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Brez trdega dela ne bo slo 
Vrhunec prireditev ob letošnjem 12. občinskem prazniku Trnovske vasi je bila osrednja proslava v ve
likem šotoru v centru občrne, kjer Je kot slavnostni govornik nastopil stari ln novi župan Alojz Benko, 
sicer pa je bila posebnost letošnje prireditev dejstvo, da ni bilo prejemnikov občinskih plaket. 

Razlog za to je pojasnil sam 
župan z besedami, da pač ni 
bilo nili enega predloga za 
podelitev občinskih plaket, 
čeprav je ob tem dodal, da 
živijo v občini ljudje, ki si jih 
zaslužijo, in zato upa, da bo 
naslednje leto drugače . 

Sicer pa je župan Benko 
mcd drugim povedal še: 
.Kljub vsesplošni krizi , ki se 
zelo dotika o,di občin , kot jc 
naša, kjer je proračun skOraj 
v celoti odvisen od državne
ga, smo lahko ponosni na do
seženo. Največje naložbe so 
izvedene ali se izvajajo na po
dročju cestne infrastrukture. 
kjer smo uredili center obči
nc s krožiščem in vso ostalo 
infrastrukturo, zak ljučujejo 

pa se tudi modernizacije več 

manjših odsekov cest. Sle
dnje bi sicer morale biti že 
končane, a je nekoliko naga
jalo vreme, gotovo pa bodo 
do konca leta. Seveda pa so 
vsi ti uspehi plod skupnega 
dcla, dogovarjanj in spora
zumov, brez tega nam ne bi 
uspelo. Ponosen sem, da sem 
lahko vaš župan, vem pa mdi, 
da brez trdega dela v priho
dnje ne bo šlo. Zato še naprej 
upam in verjamem v dobro 
sodelovanje z občinsko upra
vo, društvi, vaškimi odbori in 
7. vsemi občankami in občani. 
Le s skupnimi cilji in delom 
bomo lahko razvijali občino 
v enakem tempu kot doslej še 
naprej.« 

V imenu gostov, županov, 
podžupanov in drugih pred-

PrejemnIkI občInskih pokalov za vIdne dosežke v športu: Marko 
Požegar, Roman Maguša ln Benjamin Kuhar 

PrejemnIkI občInskih pohval za odličen uspeh v osnovnošolskem 
Izobraževanju: lucija Kuhar, Urša Markež, Sašo Arnuga ln Matjaž 
Pukšič z županom Benkom ln podžupanom Pukšičem 

stavni kov številnih občin je 
zbrane pozdravil sosednji žu
pan in poslancc Franc Pukšič, 

ki je v zelo kratkem govoru 
predvsem čestital za vse že 
doseženo in jim zaželel prav 
loliko uspeha vnaprej ., 

V nadaljevanju sta nato žu
pan Alojz Benko in podžupan 
Drago Pukšič podelila pohva
le zlatim odličnjakom in po
kale najboljšim športnikom. 
Pohvale za odličen uspeh sko
zi vsa leta osnovnošolskega 
iZObraževanja so prejeli Lu
cija Kuhar, Urša Markež, Sa~ 
Arnuga in Matjaž Pukšič. Prc
jemniki pokalov za športne 
dosežke pa so: Marko Požegar 
(kot najboljši strelec na glina
ste golobe v lovskem stavu), 

Roman Maguša (kot najboljši 
strelec v streljanju s serijsko 
zračno puško) in Benjamin 
Kuhar(kot naj športnik). 

za kulturno noto letošnje 
občinske proslavesose potru
dili pevci mešanega pevske
ga zbora Jakoba GomiIšaka, 
domači ljudski pevci, vokalni 
k'Vintet Društva upokojencev 
Trnovska vas, Dušanka Ska
mJec z recitalom in učenci 
domače osnovne šole, ki so S 
humornim ,kečem poželi še 
poseben aplavz publike. 

Praznovanje se je po ura
dni slovesnosti nadaljcv~llo še 
pozno v noč, zaključili pa so 
ga v nedeljo s tradicionalnim 
farnim žegnanjcm. 

SM 


