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Trnovska vas 

Obcina naravnih inkulturnih 
zanimivosti 

KlslozelJe 
Kislo zelje skuhamo v osoljeni vodi. Kuhanego zgostimo z 

dvema zlicama vode, v katero ume9:!mo zlico moke. No kon
cu zabelimo z ocvirki, v katerih zarumenimo pol sesekljane 
cebule. Lahko po zelje zabelimo z maseobo. ki je ostala od 
peeenke. Ko zelje ponovno zavre, je kuhano. 

(Recept: Bogastvo okusov podezelja). Kot so povedale 
e lanice druStva kmetic Trnovska vas, nekih posebnih zna
c ilnih jedi to obmoeje nima, ie od nekdaj pa so tudi za to 
obmoeje tradicionalne jedi, ki jih pozna celotno obmoeje 
Siovenskih goric. 

• i 

Sredlsee obClne Ie lepo ureleno; obelnska stavba Ima bogalo zga
dovlno; v nlel Ie blla nekoe ludl sola. Sicer pa Ie Iradlclla iolstva 
v nasellu In v cell obelnl stara ie vee kot 220 let; zgralene so 
bile kar sllrl iole. V obelnskl stavbl naellulelo ureditev spomlnske 
sobe, v katerl bodo v sllklln besedl predstavllllzjemno Izobraie
valno dedliClno. 

Obe ina T rnovska vas meri 
23 km' in ima okrog 1350 
prebivalcev. ki zivijo sedmih 
~aseljih: Bi9J. BiSeekem Vrhu, 
Crmlji, Loeieu. Sovjaku, Trno
vski vasi in Trnovskem Vrhu. 
Osrednja gospodarska dejav
nost je kmetijstvo. Obmoeje 
obeine Trnovska vas, ki je na
stoia leta 1999. je bilo noselje
no ze v predrimskem casu. No 
to obdobje spominjajo gomile 
iz pozne antike. ki so v goz
du sredi p.,g,iSke doline. Med 
pomembnejSe kulturno-zgodo
vinske spamenike spadajo Se 
cerkev sv. Bolfenka, Simoniee
va domaeija, gomilno grobisce 
v Trnovski vasi in Bi9J. rimski 
gomili v Locicu in kapele. No 
naravoslovni ueni pati lah
ko obiskovalec ob lahkotnem 
sprehodu v dveh urah uziva 

v spoznavanju razlilnih vrst 
ptic, med njimi zelo redke sive 
eaplje, kolonija sivih eapelj. ki 
sodi v red mocvirnikov. Koloni
ja ~ Bi9J Steje 50 gnezd. 

Zupan je Alojz Benko. direk
tor obeinske uprave po mag. 
Joze Potrc. Svetniki obcin
skega sveta so Drago PukSic, 
Alojz Fekonja. Franc TaSner, 
Manfred Jakop, Jozef Pihler. 
Andreja Krajnc in Andrej Ar
nuga. 

.No svojo obcino sem pano
sen zaradi njenego izrednega 
razvoja v zadnjem obdobju; tu 
Zivijo pridni. poSteni in delovni 
Ijudje," je povedal zupan obe i
ne Trnovska vas Alojz Benko. 

Zaseiteni moevirski tulipani rastejo v okolici Trnovske 
vasi. Spadajo v druZino lilijevk. Njihov cvet sestavlja $est 
vencnih listov v obliki zvono, obrnjenih novzdol v Skrlatno 
rdeeem vzorcu iIohovnice. Nojdemo pa jih tudi v beli barvi. 
Mocvirski tulipani rastejo Ie no zelo vlaznih rastiscih. S svo
jimi cvetovi razveseljujejo konec marca in v zacetku aprila. 

Siefanova kapela Iz leta 1760. ZgradiU so 10 v zaeelklJ 19. stolella 
v spomln na kugo, kl Ie pomorlla ilvlno. 

V BolfenSko turistic
no pot 5 14 p05tojankami 
so zajete vse kultur
no-turi5tiCne in druge 
zanimiv05ti, ki jih je no 
obmocju obcine Trno
v5ka vas vredno obi5kati. 
Pot je mozno prehoditi v 
treh do Stirih urah. 

Marjeta Nedelko 

Cerkev sv. Bolfenka Iz lela 1789 Ie Ilplena predstavnlca loiefinsklh sakralnlh slavb Iz zadnje Iretllne 
18. stoletja. NJena predhodnioa Je blla pokopaliska kapela. NolranJosl cerkve Ie pasllkana, podobe 
za vellklm oitarJem Je lela 1880 nasllkal Fonlonllz Konjic, ostale slikarlJe v prezbllerlu pa leta 1884 
J. Brollo iz Gemone. Ladlo so posilkalileta 1895. Zvonlk je obeasno sameval brez lYonov. Lela 1923 
so v cerkev obesill Irl nove jeklene lYonove. 

SlmonlCeva domaella Ie lesena clmpraea, slara vee kot 200 lei. Obelna io ie razglaslia za kulturnl 
spomenlk in spada pod varstvo In zaseito OE lavoda za varstvo kulturne dedlselne Siovenile Mar~ 
bor. Ima slamnalo streho in ie zgralena v obllkl erke L. Med druglm se ponas. z lepo ohranieno erno 
kuhlnlo, se edlno ohranlerio dalee naokrog. V laksnl panonskl hlsl so nekoe preblvall vlnlearJI. 


