanju članka ob 20-letnici društva objavljamo

20 let Športnega Društva Kenguru v Trnovski vasi
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prispevke predsednikov ŠD Kenguru, ki so skupaj z
upravnimi odbori in drugimi organi društva vsak na
svoj način zaznamovali kulturno dogajanje v Občini
Trnovska vas v zadnjih 20 letih. Vabljeni k nadaljevanju
branja, prispevki so zelo zanimivi.

Danijel Maguša, predsednik ŠD Kenguru v
obdobju 2007-2010
Častno funkcijo predsednika sem leta 2007 sprejel na
predlog prvega predsednika Borisa Pukšiča, mojega
mentorja in dobrega prijatelja. V društvu smo
nadaljevali z organizacijo prireditev, ki so se do tedaj že
dobro uveljavile. Ker mi je že od nekdaj bil nogomet pri
srcu, bi rad izpostavil najpomembnejšo točko v mojem
prvem mandatu, to je sestava nogometne ekipe ŠD
Kenguru. Že leta 2008 smo nogometne duše v ŠD
Kenguru sanjale, da bi sestavili nogometno ekipo, ki bi
nastopala v Lenarški ligi, kar smo v nadaljnjih korakih
tudi uresničili. Najpomembnejši pomočnik mojega
predsedniškega mandata je bil Matej Meznarič. Naša
ekipa je v Lenarški nogometni ligi prvič nastopila v
sezoni 2009-2010. Še pred tem je bila ustanovljena
nogometna sekcija ŠD Kenguru, namen katere je bil
predvsem druženje članov in udeleževanje tekmovanj.
Kot cilj za sezono 2009-10 je bila zastavljena
vzpostavitev temeljev za dolgoročno delovanje
nogometne sekcije. V poletnih mesecih 2009 se je
vodstvu sekcije pridružil Leon Pavalec. Člani sekcije so
sicer že vmesecu juliju organizirali nogometni turnir na
mivki. Po poletnih predpripravah so v septembru začeli
z nastopanjem v Ligi malega nogometa Lenart in v
novembru še v Zimski ligi malega nogometna MNZ
Ptuj. Druga pomembna stvar, ki se je zgodila v času, ko
sem bil predsednik ŠD Kenguru, je izgradnja
odbojkarskega igrišča v športnem centru Trnovska vas.
Projekt je že bil zrisan v času prvega predsednika ŠD
Kenguru. Ker se je pojavljalo vedno več navdušencev
nad odbojko, je dozorel čas za realizacijo zamisli. S
predlogom smo šli do župana občine, ki je predlogu
prisluhnil. Tako se je v letu 2008 pričela izgradnja
odbojkarskega igrišča, pri kateri je sodelovalo večje
število članov. Poudaril sem ključne točke mojega
mandata, zagotovo še kakšna obstaja, vendar bomo
tiste razkrili ob 30. letnici društva!

Leon Pavalec, predsednik ŠD Kenguru v obdobju
2011-2012
Leto 2011 je bilo za društvo v več pogledih prelomno –
tako s športnega kot tudi organizacijskega vidika.
Novo vodstvo društva je 29. januarja na 8. zboru
članov predstavilo številne ambiciozne projekte in
usmeritve. Nadaljevali smo z izvedbo uspešnih
predhodnih projektov, ki jih je društvo že prirejalo,
dodati pa smo želeli nove vsebine. Organizirali smo
smučanje na Voglu, kamor se nas je pod vodstvom

organizatorice Nene Pukšič odpravilo za en avtobus
smučarskih navdušencev. Med šolskimi počitnicami so
v avgustu pod vodstvom Saške Pukšič organizirali
poletno delavnico za otroke. V poletnih mesecih smo
se v društvu začeli pripravljati na najzahtevnejši
projekt v nogometni sekciji, z nastopi v tretji slovenski
futsal ligi – Maribor. Po sezoni 2010/2011 je vodstvo
predstavilo nov projekt, nastop v 3. SFL – Maribor.
Uvodoma je vodenje članske ekipe prevzel Leon
Pavalec, ki je z igralci opravil nekaj pripravljalnih tekem
in treningov, nato pa se z igralci udeležil tabora na
Golteh. Na pobudo Leona Pavaleca in Denisa Rojka so
se oblikovali tudi prvi obrisi mlajše nogometne sekcije,
s čimer se je začelo uresničevanje velikega
zastavljenega cilja – ustanoviti tri nivoje nogometne
selekcije (člani, veterani in U-15). Kot najpomembnejši
pridobitvi v letu 2012 gre seveda šteti sklop pohodov
od maja do avgusta na najvišje slovenske vrhove, ki se
je zaključil z vzponom na Triglav, in mlade paintball
ekipe, ki je svoje delovanje organizirala znotraj sekcije
v društvu. Marca 2013 je na mojo pobudo pričel
delovati nogometni krožek za osnovnošolske otroke v
Občini Trnovska vas. V nadaljevanju se je krožek razširil
na območje Občin Destrnik in Sv. Andraž. V treh letih je
bilo v krožek iz treh osnovnih šol in vrtcev vpisanih 157
otrok, ki so v različnih starostnih selekcijah odigrali tudi
nekaj prijateljskih tekem in se udeležili turnirjev v okolici.

