
TRNOVSKA VAS / ZA VEČJO POŽARNO VARNOST 

Občinske meje ne 
olllejujejo gasilcev 
V Trnol'ski vasi je bila v nedeljo, 18. julija, podpisana pogodba 
o izvajanju javne gasilske službe l ' občinah Trnovska vas in Sn· 
ti Andraž v Slm'ensklh goricah, ki so jo predstavniki obeh 
občin podpisaJI Z Gasilsko zvezo Tmoyska vas-Vitomarci. 

Slovesnosti v Trnovski vasi se je 
'udeležilo okoli 100 gasilcev iz 
sosednjih gasilskih društev, gasil
ci iz prijateljskega hrvaškega ga
silskega društva Petri ja vec, župa
ni občin Trnovska vas, Sv. 

Andraž in Destrnik ter ~Ievilni 

občani. Slavnostni govornik je bil 
župan občine Trnovska vas, Karl 
Vurcer. Ob tej priložnosti pa so 
pred kulturnim domov v Trnovs
ki vasi razvili tudi novi prapor ga-

Ob podpisu pogodbe o opravljanju javne gasilske 
službe so bili prisotni (od leve p roti desni): župan 
občine Sv. Andraž, Franc Krepša, predsednik PGD 
Biš, ManIred Jakol, predsednik PGD Vitomarci, 
Alojz Ploj, tajnik gasilske zveze Trnovska vas - Vi
tomarci, Andrej Amuga. predsednik gasilske zveze 
Trnovska vas - Vitomarci, Alojz Clgula, poveljnik 
gasilske zveze Trnovska vas - Vitomarci. Alojz Fe
konja, župan občine Trnovska vas, Karl Vurcer ln 
poveljnik PGD Biš, Edi Petrič 

Novi prapor biških gasilcev je razvil po~ 
dpredsednlk PGD Biš Miran Arnuga 

silskega društva Bi~, s čimer so 
nadomestili štiri deseuerja stari 
društveni prapor. Osnutek lanj je 
oblikoval domačin Danilo 
Muršec, slovesnosti pa se je ude
ležil tudi predsednik sveta gasils
kih zvez Podra\'ske regije, Franc 
Simeonov. Novi biški gasilski 
prapor, ki ga je blagoslovil domači 
župnik Jožef Rajnar, ima 31 tra· 
kov in 76 žeblj i čkov, sredstva zanj 
so prispevali krajani, občani in ga· 
silci sami. Prireditev v Trnovski 
vasi so omogočili Občina Trnovs· 
ka vas, Kava bar Vurcer in gostil· 
na Korez iz Turnišč, Po uradni 
slovesnosti, s katero so bili pas· 
tavljeni novi temelji za večjo 

požarno varnost v tem delu Slo· 
venskih goric, je zbrane zabavala 
skupina Pomlad, 
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