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liNe znamo pokazati pripadnosti kraju!" 
V občini Trnovska vas so praznovanja ob 5. občinskem prazniku pričeli 4. oktobra. V tem času se je zvrstilo več športnih in kulturnih prireditev. 

Najaktivncjšc jc bilo Športno 
društvo Kenguru, ki je pripravi lo 
kar šcst športnih prireditev, tC pa 
so organizirali rudi člani Lovske 
družine Trnovska vas, Športno 
drUŠIYO Trnovska vas in Strelsko 
društvo Trnovs~a vas. V okviru 
praznovanj pa jc Odbor za krnc
lijs('Yo, malo gospociarsrvo in 
turizem skupaj z UrAdom za in
fonnimnjc in Zvezo društev rej
cev govedi iisasrc pasme Slovenije 
organiziral predavanje v okviru 
projekta Pripravljenost sloven
skih govedorejecv na VStop v EU. 

V petek, 24. oktobrd, pa je v 

'o 

kulturnem domu v Trnovski vasi 
potclGll Kulwrni maraton 2003. 
ki ga je organizirdi JSKD, Ol PlUj 
v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Pruj. Na njem je nastopi
lo 20 Skupin, mcd njimi tudi pe
vci kulturnega drušlV4I Trnovska 
vas, ki lxxIo v soboto, 8. novem
bra, predstavili svojo kaseto. Ob 
tej priložnosti turistično društvo 
Trnovska ' ''dS in KUD Lipa Zg. 
Kungota pripravljata rJ.ZStavo o 
klopoIcu. 

V okviru prJ.Znovanj SO sloves· 
no predali namenu več odsekov 
modernizirJnih cest in v soboto, 

.' 

Slačilnice in parkirišče pri igrišču sta slovesno 
Karl Vurcer in podžupan Franc Pukšič 

25. oktobm, s lačilnice in parkiri· 
šča pri igrišču \' Trnovski vasi. PO 
SObotni otvoritvi je potekala os
rednja slovesnost ob občinskem 
prazni l·aJ. Zbmnc je pozdravil 
župan občine Trnovska vas Karl 
Vurccr, ki je poudaril, da se male 
občine izplatajo, dokler bo pri
tekal denar iz dri..avc, in ~okre
gal" listc, ki pm\fijo, da so male 
občine drage. Menil je šc, da 
mor.! dr7.ava poskrbeti , da bodo 
male občine lahko delovale cc
nejc. Spregovoril je o investici· 
jah, za hterc so v zadnjih letih 
porAbili 300 mi lijonov 1O!;lrjev, v 

letošnjem letu pa 90 milijonov. 
Obč:mc pa je tudi spomnil, da 
so v občini pred pomembno in
vesticijO, ro jc gradnja šole, te· 
lovadnice in vrtca; graditi bodo 
7..3čc li prihodnje lero, ilwcsticija 
pa naj bi bi la 7.ak1jučena v treh 
lelih , zalO bodo v prihodnjih le
tih momli ostale investicije ome
jiti. Ob koncu se je zahvalil vsem, 
ki mu pomagajo, in rudi vsem 
čestital ob prazniku ler 7.aključil : 

~Obžalujcm , da ni prisotnih več 
domačih ljudi. VelikokrAt pač nc 
znamo pokazali pripadnosli do
mačemu krajU." 

Prejemniki zlatih petic (z desne) Janja Potrč , Boštjal~n:;r.~::h" 
Leon Pavalec skupaj z županom Karlom Vurcarjem in podžu
panom Francem Pukšičem 

V kulturnem programu so na
stopili ljudski pevci domačega 
kulturnega druš[\"J, učenci osno
vne šole, na violino pa sta i'..aigra
li Polona in Ana. Na slovesnosti 
so podelili tudi občinski prizna· 
nji, ki sra ju letos prejela JXda. 
goška delavka Angela Fras Z.1 v 
slovcnskcm meri lu uspele pro
jekte na naravoslovnem področ
ju in za zgledno lI\'ajanje mladih 
v naravo in podjetnikjože Pihler 
7.a r.lZVijanje podjetnišlVa v ob
čini . Podelili pa so tudi prizna· 
nja za najlepše urejene domovc 
in kmet ije. Za najlepši kmctiji jc 

komisija izbrala kmetijo Marije 
Roškar iz Biša in kmetijo Marice 
in Oanijela Rojka iz Bišečkcga 
Vrha. Priznanji 7..3 najlepšc ureje
no hišo pa sta pre jela Jožica in 
FrAnc Muršec iz Ločiča in Ivan in 
Marjeta Matjaš iČ iz Biša. Na osre
dnji slovesnosti so lanskim od lič· 
njakom podelili še zlate pctice, 
ki so jih prejeli janja Pot rč, Boš
tjan Ncžmah in leon Pavalcc. 

V nedeljo pa je v Trnovski vasi 
potekalo trad icionalno kostanje
vo žegnanje ob godu farnega Z<I

vernika sv. Bolfenka. 
Zmago Šalamun 

Dobitniki priznanj (od leve): Jožica Muršec, Angela Fras, Jože 
Pihler, Marija Roškar, Daniel Rojko, predsednik odbora za 
kmetijstvo, malo gospodarstvo in turizem Manfred Jakop, Ivan 
Matjašič, podžupan Franc Pukšič in župan Karl Vurcer 