Nena Pukšič, predsednica ŠD Kenguru 2013-2014
Preden sem postala predsednica sem organizirala več
športnih prireditev (badminton, namizni tenis,
kolesarjenje po občini ...) in izletov (rafting, večdnevno
kolesarjenje po Sloveniji ...) ter bila prisotna pri vseh
aktivnosti, ki smo jih v društvu izvajali. V društvu smo
tudi pod mojim vodstvom nadaljevali z organizacijo
tistih prireditev, ki so izkazale interes s strani občanov,
k tem pa sem vnesla svež veter v društvo z
organiziranim planinarjenjem po slovenskih vrhovih. V
tem času smo obiskali več slovenskih planin (Uršljo
goro, Grintovec, Stol, Triglav, Oljševo, Begunjščico,
Veliko planino, Pohorje, Malo Mojstrovko, Golico,
Nanos). Izpostavila bi tudi prvi zumba party v Trnovski
vasi, kondicijo pa smo punce nabirale vsak teden v
telovadnici OŠ Trnovska vas. Poleg ritmične zumbe, je
bilo možno vsak teden obiskovati jogo, intervalne
treninge, za ljubitelje žoge pa odbojko in nogomet.
Ponosna sem, da še ŠD Kenguru vedno vodijo in
združujejo enake vrednote mladih, kot so nas ob
ustanovitvi društva in si želim in tudi verjamem, da
bodo člane ŠD kenguru krasile tudi v bodoče.

Rok Murko, predsednik ŠD Kenguru 2015–2016
Predsednik ŠD Kenguru sem bil v letih 2015 in 2016.
Veliko je dogodkov, ki so nam res zelo dobro uspeli in
na katere smo zelo ponosni. Zagotovo so mi najbolj v
spominu ostali ljudje in druženja, ki so nas povezovali
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skozi dogodke. Ta prijateljstva so ostala in še naprej
živijo v ŠdD Kenguru.

Primož Prigl, predsednik ŠD Kenguru 2017
Predsednik ŠD Kenguru sem bil v letu 2017.
Najpomembnejša stvar tega časa je bila, da smo uspeli
društvo obdržati za prihodnje generacije. Število
prireditev se je v tem obdobju sicer zmanjšalo, smo pa
ponosni, tudi zaradi našega poguma, da smo prevzeli
društvo, ko za delo v njem ni bilo veliko posluha.
Posledično društvo letos praznuje 20 let
neprekinjenega dela.

Vid Murko, predsednik ŠD Kenguru 2018 -
Leta 2018 sem, kot 7. predsednik zapovrstjo imel
priložnost voditi do takrat zelo uspešno Športno
društvo Kenguru. Nalogo sem prevzel s spoštovanjem
in tudi kančkom straha, da pa morda ne bom kos tej
nalogi. Zahvala gre vsem takratnim in tudi zdajšnjim
organom društva, kakor tudi vsem članom, ki so mi
vedno v pomoč in se na njih lahko vedno zanesem.
Zelo sem vesel, da sem se odločil prevzeti društvo, saj
je vzdušje in volja med člani odlična! V začetku mojega
mandata smo imeli nekaj težav z upadom podmladka
oz. pridobivanjem mlajših članov, kar gre nekaj
pripisati ukinitvi nogometnega krožka in pa kasneje
tudi obdobju pandemije. Zadnje leto pa nam je uspelo
v društvo privabiti veliko mladih, ki se največkrat
zberejo ob igranju odbojke. V obdobju zadnjih 4 let bi
predvsem izpostavil druženje med člani. Bili smo manj
aktivni na tekmovalni ravni, vendar je društvo kljub

temu ponovno zaživelo; vsi stari in novi člani pa se
počutijo, kot del naše športne družine. Pripadnost
članov ohranja naše društvo povezano in trdno, kar je
ključno za dolgoročno uspešno delovanje in obstoj
društva. Pri tem velja izpostaviti, da se zadnja leta v
velikem številu odpravljamo na kampiranje; prirejamo
tekmovanje v Paint Ballu, v sodelovanju z osnovno šolo
smo po nekaj letih premora ponovno obudili projekt
Veter v laseh; organiziramo enega večjih in boljših
turnirjev v Beerpongu v širšem območju; v poletnih
mesecih skoraj vsak dan igramo odbojko na domačem
igrišču … Letošnje leto pa je za društvo še posebej
pomembno leto, saj praznujemo 20. obletnico
delovanja. Prihajajoči mesec velja za najbolj aktiven
mesec društva že od same ustanovitve, saj vsako leto
v okviru Športnega oktobra organiziramo več športnih
dogodkov. Tudi letos se bomo ponovno maksimalno
potrudili pri izvedbi vseh dogodkov. Zadnji vikend v
oktobru pa bomo jubilej društva obeležili z
organizacijo veselice - Bolfenške noči in tekmovanja v
kuhanju kisle juhe v sklopu občinskega praznika
Trnovske vasi.
Podmladek društva je izjemen, zato sem prepričan, da
se v prihodnje za obstoj društva ni za bati. Upam, da bo
prihodnost prinesla še več realiziranih projektov.
Hkrati si želim, da bi ohranili odlično sodelovanje z
občino, ki je zmeraj bila poslušna za naše ideje in
predloge. Prav tako si želim, da ohranimo dobro
sodelovanje z ostalimi lokalnimi društvi.

