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Glasilo Občine Trnovska vas

Želimo vam srečen božič in srečno,
zdravo, uspešno ter zadovoljno novo leto 2020.
Župan Alojz Benko, Občinski svet ter
Občinska uprava Občine Trnovska vas
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SPOŠTOVANE OBČANKE,
SPOŠTOVANI OBČANI!
Mesec december je poseben mesec, posebej za naše najmlajše, saj jih obiščejo trije
dobri možje, Miklavž, Božiček in ponekod tudi dedek Mraz. Starejši pa opravimo
oceno leta, ki se izteka in pričnemo razmišljati o planih za leto, ki prihaja.
V letu 2019 smo uspeli narediti kar nekaj pridobitev za naš kraj. Bilo je tudi nekaj
nesoglasij in različnih interesov, ki na žalost niso bili vedno iskreni. Prav je, da vsak
pove svoje mnenje, prav je, da se tudi kdaj mogoče krešejo iskre. Vendar mora to biti
za dobrobit občanov in razvoj kraja.
Biti župan je posebna čast in vendar tudi odgovornost. Skozi vsa leta mojega
županovanja sem se trudil delati povezovalno in razumno, z načinom zdrave kmečke
pameti, brez večjih pametovanj. Prepričan sem, da je za takšen kraj, kot je naša
Občina, edini pravilen način vodenja in prihodnost razvoja kraja.
Čas, ki prihaja, je čas lepih želja, spoštovanja, iskrenih pogledov in toplih objemov.
Izrečenih bo veliko lepih besed in želja za leto, ki prihaja. Prav je, da se prepustimo
decembrskemu vzdušju, zato bom o načrtih in delu občine zapisal v prihodnji številki
občinskega glasila.

UVODNIK

Alojz Benko
župan občine

Drage občanke in občani.
Želim vam lepe božične praznike, v letu 2020 pa veliko medsebojnega
spoštovanja, dobrih misli, sreče, optimizma, veselja in veliko zdravja.
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Izdajatelj: Občina Trnovska vas
Odgovorna urednica: mag. Andreja Krajnc
Uredništvo: mag. Andreja Krajnc, Barbara Drumlič, Dušanka Škamlec, Tamara Trinkaus, Jasmina Štebih, Simona Mohorič,
Danijela Štumberger in Mateja Korent.
Lektoriranje: Barbara Drumlič
Naslov uredništva: TRNOVSKI ZVON, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, Telefon: 02/757‐95‐10, Telefaks: 02/757‐16‐61
E‐pošta: andreja.krajnc@trnovska‐vas.si
Glasilo TRNOVSKI ZVON izhaja v nakladi 500 izvodov in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trnovska vas brezplačno.
Zasnova, celostna podoba, oblikovanje in priprava za tisk ter tisk:
Kreativna PiKA d.o.o., www.kreativnapika.si, 070/670‐740

29. 10. 2019 se je Občinski svet Občine Trnovska vas sestal
na 8. redni seji.
Župan je svetnikom podal razlago glede problematike
vodooskrbe v Spodnjem Podravju. Občinski svet Občine
Trnovska vas je na 6. redni seji sprejel sklep o spremembi
cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Trnovska vas
in potrdili Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno
vodo v občinah Cirkulane, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava,
Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci,
MO Ptuj, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč,
Žetale. Župan je povedal, da je na to temo bil sklican kolegij
županov. Župani so sprejeli sklep, da do 1. 11. 2019 vse
občine sprejmejo sklep, tako da se bo nova cena začela
obračunavati v mesecu novembru.
Občinski svet je na tej seji sprejel Sklep o višini grobnine in
višini cene za uporabo mrliške vežice.
Višina letne grobnine na pokopališču Trnovska vas znaša:
‐ za enojni grob
30,00 EUR (z DDV),
‐ za družinski grob
35,00 EUR (z DDV),
‐ za grobnico
40,00 EUR (z DDV),
‐ za talni žarni grob
25,00 EUR (z DDV),
‐ za zidni žarni grob
25,00 EUR (z DDV),
‐ za raztros pepela
11,00 EUR (z DDV).
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IZ 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE TRNOVSKA VAS
Grobnina za prvi najem oziroma za najem novega grobnega
polja, zidni žarni grob in raztros pepela na pokopališču
Trnovska vas znaša:
‐ za enojni grob
60,00 EUR (z DDV),
‐ za družinski grob
95,00 EUR (z DDV),
‐ za talni žarni grob
180,00 EUR (z DDV),
‐ za zidni žarni grob
1.700,00 EUR (z DDV),
‐ za raztros pepela in vpis na skupno obeležje 280 EUR (z
DDV).
Cena za uporabo mrliške vežice na pokopališču Trnovska vas
znaša 85,00 EUR (z DDV).
Cena za uporabo mrliške vežice samo v času pogreba znaša
30,00 EUR (z DDV).
Svetniki so podali svoje predloge glede investicij in
prioritete, ki jih vidijo kot nujne v Občini Trnovska vas.
Predsednik Nadzornega odbora Občine Trnovska vas
Friderik Škamlec je podal poročilo nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru »Ravnanje z nepremičninami v Občini
Trnovska vas«;
Na koncu seje je župan podal informacijo o delu občine,
svetniki pa so podali svoje pobude in vprašanja.

