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Kenguru "skače" po Slovenskih goricah 

Za svoje delo imajo v trnovskovaškem društvu odlične prostorske in finančne možnosti 
 

V občini Trnovska vas od leta 2002 deluje društvo z nekoliko nenavadnim imenom: Športno društvo Kenguru. Seveda nas najprej zanima, kako je društvo 
dobilo to ime. "Zamisel izvira iz ustanovitvenega odbora, kjer so izbirali najprimernejše ime. Takrat je društvo zasnoval njegov prvi predsednik Boris Pukšič. 
Ustanovni člani so se takrat pogovarjali o imenu in izbrali morda res nenavadno ime, Kenguru, ki pa ravno pritegne in hkrati dobro ponazarja, da smo člani 
mladi in poskočni ali vsaj polni energije ...," razlaga predsednik društva Danijel Maguša. 
 
 

Darja Lukman Žunec

Maskota društva Kenguru navdušuje udeležence prireditev Veter v laseh, s športom 
proti drogi. 
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Nase so ustanovni člani v občini opozorili že s protestom, ko so v letu 2000 občino opozorili, da namesto platoja za sladkorno peso želijo imeti v kraju športno 
igrišče. 
 
 
 
Zdaj imajo že 220 članov, njihova najbolj prepoznavna in tudi osrednja prireditev je Veter v laseh, s športom proti drogi. Letos je v maju na zunanjem športnem 
igrišču v Trnovska vasi potekala že osmič. Mladi se ta dan pomerijo v odbojki, košarki, teku in nogometu ter ustvarjajo v delavnicah in rišejo na asfalt. Pri tem 
jih bodri društvena maskota kengurujček, ki spremlja vse njihove prireditve. 
 
 
 
"Naša zelo prepoznavna prireditev je tudi Tek po vaseh občine, ki ga pripravimo v Športnem oktobru. Celotna paleta prireditev je takrat posvečene občinskemu
prazniku. Tistim, ki se najboljše odrežejo v vseh panogah in zberejo največ točk, nato podelimo naziv Naj športnika. Tako bomo imeli letos (ali pa smo že imeli) 
tekmovanja v košarkarskih trojkah, v igranju pokra, tek po vaseh občine, dolg tri kilometre, turnir v pikadu ter šahovski turnir in prijateljsko tekmo v košarki. Po 
navadi na vsa tekmovanja pride po kakšnih 30 udeležencev ali udeleženk, ki zbirajo točke. Dobijo jih le, če v posamezni kategoriji zasedejo katero od prvih 
osmih mest. Potem točke seštejmo in dobimo naj športnika," nekoliko drugačen način izbire športnika, kot je v navadi po drugih občinah, opisuje predsednik 
društva Maguša. 
 
 
 
V društvo imajo po novem tudi aktivno nogometno sekcijo, ki igra v drugi lenarški ligi poleti in pozimi v ptujski drugi nogometni zimski ligi v "futsalu". Drugih 
sekcij nimajo, se pa ukvarjajo s prireditvami v skoraj vseh športnih panogah, od kolesarjenja, gorništva in športov v telovadnici. S pridom namreč izrabljajo 
dejstvo, da je kraj pred leti dobil tudi novo šolsko telovadnico. "Ni važno, za kateri šport gre, pomembno nam je, da se ljudje gibajo, se družijo in da se v kraju 
vedno kaj zanimivega dogaja," še pravi Maguša. 
 
 
 
Društvo je vse bolj znano tudi v širšem prostoru, saj se člani udeležujejo športnih srečanj drugod, a tudi v Trnovsko vas prihaja vse več rekreativcev in 
športnikov od drugod. Članarina v društvu je simbolična, še posebno za mlade, dobro sodelujejo z občino, imajo svoje prostore in so zadovoljni tudi s 
financiranjem. Ponosni so, da so uspeli v sodelovanju z občino in sponzorji urediti igrišče za odbojko na mivki, med neuresničenimi cilji ostajata postavitev 
teniškega igrišča in stene za skvoš. 
 
 
 
Za zdaj člani delajo zagnano in z veseljem, na kar kaže tudi množičnost prireditev. Prizadevajo si, da bi vključili vse generacije. Imeli so denimo vodeno 
rekreacijo v obliki aerobike in plesne vaje, pomagali so svojim članom pri organizaciji izletov in tekmovanj. Med izleti so jim v najlepšem spominu ostali tisti v 
Gardaland, Kobarid in Logarsko dolino. Med domačimi prireditvami pa "žakljanje", smučarski skoki, kolesarjenje, tek po vaseh, hokej na rolerjih in tekmovanja v 
računalniških igrah ter kar sedem iger dobre volje, ki so jih pripravili skupaj s športnim društvom Trnovska vas.  
 
 
 

DARJA LUKMAN ŽUNEC
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