
Društvo gospodinj Trnovska vas gostilo 

Srečanje.predsednic ptujske občine 
S redi novembra je pole· 

kalo sedmo srečanje 
predsednic društev kmetic in 
podeželskih žena, ki delujejo 
na območju Upravne enote 
Ptuj. 

Gostiteljice tokratnega sre
čanja smo bile članice Društva 
gospodinj Trnovska vas, pri
pravile pa smo ga ob pomoči 
Kmetijske svetovalne službe 
ptujskega zavoda in občine Tr
novska vas. Zbrale smo se že 
zjutraj v Večnamenski dvora
ni Trnovska vas, kjer smo svo
je gostje pozdravile in se zadr
žale pri krajšem klepetu. Z na
mi sta bili tudi svetovalki za 
kmečko družino in dopolnil-

ne dejavnosti, Terezija Meško 
in Slavica Strelec. V imenu ob
čine nas je pozdravil Alojz Fe
konja. Po ogledu tudi naše ku
hinje, ki jo imamo od lanske
ga leta, smo se odpravile še na 
ogled po občini. 

Najprej smo se zadržale na 
kmetiji Mohorič, kjer so nas 
prijazno sprejeli in nam po
stregli. Povedali so nam, da na 
kmetiji delata in živita dve ge
neraciji , ki se pri delu dopol
njujeta, da lahko vse postori
jo, kar je potrebno na veliki 
kmetiji. Potem smo si ogleda
li domačijo, staro več kot dve
sto let. Kratko zgodovino in 
prizadevanja občine za uredi-

tev domačije nam je opisala 
predsednica Thrističnega dru
štva Trnovska vas. Po obhodu 
občine smo se ustavile v kleti 
župana Trnovske vasi Alojza 
Benka, ki nas je po prijaznem 
sprejemu in pozdravu povabil 
na pokušnjo vina. 

Dan se je prevesil v drugo 

polovico in pot smo nadalje
vale proti turistični kmetiji 
Požegar, kjer smo sklenile 
druženje. Po sprejemu in krat
kem opisu kmetije, kjer imajo 
tudi predelavo mesa, so nam 
pripravili kosilo. Pri njih smo 
ostale kar nekaj časa. Kratek 
čas sta nam delala tudi dva 

mlada harmonikarja Dominik 
in David. Izmenjale smo si 
svoje izkušnje o delu na kme
tiji in v društvu ter se lotile 
tem, ki jih ženske tudi sicer 
rade »obdelujemo«. Dan je kar 
prehitro minil in ostali nam 
bodo prijetni spomini na ta 
dan. 

Naj za konec zapišemo, da 
je Društvo gospodinj Trnovska 
vas eno od starejših društev v 
občini, saj deluje že od leta 
1976. Sprva je delovalo kot ak-

tiv kmečkih žena, v letu 1996 
pa se je preimenoval v dru
štvo. V društvu je povezanih 
več kot 50 gospodinj, ki delu
jemo na različnih področjih. 
Organiziramo razne tečaje in 
predavanja, vključujemo se v 
razne prireditve, ki se odvija
jo na območju občine in zunaj 
nje ter sodelujemo z drugimi 
društvi v kraju. 

Marica Maguia, 
predsednica Druitva gospodinj 

Trnovska vas 