Do božiča nas sicer loči še nekaj dni, čeprav bi glede na vso
okrasitev in postavljena božična drevesca že konec
novembra oziroma na začetku decembra, lahko rekli, da se
je tisti najlepši čas v letu začel že pred tedni. Trgovine so
božične izdelke na svoje police postavile že na začetku
novembra. V tej dobi industrije potrošništva se tudi božična
drevesca postavljajo že na začetku decembra ali še prej.
Ali smo na tradicijo že pozabili? Očitno trend zgodnjega

okraševanja vedno bolj prihaja tudi v naše domove. Poleg
tega, da si številni posamezniki domove okrasijo že na
začetku decembra, si vedno več ljudi tudi božična drevesca
postavi zelo zgodaj. Kaj je pa s tradicijo? Saj verjetno ni
naključje, da se božično drevesce postavlja ravno 24.
decembra. Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem
koledarju, ki ga v katoliških in protestantskih krogih
praznujejo 25. decembra kot spomin na rojstvo Jezusa
Kristusa. Za to se na predvečer božiča postavljajo jaslice, ki
prikazujejo biblični dogodek Jezusovega rojstva. Del
božične simbolike seveda predstavlja tudi božično drevesce,
pravijo strokovnjaki. Zimzeleno drevesce predstavlja ogenj
življenja, ki ne ugasne niti v najtežjih časih. Simbolizira
življenje in upanje, v krščanski veri pa predstavlja tudi
Jezusovo rojstvo.
Zato se božično drevesce postavlja na predvečer božiča,
podre oziroma pospravi pa se 6. januarja na praznik svetih
treh kraljev.
A kot kaže, ljudje vedno manj dajo na tradicijo, saj si božična
drevesca postavijo že zelo zgodaj, predvsem z namenom,
da bi si pričarali praznični duh. Ampak, a se od začetka
decembra pa do božiča, potem ta praznični duh že ne
porazgubi?
V naši občini smo tradicionalno »praznično smreko«
postavili v soboto, 7. decembra. Naj žar prazničnih luči s
svojo čarobnostjo napolnjuje srca vseh nas.
Besedilo in foto: odgovorna urednica
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VESELI DECEMBER JE TU. ALI SMO TRADICIJO ŽE POZABILI?
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21. OBČINSKI PRAZNIK

Osrednja prireditev 21. občinskega praznika je potekala 19.
oktobra 2019 v večnamenski dvorani v Trnovski vasi.
Prireditve so se zraven domačega župana g. Alojza Benka,
predstavnikov občine, vaških odborov, občinske uprave,
šole, društev ter občanov, občank in drugih gostov, udeležili
tudi državni poslanec in župani sosednjih občin.
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Po kulturnem delu je sledila podelitev občinskega priznanja
bronasti grb in pohvale za 9‐letni odličen uspeh. Bronasti
grb Občine Trnovska vas je prejel gospod ANTON KUPLEN –
za dolgoletno aktivno delo na področju delovanja društev v
Občini Trnovska vas.
Obesek zlata petica in pohvalo za odličen uspeh v vseh
razredih OŠ pa je prejel Tadej Razlag.