Zbral in napisal: Boris Pukšič

Izlet področne Kmetijske zadruge Trnovska vas

V sredo 17. avgusta smo se člani Področne zadruge
Trnovska vas odpravili na strokovno ekskurzijo po
Dolenjski.
Pot nas je pripeljala do znane dolenjske vasi Mirna Peč,
kjer je v prostorih nekdanje osnovne šole stalna
razstava mirnopeškega rojaka Lojzeta Slaka in Toneta
Pavčka. Ob sprehodu skozi njegovo življenjsko delo,
smo začutili vpliv dolenjske pokrajine in ljudi, ter
ljudske glasbe, s katero je bilo prežeto njegovo

življenje in delo.
Sledila je vožnja do šole Brihtna glava. Pod taktirko
stroge učiteljice, smo se učili o značilnostih Bele krajine
in njenih ljudeh.
V znani vinski kleti Prus smo z veseljem odšli v kletne
prostore, kajti zunaj je bilo zelo vroče. Po ogledu
prostorov nas je v degustacijski sobi pričakala
belokranjska pogača, ob kateri smo degustirali 6 vrst
njihovih kvalitetnih vin.
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Proti večeru smo se odpeljali še v prestolnico
Dolenjske – Novo mesto. Sprehodili smo se skozi
mestne ulice in se ustavili v stolni cerkvi sv. Nikolaja in
ob Kolpi, kjer smo se hladili s sladoledom.
V večernih urah smo se v prijetnem kramljanju in pod
vlivom novih spoznanj vračali proti domu.
Z nami je bila tudi dolgoletna svetovalka na področju
kmetijskega svetovanja v naših krajih, ki zaključuje z
aktivno delovno dobo. Ob tej priložnosti se ji je
predsednik, v imenu kmetovalcev in članov področne
zadruge, zahvalil za korektno in uspešno delo, ter ji v
znak hvaležnosti izročil sliko našega kraja.
Da pa nismo bili lačni in ne žejni, je poskrbel Upravni
odbor Področne zadruge Trnovska vas, pod vodstvom
predsednika Franca Mohorič.

Marica Maguša

Klub malega nogometa Trnovska vas je bil organizator
15. kroga lige DMN Lenart, 09. 04. 2022 v športni
dvorani v Voličini. Oddigrani sta bili dve tekmi:
1.)KMN Trnovska vas-Siva Čaplja : Noela Benedikt in
2.) ŠD Jablance : KMN Vitomarci

Tekme so postregle veliko atraktivnih akcij, ki si jih je
ogledalo okrog 30 gledalcev.

Na pobudo Mitja Drašaka, vodje mladih selekcij pri
KMN Sv. Trojica, smo odigrali z njihovo ekipo dve
prijateljski tekmi v katagoriji U10. Prva tekma je
potekala 12. 05. 2022 na domačem igrišču v Trnovski
vasi, povratna tekma pa je bila 23. 05. 2022 v Sveti
Trojici. Namen tekem je bil, da fantje pridobijo na
kilometrini igranja in seveda druženju dveh prijateljskih
klubov.

Liga, v kateri tekmujemo, se je preselila na zunanja
igrišča, tako smo 13. 05. 2022, organizirali 19. krog DMN
Lenart na domačem igrišču v Trnovski vasi. Kljub dežju
so bile odigrane tri tekme, celoten krog pa si je
ogledalo 30 gledalcev.

04. 06. 2022 smo se udeležili turnirja z našo selekcijo
U10 na Destrniku. Naši fantje so po pokazani borbi,
dosegli odlično 2 mesto.

Delo KMN Trnovska vas
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Udeležili smo se tudi turnirja v Vitomarcih, ki je potekal
11. 06. 2022. Turnirja smo se udeležili z dvema
selekcijama, selekcija U10 in selekcija U15. Obe ekipi sta
prikazali voljo in željo po uspehu, a žal sta obe ekipi
izpadli v skupinskem delu tekmovanja.

Prvič smo tudi dodali novo prireditev, za katero
upamo, da bo naslednjo leto bolj obiskana iz strani
ekip, kajti za gledalce se ne smemo pritožovati, saj jih
je bilo kar lepo število od doma in daleč.

Imeli smo idejo, da prvič priredimo turnir 4 občin,
sosednjih občin v katagoriji U10. Tako so bile
povabljene ekipe, KMN Vitomarci, KMN Sv. Trojica, FC
Destrnik in domača ekipa KMN Trnovska vas.

Žal sta se turnirja udeležili le zadnji dve ekipi. Odigrali
smo dve tekmi, rezultat ni bil pomemben, saj je bil cilj
gibanje in druženje. Tu gre zahvala našemu sponzorju
gospodu Janku Trinkhausu - gostišče Siva Čaplja, saj
smo vsi udeleženci po končanem turnirju dobili
pogostitev!

Občni zbor kluba smo izvedli 03. 07. 2022, v prostorih
gostišča Siva Čaplja. Pregledali smo preteklo leto in

ocenili, da smo, kljub korona ukrepom, delali solidno.

Za zaključek sezone in pričetek počitnic smo za naše
najmlajše selekcije U7 in U10 priredili zaključek, na
katerem smo igrali nogomet in otroke pogostili s
picami. Presenitala nas je tudi Jasna Hernet –
Brezglutenček, naš sponzor, ki je navzoče pogostila z
okusnimi mafini.

Tako smo pripeljali leto do točke, ko je prišel datum, da
izvedemo naši ključni prireditvi leta.
Tako smo 20. 08.-21. 08. 2022 izpeljali športni vikend v
Trnovski vasi. V soboto, 20. 08. 2022 smo izvedli 2.
medvaški turnir med vasmi Občine Trnovska vas.
Turnirja so se udeližile ekipe Sovjaka, Trnovske vasi,
Vrhovcev (združena ekipa Trnovski-Bišečki Vrh),
Ločiča, Biša.
Zmagala je ekipa Sovjaka, po napetem finalu proti
Vrhovcem, ki so dosegli drugo mesto, tretje mesto pa
je dosegla ekipa Trnovske vasi. Zahvala gre vsem našim
sponzorjem in Darjanu Kovačecu, ki je bil vodja turnirja.

