
TRNOVSKA VAS / OB PRVEM PRAZNIKU OBClNE 

Slovesno 'udi zaradi novih pridobilev 
V domu krajano,., v Trnovski "'asi so se s sobotno prosla,.,o 
končale prireditve ob 1. občinskem prazniku te mlade sloven
skogoriške občine. V kulturnem programu so ob domačem 
mešen am pevskem zboru Jakoba Gomilška ter osnovnošolcih 
nastopili še ljudski pevci in drugi. Slo\lesnostl v Tmm'ski vas i 
se je udeležU tudi predsednik Združene liste Borut Pahor z 
bližnjimi sodelal'Ci. 

Občane je ob prazniku nago
voril župan Karl Vurcer, v go
voru pa orisal prvo leto občine. 
Izpostavil je vidnejše pridobitve 
in investicije ter dodal, da so v 
Trnovski vasi s svojo občino do
bili dolžnost, živeti odgovorno 
in po svoje. Na slovesnosti so 
predstavili nov občinski grb in 
zastavo, kjer se kot simbola ro
dovitne Pesnilke doline in vi· 
narodnih slovenskogoriški 
gričev pojavljata močvirska lo· 

garica ter grozd. Grb, delo obli· 
kovalea Danila Muršca, je na so· 
botni slovesnosti podrobneje 
predstavila svetnica Marija 
Kovačič . Zastave pa so ob tej 
prilodnosti prejeli predsedniki 
vaških odborov in društev v 
občini. 

V Trnovski vasi so ob prazni· 
ku podelili tudi občinska priz
nanja. Prejeli so jih Milan Hor
vat za uspehe v obrti, kmetova
lec Anton Mohorič in kultur· 

Do čistejšega okolja pa z novo čistilno napravo 

Do zdravja v Trnovski vasi odsJej tudi z Jaserjem. Na foto
grafiji dr. Franc Šuta z medicinsko sestro Majdo ZemJjlč 

nik Marjan Potrč, ki je letos iz
dal svojo drugo pesniško zbirko 

z naslovom Ujetnik spomina. 
Proslave v Trnovski vasi se je 
udeležilo veliko občanov ter več 
županov sosednjih občin in s 
širšega ptujskega območja, gost 
pa je bil (Udi predsednik 
Združene liste. 

Prireditve ob prvem občin
skem prazniku so se v Trnovski 
vasi pričele že prejšnjo soboto s 
srečanjem starejših, v sredo so 
na potoku Črmlja v Bišu odprli 
nov most, v četrtek 1200 metrov 
asfa1tirane ceste Trnovski Vrh
Bišečki vrh, v petek so uporabi 
namenili bankomat Nove KBM 
in laboratorij z laser;em v zaseb
ni ambulanti dr. Franca Šuta, v 
soboto pa so še pred osrednjo 
slovesnostjo pri domu krajano\r 
v Trnovski vasi odprli čistilno 
napravo; odprtja so se udeležili 
predstavniki Biotehne Inženi
ringa Kranj, ministrstva za ok
olje in prostor RS ter ptujskih 
Gradenj. 
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