Prireditev se je zaključila z besedo gostov, in sicer je vse
zbrane v imenu županov nagovoril župan sosednje občine
Destrnik Franc Pukšič, nato pa še državni poslanec g. Jožef
Lenart.
Po besedi gostov je župan g. Alojz Benko povabil vse zbrane
v prireditveni šotor – najprej na pogostitev, nato pa še na
veselico.
Odgovorna urednica

BRONASTI GRB Občine Trnovska vas
je prejel gospod ANTON KUPLEN – za dolgoletno aktivno
delo na področju delovanja društev v Občini Trnovska vas.
Gospod Anton Kuplen je dolga leta v Občini Trnovska vas
aktiven na različnih društvenih področjih. Od leta 1993 je
aktiven član PGD Biš. V njihovih vrstah je aktivno sodeloval
na številnih tekmovanjih in prireditvah, ki jih je organiziralo
PGD Biš.
Dolga leta je bil aktiven član Kulturnega društva Trnovska
vas, kjer je bila njegova vidna vloga predvsem v skupini
ljudskih pevcev. Bil je član MePZ Jakoba Gomilšaka in član
cerkvenega pevskega zbora. Svoj pevski talent in veselje do
petja je kasneje delil tudi v Društvu upokojencev Trnovska
vas, kjer je bil član Vokalne skupine Društva upokojencev
Trnovska vas vse od njenega nastanka in do konca delovanja
ter z njimi nastopal na številnih prireditvah ter tako tudi
skozi kulturne dogodke in z glasbo širil glas o občini
Trnovska vas zunaj njenih teritorialnih meja.
Zgovorna je tudi njegova dediščina izdelanih uporabnih
lesarskih mojstrovin, ki krasijo marsikatero domačijo v
občini in tudi javne površine v kraju. Izdelal je leseno
ogrodje za studenec na Simoničevi domačiji, pri stavbi
Kmetijske zadruge in župnišču. Sodeloval in pomagal pa je
tudi pri izdelavi mnogih drugih praktičnih in uporabnih
zunanjih lesenih izdelkov.
Gospod Anton Kuplen je nedvomno najbolj aktiven v
Društvu upokojencev Trnovska vas, saj je med drugim že 14
let njihov tajnik.
S svojim aktivnim delom in številnimi talenti je gospod
Anton Kuplen prispeval k prepoznavnosti in podobi kraja,
zato ga DU Trnovska vas predlaga za prejemnika občinskega
priznanja.
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KISLA JUHA 2019

Po oceni komisije so ekipe dosegle naslednje rezultate:
Urejenost delovnih prostorov – stojnic:
1. mesto: ekipa vaške skupnosti Trnovski Vrh
2. mesto: ekipa vaške skupnosti Bišečki Vrh
3. mesto: ekipa vaške skupnosti Ločič
Kakovost kisle juhe:
1. mesto: ekipa vaške skupnosti Biš
2. mesto: ekipa vaške skupnosti Trnovska vas
3. mesto: ekipa vaške skupnosti Bišečki Vrh
Zahvale in pokale so podelili: župan Občine Trnovska vas g.
Alojz Benko, g. Karim Merdjadi in ga. Klavdija Brumen,
predsednica Društva ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas.
Zapisal: Friderik Škamlec

Vaški odbor Biš prijazno vabi vse vaščane Biša, da se
nam tudi letos pridružijo na tradicionalnem pohodu k
polnočnici z baklami. Zbirališče je ob 23.00 pri
Roškarjevi kapeli. Za bakle mora poskrbeti vsak sam.