V nedeljo pa je potakal dan odprtih vrat KMN-ja
Trnovska vas. Prireditev ja namenjena našim
najmlajšim, z namenom, da se nam pridružijo.
Tako smo za naše otroke organizirali dve veliki
napihljivi igrali. Ob začetku prireditve sta se na
prijateljski tekmi pomerili ekipi, in sicer ekipa, ki je
zmagala medvaški turnir - ekipa Sovjaka proti članski
ekipi KMN-ja Trnovske vasi. Na prireditvi nas je tudi
pozdravil župan občine gospod Alojz Benko. Zahavala
gre Občini Trnovska vas, ki je sponzorirala eno izmed
dveh igral. Zahvalil bi se tudi našemu fotografu Janiji
Kukovcu, ki redno fotografira naše prireditve.
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3. 9. 2022 smo se udeležili prijateljskega turnirja v
Smolincih. Organizator turnirja Željko Žmavc nas je
povabil, turniraj smo se z veseljem udeležili z mešano
zasedbo naših članov,mladincev in veteranov. Turnir je
bil vrhunsko izpeljan in drugo leto se ga bomo
zagotovo udeležili!

Predsednik KMN Trnovska vas: Danijel Maguša

Lovska družina Trnovska vas je bila ustanovljena pred
več kot 70 leti, z namenom varovanja in ohranjanja
prostoživečih živali. Lovci gospodarimo z nekaj več kot
2000 hektarji lovskih površin. Vsa leta si člani
prizadevamo za dober odnos med kmetovalci oz.
lastniki zemljišč v skupno dobro. Vemo, da je preveč
divjadi na enem področju sila neugodno za
pridelovalce, na drugi strani pa nekateri vidijo našo
dejavnost kot barbarsko početje, in tako je naša
dejavnost vedno bolj v nakovalu med zagovorniki lova
in nasprotniki.
Kljub vsem težavam, s katerimi se srečujemo, pa lovci
organiziramo vsakoletno, zdaj že tradicionalno
meddružinsko tekmovanje, ki poteka 15. 8. na lepo
urejenem strelišču v Trnovski vasi. Tako je bilo tudi
letos. Tekmovanja se je udeležilo preko 100 strelcev iz
bližnje in daljne okolice. V naši lovski družini imamo kar
nekaj strelcev, ki se lahko kosajo z najboljšimi,
vsekakor pa izstopa Davorin Toš, ki tekmuje tudi na
državnem nivoju. Tekmovali so v 4 kategorijah, in sicer:
Streljanje z zračno puško, ekipno, veterani,
posamezno in pa lovski stav za pečenega odojka.

Strelci so dosegli naslednje rezultate:
Streljanje z zračno puško:
1. mesto Oton Čuček
2. mesto Danilo Slana

3. mesto Franc Pignar
Ekipno:
1. mesto LD Videm ob Ščavnici
2. mesto LD Dornava Polenšak
3. mesto SD Osek
Posamezno:
1. mesto Davorin Toš
2. mesto Stanko Rojko
3. mesto Dominik Slekovec
Veterani:
1. mesto Vinko Kocuvan
2. mesto Ivan Bezjak
3. mesto Bojan Lešnik

Streljanje lovski stav za pečenega odojka, Slavko Gorenc

Lovska družina Trnovska vas in njena dejavnost

Keglanje v Ločiču
Društvo za ohranjanje starih običajev Ločič je tudi letos
organiziralo tekmovanje v kegljanju. Skupino nas je
sestavljalo 5 oseb in po najboljših močeh smo
poskušali podreti največ kegljev, kar pa ni bila tako
lahka naloga. Dobri smo bili kar vsi, najbolj uspešni pa
so bili upokojenci.

Zdenka Kos Majcen, TD Trnovska vas
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Od lanu do platna na Simoničevi domačiji

Orgelski koncert

13. 4. 2022, SO ČLANI TD Destrnik na povabilo TD
TRNOVSKA VAS predstavili projekt »Od lanu do platna«.
Vključeni smo bili člani TD. Ob delu smo spoznavali
predmete in delovne postopke pri obdelavi. Lan so 100.
dan v letu posejali, v začetku avgusta so ga populili.
Posušenemu so s posebnimi glavniki odstranili KOBULE
(seme). S pomočjo TOLKAČA in TRLIC so olesenele dele
ločili od vlaken.
Na KOLOVRATIH so iz vlaken naredili NIT. Ko je je bilo
dovolj, so jo navili na MOTALO in iz nje naredili klobčič.
Na STATVAH so tkali blago. Ugotovili smo, da je bilo
nekoč veliko več druženja ob večerih, kot ga je sedaj.

Metka Nedelko, TD Trnovska vas

Da so orgle kraljica instrumentov, vemo že dolgo. To
nam je v nedeljo, 28. 8. dokazal tudi gospod Sebastian
Trinkl. V naši cerkvi smo tako prvič slišali, kako zvenijo
orgle, ko se po njihovi klaviaturi sprehajajo prsti
učenega in visoko izobraženega glasbenika. Slišali smo
vse, od tihega minimuma do najglasnejših in
najmogočnejših tonov.

Orgelski koncert se je začel s pozdravom predsednice
Kulturnega društva Trnovska vas, ki je za ambon k
besedi povabila tudi predsednico Slovenskega
orgelskega društva Republike Slovenije. Gospa
Andreja Golež-Gruden je na kratko opisala društvo in
pojasnila, da v sklopu njihove dvajsete obletnice
prirejajo orgelske koncerte z domačimi in s tujimi
virtuozi na orglah.

Tako so prisotni na koncertu v naši cerkvi uro in pol
poslušali izjemno glasbo poznanih in malo manj
poznanih glasbenih skladateljev. Ljudi se je najbolj
dotaknila improvizirana verzija vsem dobro poznane
skladbe Marija pomagaj nam sleherni čas. Nekdo jo je

opisal kot zelo čustveno, kajti v prvem delu je
koncertant igral tiho, in je bilo slišati, kakor mamin
pomirjajoč govor, zatem se je ritem spremenil in je bilo
slišati, kakor bi nas opominjal oče, potem je prišel
najglasnejši del, ki je predstavljal otroški direndaj. Tako
je vsak po svoje doživljal koncert in vsako skladbo na
repertoarju.

