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OBČiNA TRNOVSKA VAS 

V srednjih Slovenskih goricah, 
ob regionalni cesti Ptuj
lenart se razprostira občina 
Trnovska vas. Gričevnato 
ravninski svet obsega 23 
kvadratnih kilometrov, delno 
ravnin Pesniške doline in 
gričevnatega sveta, ki ponuja 
ugodne pogoje za razvoj 
kmetijstva in turizma, obrti in 
okolju prijazne industrije. 

V sedmih vaseh (Biš, Bišečk i Vrh, ~rmlja, 
Ločič, Sovjak, Trnovska vas in Trnovski 
Vrh) v 330 gospodinjstvih živi 1270 ljudi. 

S kmetijstvom se delno ukvarja 35 
odstotkov občanov, samo s kmetijstvom 
pa 15 odstotkov, z obrtjo le dober 
odstotek. Zaposleni iščejo delovna mesta 
v bližnjih mestih, a kljub temu je 
nezaposlenost krepko večja od 
slovenskega povprečja. 

V zadnjih dveh desetletjih, posebej 
še v zadnjih štirih letih nove lokalne 
samouprave, ko so postale finantne 
možnosti boljše, je bil storjen velik 
korak v osnovni infrastrukturi (ceste, 
vodovod, tistiina naprava in zatetki 
kanalizacije, športno igr išče, parkirišče, 

cestna razsvetljava, zdravstveni dom, 
poslovilni prostor). S tem so zagotovljeni 
osnovni življenjski pogoji mladim, ki 
nabirajo znanje v srednjih šolah in na 
univerzah. 

Kulturna in naravna 
dediščina 

V obtini Trnovska vas SO ponosni 
na rodoljuba in dobrotnika dr. Jožefa 
Muršca (1807-1895). Kot duhovnik in 
učite lj je sodeloval s pomembnimi ljudmi 
takratnega časa: Vrazom, Bleiweisom, 
Slomškom, Prešernom. Zbiral je ljudske 
pesmi, pregovore, sodeloval pri 
Kozlerjevem zemljevidu in vrisal 
narodnostno mejo tcr opisal krajevna 
imena v mariborskem okrožju. 1876. 
leta je v rodnem Bišu ustanovil gasilsko 
društvo, ki je danes med najstarejšimi 
v Sloveniji. Ob stoletnici njegove smrti 
(pokopan je na pokopališču v Trnovski 

vasi) je občina pripravila o njem simpozij 
in postavi la doprsni ki p pred cerkvijo sv. 
Bolfenka. 

V letošnjem letu so v Trnovski vasi 
pripravili mednarodni simpozij O Jakobu 
Gomilšaku (Mu rščev nečak), duhovniku, 
pridigarju, pesniku, publicistu. Ob 
simpoziju je izšel tudi zbornik o Jakobu 
Gomilšaku. 

V prihodnosti se bodo v Trnovski 
vasi na primeren način spomnili tudi 
Ivana Macuna, profesorja književnosti in 
prevajalca. 

V letošnjem letu je občina Trnovska vas 
obnovila iz leta 1787 ohranjeno cimprano 
hišo, ki je poznana kot Simoničeva 

Karl Vurcer, župan občine Trnovska 
vas 

domačija. Hišo bodo spremeni li v 
etnografski muzej. 

V Bišu, ob regionalni cesti Ptuj-Lenart 
so Jezera - ostanek močvirskega jelševega 
gozda, kjer na površini več kot dveh 
hektarjev gnezdi največja in najstarejša 
kolonija sivih čapelj v Sloveniji. V občini si 
prizadevajo urediti utno pot in opozoriti 
tudi na številne druge ptice ter na logarico 
- rastlino, ki je obenem simbol obeine. 

Trnovska vas danes in jutri 
1998. leta je postala Trnovska vas po 

43 letih ponovno samostojna občina in 
njen prvi župan Karl Vurcer, ki je bi l 
na letošnjih lokalnih volitvah ponovno 
izvoljen za župana. V obeinski svet je 
bi lo izvoljenih sedem svetnikov, in sicer: 
Franc Pukšit, ki je podžupan obeine, Franc 
Tašner, Srečko Pukšič, Ivan Lovrenčič, Jože 
Potrč, Manfred Jakob in Andrej Murko. 

Župan in občinski svet se bodo v svojem 
mandatu trudili v prvi vrsti za izgradnjo 
šestrazredne osnovne šole, otroškega 
vrtca ter za izgradnjo telovadnice, ki je v 
kraju ni. Investicija naj bi bila končana v 
letu 2004. Skrbel i bodo za infrastrukturo 
ter za vzdrževanje le-te, poskrbeli za 
kanalizacijo, pred igriščem bodo zgradili 
parkirišče in objekt z garderobami in 
sanitarijami. 

Finalizirali bodo integralni razvojni 
program. SOdelujejo s petimi občinami 
v Slovenskih goricah pri projektu 
"Gurmanska - rokodelska pot': Sicer 
pa bodo skrbeli za razvoj kmetijstva, 
obrti in domačih društev ter za zdravo 

Trnovska vas pozimi 

preživljanje prostega časa mladih ter za 
varstvo ostarelih. 

S prostorskim planom bodo omogočili 
novogradnje, širitev kmetijskih in obrtnih 
dejavnosti, kar bo pripomoglo k 
uspešnejšemu razvoju kraja. 

Občina bo sodelovala pri medobčinskih 
projektih ter pri regionalnem 
sodelovanju. Skupni projekti so projekti 
kulture, socialni projekti in projekti, ki jih 
obeine niso sposobne peljati na dovolj 
visokem nivoju, ker nimajo strokovnjakov 
in materialnih možnosti. Pri teh projektih 
imajo v mislih dejavnost Knjižnice Ivana 
Po trča na Ptuju pa šolo Ljudevita 
Pivka, glasbeno šolo, zdravstveni dom, 
bolnišnico, varstvo okolja, skratka celotno 
skupno nadgradnjo. 

Občina Trnovska vas želi v novem 
letu vsem obeanom ter bralcem Tednika 
veliko uspeha in sreče ter skupnega 
zadovoljstva. 


