
V Trnovski vasi so sklenili prvo občinsko praznovanje 

Logarica za trdoživost 
Teden dni sopotekale plileditve ob pfVem občinskem ptazniku občine T!novska 
vas· Podelili tli občinskapliznanja 

Kmetovalec Anton Mohorič, Milan Horvat, zasebni 
gradbenik, in Marjan Potrč, ki je s svojim delovanjem 
bogatiJ kulturno življellie v tem delu Slovenskih goric, 
so prejemniki prvih priznanj občine Trnovska vas. 
hročil jim jih je župan Karl Vurcer, ki je v svojem 
sobotnem nagovoru na sklepni prireditvi ob prvem 
občinskem praznovanju v Trnovski vasi povedal: 
''Veliko smo naredili v tem letu, ogromno dela pa nas 
še čaka. Naši kraji se lahko pohvalijo z bogato zgo
dovino in to mor-amo ohranjati, obenem pa delati tako, 
da bo iivljellie za naših 1296 prebivalcev še lažje. Med 
pomemb-nejšimi investicijami, ki nas čakajo, sta 
vsekakor ureditev osnovne šole, da bo la lahko spre
jela program devetletnega šolanja, in zgnlditcv kul
turnega doma. Več pozornosti kot letos bomo v 
naslednjih letih nanIenili kmetijstvu in melioracijam, 
vsekakor pa bomo nadaljevali asfaltirnnje cest. Še 
vedno imamo tod okoli 32 kilometrov javnih poti in 

116 kilometrov lokalnih cest, ki so samo gramozinmc 
in včasih kar težko prevozne." 

Letos so v občini Trnovska vas že uredili nekaj 
kilometrov cest, zgradili most v Črmlji, ob občinskem 
prazniku so odprli čistilno napravo v samem občin· 
skem središču, uredili so laboratorij v zasebni 
zdravniški ambulanti, kmalu bo pri zdravstvenem 
domu zače l delovati bankomat NKBM. 

Prebivalci Trnovske in okolišIdh vasi so s prvim 
občinskim praznikom dobili tudi občinski grb in zas· 
tava, ki je rumene baIVe, sredi nje pa se ponovi simbol 
iz grba. Tam sta svoje mesto našli prekrižani logarici 
(logarica je redka cvetica, ki simbolizira trdoživost), 
v spodnji del grba pa so njegovi avtorji (župan Karl 
Vurcer, profesor Ivan Lovrenčič in likovnik Danilo 
Muršec) umestili stiliziran grozd. 

Sobotne sveča nost i , ki so jo pripravili ob 
pomoč i osnovnošolcev in sred nješolcev te r 
domačih pevcev, so se, me d Cirugimi, udeležili 
žu pani mn og ih obč in , priše l pa je tudi prvak 
Združene lis te Borut Paho r. 
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