Po mnenju udeleženih je bil koncert zelo posebno
doživetje, osebno pa se veselim in verjamem, da bomo
na naših orglah še kdaj slišali melodije mojstrov in
virtuozov.

Pohod na Zavrh
Turistično društvo Trnovska vas je tudi letos, 1. maja,
organiziralo pohod na Zavrh. Zbrali smo se pred
občinsko stavbo in se odpravili na pot. Hoja je družno
zelo hitro minila.
Ko smo prispeli na Zavrh, smo si ogledali muzej
Rudolfa Maistra, se povzpeli na stolp in si ogledali
prelepe Slovenske gorice.
Nato smo se zbrali pri naši članici Bojani Rožmarin, kjer
sta nam Aleksander in David Majcen postregla s
hamburgerji.
Hvala vsem, posebej pa še naši članici Mariji Roškar, ki
je letos dopolnila 90 let in še pridno vztraja na našem
pohodu.

Zdenka Kos Majcen, TD Trnovska vas
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Prizidek zagledal luč Veter v laseh
V mesecu juliju 2022 so bili izpolnjeni vsi pogoji in
izdana potrebna gradbena dokumentacija za izgradnjo
prizidka h gasilskem domu v Bišu. Dela so se pričela
1. 8. 2022. Verjamemo, da bo cilj, ki je zastavljen za leto
2022, v popolnosti realiziran in bo prizidek sezidan,
pokrit in zaprt. Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalili
vsem članicam, članom ter občankam in občanom, ki
so s svojimi donatorskimi prispevki pripomogli k
realizaciji tega našega skupnega projekta.

UO PGD Biš

V petek, 20. 5. 2022 smo TD Trnovska vas sodelovali s
ŠD Kenguru na dogodku Veter v laseh. Predstavljali in
učili smo tehnike streljanja z lokom in to kar 140
otrokom. Vsak izmed njih je imel 3 strele na slamnato
tarčo.

David Majcen

Vabilo
Društvo gospodinj Trnovska vas v okviru občinskega

praznika vabi na

PRIKAZ STARIH OBIČAJEV,

ki bo 22. 10. 2022, od 10. do 13. ure na
Simoničevi domačiji.

Vljudno vabljeni!

Ženska vokalna skupina Simfonija
ob 10-letnici delovanja prireja koncert,

na katerem bo predstavila izdajo
CD-ja in videospota.

Koncert bo v nedeljo, 27. novembra 2022,
ob 16. uri v večnamenski dvorani Trnovska vas.

Lepo vabljeni!

Zbrane j e pozdravil tudi župan Alojz Benko.

Vabilo
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Z mopedi iz Trnovske vasi do Kopra
Od nore ideje do dogodivščine, ki jo bomo zmeraj nosili v svojih srcih

AVE … pa smo v petek dočakali že XV. Rimski tabor,
zbor v Petovii, sicer je bila uradna otvoritev že v četrtek.
V petek se postavi tabor do 18. ure, potem pa se prične
uradni del, najprej predaja daril vseh skupin, kot tudi
organizatorja. Letos smo vse skupine dobile knjigo/
slikanico Rimskih časov, potem pa so se že pričele igre,
najprej s kvizom in kot že do sedaj, kaj dosti nismo
vedeli, a ker smo iznajdljivi, smo osvojili kar nekaj točk,
zastopala sta nas Janja in Kevin. Med kvizom nas je
očaral prekrasen sončni zahod, a še prej je sledila
druga igra – štejemo po rimsko. Iz peharja sta dva
predstavnika vsake ekipe potegnila dva listka, kjer je
bila napisana številka, ki sta jomorala z lesenimmečem
napisati po rimsko v pesek na tleh. Tudi tu nam je
dobro šlo, Jošt je dobro obvladal številke, Janja pa je
hitro pisala in uspela sta v 29 sekundah. Meril se je
namreč čas, potem pa smo prisluhnili trem
mladeničem - Glasbeniki iz društva Vespesjan.

Na uradni otvoritvi XV. Rimskih iger pa so nastopila
dekleta iz plesne hiše Zahir, kot tudi mečevalci ognja,
na koncu so postregli z Rimsko večerjo izbrancem zamizo.
Potem pa v Taverno, kjer se je vzdušje že razživelo,
zanj so bili zaslužni predvsem naši fantje. V soboto, po
povorki po mestu Ptuj, so se v Rimskem taboru
nadaljevale igre. Tokrat smo se preizkusili v pantomimi
in pa peki svinjine. Tudi tu smo se kar dobro znašli, saj
se je David izkazal v spretnosti kulinarike.
Pridružili so se nam tudi Gladiatorji iz Pule. Igre pa so se
nadaljevale z Rimsko kulinariko, ko so morali razvrstiti
sestavine v košare, kaj je in kaj ni iz Rimskih časov,
sledilo pa je še nabiranje sivke.
V nedeljo pa pečenje piščanca izpod peke, nekaj iger in
proti večeru zaključek Rimskih iger.

AVE
Metka Nedelko

Rimske igre 2022

Športno društvo Kenguru je letos priredilo prav
posebno popotovanje po Slovenji, le za najpogumnejše,
saj smo se odpravili na 310 km dolgo pot z mopedi
Tomos. 3 čebelice in 3 APN-ke smo čez poletje pridno
»šraufali« in »glancali«, da so bile 14. avgusta
pripravljene na 2-dnevno turo, ki se je zaključila v Kopru,
kjer je bila od leta 1954 tovarna motornih koles Tomos.
Nedeljsko jutro smo začeli že zgodaj zjutraj in za
Kengurujevo zastavo pičili proti Slovenski Bistrici, kjer
smo imeli našo prvo postojanko. Vsaka postojanka je
bila na približno 25-30 km, s tem pa smo poskrbeli, da se
motorji niso pregreli. Že takoj nas je pričakalo prvo
popravilo blatnika ter prednje zavore, a nič kar naši
dečki ne bi mogli rešiti. Iz Slovenske Bistrice nas je pot
peljala v Slovenske Konjice, kjer smo malo pred našim
drugim »pit stopom« imeli prvi karambol, ko sem se Štart v Trnovski vasi
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zaletela v sveže popravljen blatnik Mihi Brumnu, pa je
šla dva dni stara tablica rakom žvižgat. A hitro smo tudi
to popravili s pomočjo nekaj lepilnega traku, na srečo
tudi brez poškodb. Ni bilo dolgo, že smo se peljali skozi
slovensko knežje mesto, se ustavili pod Celjskim
gradom in občudovali arhitekturo ter Savinjo. Na poti
do Trojan smo imeli še kosilo, nekje med zelenimi polji
hmelja, kasneje pa nas je pot peljala še po sladico -
trojanske krofe. Po 122 km smo na parkirišču natočili
mešanico, zamenjali eno svečko in na novo »zašraufali
fustraster«, ki smo ga iskali po trojanskem bregu. Ker se
pa nam je vijak zlomil, se je naš predsednik peljal od hiše
do hiše ter spraševal za enakega. K sreči smo ga dobili in
krenili dalje.
V času, ko se nam tako hitro mudi do cilja, se mi zdi, da
smo pozabili, kako lepa je lahko pot. Še posebej čez
Slovenijo. Skozi mesta in vasi smo že prispeli v naše
glavno mesto Ljubljano. Takrat smo vedeli, da je
polovica poti že za nami in raztegnili naše že zelo boleče
riti. Le še skozi Vrhniko ter Logatec, kjer smo videli
najlepši razgled nad travnato pokrajino ter 16 km do
našega prvega cilja - prenočišča v Cerknici. Veseli, da je
za nami 225 km in da smo do semprišli celi - takomopedi
kot mi - smo se zavili v tople odeje.
Naslednji dan je po načrtu bilo pred nami le 85 km in tudi
prve prave težave. Ko smo bili že pripravljeni na štart,
eden od mopedov ni vžgal. In ko smo ga vžigali in
vžigali, je odpadla še »zajla«. A spet smo imeli srečo v
nesreči, saj smo našli mojstra, ki je moped popravil in
tako nas je vseh šest pot nadaljevalo proti morju.
A ne za dolgo, saj smo »šraufali« spet v Postojni. Naši
fantje so res pohvale vredni, saj so po 5 poskusih
uporabe »filtra«, za precejanje rje iz tanka, popravili tudi
plovec, tako da so ga odstranili in uravnavali bencin
skozi pipico. Pa smo bili spet nazaj na poti. Nič se ne

primerja s trenutkom, ko smo prvič zagledali morje.
Vriskanje in roke v zraku, veselje in sreča, saj smo vedeli
da smo zdaj pa že res blizu. Ustavili smo se na Črnem
Kalu, da bi uživali v čudovitem razgledu, vendar kar
hitro ugledali temne, črne oblake, ki so šli prav v našo
smer. Hitro smo štartali, v upanju, da bomo hitrejši od
nevihte, a teh 40 km/h nas ni rešilo. 16 km pred ciljem
nas je dobila nevihta s točo, vendar smo našli dvignjen
kontejner, ki je bil ravno dovolj velik za nas, naše
mopede, in enega prav tako nesrečnega kolesarja.
Takrat smo se lahko samo nasmejali, saj smo mislili, da
smo doživeli že vse, kar smo lahko in da nas nič več ne
more presenetiti. Skozi redke dežne kaplje smo pot
nadaljevali proti cilju. Na hitri cesti smo se peljali do
Kopra in glej ga zlomka, »gumidefekt« 1 km pred ciljem.
Glave skupaj in spet smo »šraufali«. Guma je bila hitro
zamenjana, saj smo vedeli, da smo z eno nogo že v
morju.
S velikim ponosom in veseljem lahko napišem, da smo
Vid Murko, Aleksander Majcen, David Majcen, Miha
Brumen, Samo Krajnc in Vita Kos uspešno zaključili turo
po Sloveniji in vsi z našimi mopedi prispeli do cilja. V
Žusterni smo se kasneje še z Aleksandrom Vukom in
Dominikom Krajncem, ki sta bila naša podpora skozi
celotno pot, skopali. A cilj ni bil niti pol tako sladek, kot
je bila naša pot.
Skozi celotno dogodivščino, od Trnovske vasi do Kopra,
smo bili deležni veliko pozdravljanja, navijanja in
podpore mimoidočih in drugih udeležencev v prometu.
Posebej pa se še moramo zahvaliti Miranu Brumnu za
izposojo kombija ter Aleksandru Vuku in Dominiku
Krajncu, ki sta nas spremljala in po dveh dnevih uspešno
pripeljala nazaj domov.

Vita Kos
Fotografije: Aleksander Vuk

Na poti Menjava zračnice

Na cilju v Kopru Športno društvo Kenguru
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Osrednja tema Tedna otroka v letu 2022: »SKUPAJ SE
IMAMO DOBRO«.
Utrinki iz delavnic
PRIŠLA JE JESEN (ustvarjanje v gozdu)
1. t in 3. t

JESEN (ustvarjalna delavnica)
2. t

JESENSKA KUHINJA (priprava jesenskih dobrot)
1. t in 3. t

JESENSKA USTVARJALNICA (ustvarjalna delavnica iz
naravnih materialov)
4. t in 5. t

ENGLISH IS FUN (angleška bralnica)
6. t

zbrala: Dušanka Škamlec

Teden otroka na PŠ Trnovska vas
3. 10.-9. 10. 2022
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Na prvi jesenski dan, 23. 9. 2022, smo v našem vrtcu
dobili prav poseben obisk. Obiskala nas je gospa Jesen
in nas razveselila z barvno paleto jesenskih barv. Sobo
je potresla z barvnimi listki ter nam prinesla polno
košaro dobrot. Pridelke in plodove smo skupaj
poimenovali, jih preštevali, razvrščali, okušali,
opisovali in spoznali njihovo uporabo.

Otroci so gospo Jesen razveselili s pesmico in se od nje
poslovili. Obljubila je, da nas naslednje leto spet
obišče.

Za vrtec: Saška Meznarič

Obiskala nas je gospa Jesen

Nasvidenje vrtec, dober dan osnovna šola
Med sončne poletne dneve je zavel prvi piš jesenskega
vetra. Dežne kaplje so naznanile, da se zaključujejo
poletne počitnice. Odprla so se vrata šole, ki je dobra
dva meseca samevala v tišini praznih učilnic.

11 prvošolcev in prvošolk je 1. septembra prvič
prestopilo prag osnovne šole. Igralnico je zamenjala
učilnica, vzgojiteljico učiteljica, nahrbtnik šolska torba,
mizice in stolčke so zamenjale mize in stoli, na mizi pa
so jih namesto igrač pričakali kupi zvezkov in šolskih
potrebščin. Tako se je za njih začelo nekaj novega,
nekaj pomembnega… začela se je šola.

Seveda pa v šoli ne bodo sami. Zraven njih bo še 78
drugih otrok, ki obiskujejo podružnično šolo. V
letošnjem šolskem letu je na šoli 14 drugošolcev, 16
tretješolcev, 18 četrtošolcev, 17 petošolcev in 13
šestošolcev. Prepričana sem, da je bil 1. september tudi
za njih ponovno pomemben dan.

Učenci in učenke:
• prihajajte v šolo z veseljem;
• bodite radovedni, ustvarjalni in vedoželjni;
• bodite prijazni, potrpežljivi in strpni;
• bodite ponosni nase;
• ne ustrašite se izzivov, ki vas čakajo;
• bodite pogumni;

• verjemite vase in v svoje sposobnosti;
• zavedajte se, da ste popolni točno takšni, kot ste;
• imejte se radi.

»Ne pozabite, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen
želod, ki je padel na tla in vztrajal.« (neznan avtor)

Vsem želim nasmejano in znanja polno novo šolsko
leto. Upam, da se boste na šoli počutili sprejete, varne
in slišane.

Dušanka Škamlec
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Predšolski otroci so v tednu od 19. 9. do 23. 9. 2022
obiskovali plavalni tečaj v Termah Ptuj. Skupaj z učitelji
plavanja so usvajali plavalne prvine, kot so: drsenje na
vodi, skok v vodo, potapljanje pod vodo in tudi
plavalno tehniko žabica. Seveda ni zmanjkalo tudi časa
za vodne igre, kjer so otroci uživali in preizkušali svoje
novo plavalno znanje. Poseben dogodek pa je tudi
vožnja z avtobusom na bazen in nazaj, ko nas
utrujenost že malo dohiti … vendar ne za dolgo.

Nikoli ni prepozno, da se naučimo plavati, vendar je
najbolje, da to naredimo v otroštvu, ko je učenje
najuspešnejše, pridobljeno znanje pa nam koristi za
vse življenje.
Vsem otrokom čestitam za uspešno opravljeni plavalni
tečaj in za usvojenega morskega konjička.

Za vrtec: Saška Meznarič

Plavalni tečaj predšolskih otrok

Živalski vrt
(Irena Perme)

Gremo v živalski vrt! Gremo v živalski vrt!
Tam res prava je zabava,
tam je opica norčava,

besni ris, dva važna pava.
Gremo v živalski vrt! Gremo v živalski vrt!

Tam se vedno kaj dogaja,
tigru opica nagaja,
slon tušira papagaja.

Zaključili smo še eno vrtčevsko leto. Tako kot vsako
leto, smo tudi letos skupaj z otroki pripravili zaključno
prireditev vrtca. Prireditev je potekala 7. junija 2022, v
telovadnici šole. Videoposnetek si lahko ogledate na
spletni strani šole in vrtca. Vsem sodelujočim se
iskreno zahvaljujem za vložen trud pri izpeljavi
prireditve.
Vam dragi starši pa smo vam hvaležni za zaupanje in
podporo pri skrbi za vaše otroke. Iskrena hvala za vse
lepe besede in pozornost, ki ste nam jo namenili.

"Človek je velik takrat, ko ne izgubi srca otroka."
(Mencij)

Za vrtec: Saška Meznarič

Zaključna prireditev vrtca:
GREMO V ŽIVALSKI VRT
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Siniša Čeh iz Trnovske vasi je v navezi s svojimi
gumbnimi lepoticami poznan po vsej Sloveniji in tudi v
tujini. Je znan obraz odrov, na katerih nastopajo
najbolj znani izvajalci slovenske narodno-zabavne
glasbe. Danes pa 35-letni harmonikar svoje znanje
predaja tudi v lastni glasbeni šoli.

Čuti se, da mu je bila glasba na nek način položena v
zibel, ob kateri mu je babica zelo pogosto prepevala z
vso nežnostjo, ki jo premorejo le stari starši. Že pri
štirih letih je raztegnil prvi meh, a takratna klavirska
harmonika, s katero je melodije osvajal ob poslušanju
melodij na radiu, ni bila tista »taprava«, čeprav jo tu in
tam raztegne še danes. Na prvi pogled ga je že v
osnovnošolskih letih osvojila »frajtonarca«.
Njegov prvi mentor, Alojz Furjan, mu je izdelal prvo
diatonično harmoniko, s katero se je spoprijateljil pri
desetih letih. Ker mu učitelj kmalu ni imel več kaj
pokazati, saj je Siniša z večurnimi vajami hitro
napredoval, se je pričel učiti sam. S tablaturami in
prstnimi redi svojega vzornika Zorana Lupinca se je ure
in ure spopadal doma.

»Vadil sem od 4 do 6 ur na dan, včasih tudi
več in niti za eno uro vaje mi ni žal.«

Prve izkušnje z igranjem v ansamblu je nabiral v takrat
znani skupini Štajerband in ob tem nabiral vedno nove
glasbene prijatelje. Še danes večkrat nastopa s svojim
dobrim prijateljem, baritonistom in basistom Brankom
Novakom, ki ga je že vmladosti predstavil Alfiju Nipiču.
Temu Sinišev potencial ni ostal prikrit, zato ga je
povabil k sodelovanju, ki je do danes nanizalo več
skladb in nastopov.
Hvaležen je tudi znanemu glasbeniku Simonu
Golobiču, ki ga je povezal z Jožetom Antoničem,
kitaristom legendarnega Alpskega kvinteta, na podlagi

česar je nastala skupina Maxi trio. Sodeloval je z
odličnimi pevkami Ansambla Slavka Avsenika, Jožico
Kališnik in Jožico Svete ter Božo Hvala. »Poleg vseh
znanstev in sodelovanj, za katere sem hvaležen, saj so
mi vsa veliko dala v smislu priložnosti in izkušenj, pa
sem vesel tudi prijateljstva z Jožetom Burnikom,
odličnim harmonikarjem in skladateljem, ki je zame
napisal tudi več skladb in ki smo ga z glasbenimi
prijatelji več let zapored ob njegovem rojstnem dnevu
presenetili kar med počitnikovanjem na Krku.« pove
Siniša, ki se tudi na dopust odpravi s harmoniko v
prtljažniku.

Danes najraje igra na svoje harmonike, ki so jih posebej
zanj izdelali v podjetju Harmonike Munda ter po njem
poimenovali tudi model harmonike – Flavia S. Čeh.
Sinišu se, kljub rednemu poučevanju v svoji glasbeni
šoli, ki domuje na istem naslovu kot on in ji je lani
namenil na novo urejeno in prostorno glasbeno sobo,
zdi pomembno, da najde čas tudi za lastno vajo.

Poznan je po širini svojega repertoarja, saj išče vedno
nove izzive v vseh glasbenih žanrih. Ponosen je, ko na
odrih videva svoje učence, nekateri se udeležujejo tudi
tekmovanj in dosegajo dobre rezultate. »Dobro igrati
neko glasbilo pomeni garati. Ne gre samo za talent,
potrebno je delati, vztrajati in pri tem ohraniti veselje.
Igrati z odporom nima smisla.« razloži Siniša, ki mu
nobena glasbena želja učencev ni težava. »Moj cilj je
med učenci ozavestiti, da se da na diatonično
harmoniko zaigrati karkoli.«

Ob vseh obveznostih, ki jih prinaša vsakdan
glasbenika, pa je Siniša poznan tudi po svojih
hudomušnih objavah na socialnih omrežjih. »Ko ima
ženska oblečeni bikini, ima odkritega 90 % telesa.
Moški pa smo seveda vljudni in gledamo le pokriti del.«
Sinišu Čehu je delo hkrati hobi in to ga osrečuje. Iz
njegove hiše pa se dan za dnem razlegajo veselemelodije.

Brez harmonike ne gre nikamor!

»Sodelovanje z Alfijemmi je res v ponos.«
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Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda HVALA,
ki v naših srcih bo ostala
in nas večno spominjala na te.

SPOMIN

Dragi mož in oče

Jože Majerič
1942- 2022

Letos mineva 20 let odkar te je kruta
bolezen vzela iz naše sredine.

Ostali so nam le spomini in dela tvojih pridnih rok.
Hvaležni smo, da smo te imeli, čeprav prekratek čas!

Dragi oče, kako poln modrosti in čudoviti
dedek in pradedek bi bil!

Tvoji najdražji

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

(Kant)

Stanko
20. 7. 1952 – 9. 11. 2012

Vera
12. 4. 1961 – 14. 7. 2012

Deset let je že, kar vaju ni več med nami, toda drag
spomin na vaju je neizbrisen in shranjen v naših
srcih za vedno.

Vsi, ki smo vaju imeli radi.

»Imam srečo, da me domači in sosedje po toliko letih
še sploh lahko poslušajo.«

Na vprašanje, kdaj je pravi čas, da poprimemo za
harmoniko, če imamo to željo, pa je Siniša odgovoril
tako: »Kadarkoli, od 6. leta starosti naprej pa vse do
100 in več. Nikoli ni prepozno!«

Aleksandra Papež

Siniša Čeh se s svojimi učenci rad udeležuje lokalnih dogodkov, kjer igranje na več deset harmonik ustvari magično vzdušje. Foto: arhiv občine

Franc Pšajd iz Črmlje 5,
Danijel Rojko iz Bišečkega Vrha 52,

Frančiška Vrečar iz Bišečkega Vrha 64.

Iz naše občine so se poslovili:
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