PRIDRUŽITE SE NAM
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Tudi letos so se v okviru 21. občinskega praznika Občine
Trnovska vas pomerile ekipe šestih vaških skupnosti v
sposobnostih pri pripravi kisle juhe. To je bilo že osmo
tekmovanje. Vaške skupnosti so to tekmovanje sprejele za
svoje in so se zelo potrudile že v času priprav na samo
tekmovanje. Za pripravo delovnih prostorov – stojnic so
porabili kar nekaj časa in materiala.
Organizatorja letošnjega tekmovanja sta bila Občina
Trnovska vas in Društvo ljubiteljev stare tehnike Trnovska
vas.
Ekipe vaških skupnosti so imele že znano nalogo. Urediti je
bilo potrebno delovni prostor, na katerem so kuhali, in
skuhati je bilo potrebno 40 litrov kisle juhe. Ekipa je štela 5
članov in je morala biti sestavljena iz vsaj ene ženske ali
enega moškega predstavnika. Ekipe so se same odločile,
kakšno vsebino bodo uporabile za svojo kislo juho.
Organizator je tudi letos želel biti zelo realen pri
ocenjevanju. Ocenjevanje kakovosti kislih juh je izvedel g.
Karim Merdjadi, sodnik, ki ocenjuje tekmovalce v
MasterChef Slovenija. Gospod Karim je poznan kot umetnik
za sladice. Prihaja iz Alžira, mama je Slovenka, tudi on je
rojen v Sloveniji. Končal je dve fakulteti in šolanje na Le
Cordon Blue v Franciji. V Kamniku vodi svoj slaščičarski
atelje. Kot je povedal, je bil zelo zadovoljen z zavzetostjo
tekmovalcev in s kakovostjo kislih juh. Izvedlo se je tudi
ocenjevanje urejenosti delovnih prostorov. Komisija je imela
zelo težko nalogo, saj so bile stojnice zelo lepo urejene.
Trud tekmovalcev so bogato nagradili občani in občanke
Občine Trnovska vas, ki so si tekmovanje ogledali v zelo
velikem številu in uživali v degustaciji pripravljenih kislih juh.
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SREČANJE STAREJŠIH

Občina Trnovska vas priredi vsako leto proti koncu
koledarskega leta tradicionalno srečanje starejših občanov.
Letošnjemu vabilu na druženje v večnamensko dvorano v
Trnovski vasi se je odzvalo več kot 70 občanov, starejših od
70 let.
Zbrane je tudi tokrat nagovoril in pozdravil župan Alojz
Benko, s kratkim kulturnim programom pa so jih razveselili
otroci Podružnične OŠ Trnovska vas.
Premalokrat se zavedamo, da so starejši ljudje na žalost
starostna skupina, ki je velikokrat potisnjena na rob naše
družbe. Gre za obdobje, ko se številni posamezniki soočajo
z osamljenostjo, nemočjo in s socialno izključenostjo. Zato
lahko srečamo veliko starostnikov, katerim zadostujeta
zgolj družba in pogovor.
Vzemimo si čas in preživimo urico ali dve na dan s starejšo
osebo. Druženje je lahko v tem primeru pozitivno za vse.
Premalo se zavedamo, kakšna zakladnica znanj in izkušenj
so starejši ljudje. Zato jih dobro izkoristimo, saj se bomo od
njih veliko naučili.
Znano je, da aktivno socialno življenje izboljšuje tudi
telesno, duševno in čustveno zdravje. Zato večkrat
pomislimo na svoje najbližje in jih, če je le mogoče, bolj
pogosto obiščimo.
Vendar se je potrebno zavedati, da se aktivno socialno
življenje, stiki s sosedi, sodelovanje z mlajšo generacijo in
dobri odnosi z otroki v starosti ne morejo zgoditi sami po
sebi. Nerealno je pričakovati krasne medsebojne odnose in

OBVESTILO
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Vabimo vsa društva, ustanove, vaške odbore, razna
združenja in posameznike, da zapisujete vse vesele,
zanimive pa tudi žalostne dogodke, ki jih v našem kraju
piše življenje.
Če želite, da bomo kakšno pomembno dogajanje ali
zanimivost na papir strnili mi, pa to sporočite odgovorni
urednici.
Vse vaše prispevke in fotograﬁje za naslednjo številko
Trnovskega zvona, ki bo izšla v mesecu aprilu 2020 pred
prazniki, pošljite najkasneje do 20. marca 2020 na
naslov:
‐ Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska
vas, s pripisom za Trnovski zvon,
‐ po e‐pošti: andreja.krajnc@trnovska‐vas.si ali jih
oddajte v tajništvo občine.

sodelovanje med generacijami v času starosti, če današnji
»starostniki«, v času zdravih in mladih let temu niso
posvečali posebne pozornosti. Največkrat ohlapni stiki ali
celo konﬂikti, ki smo jim priča med starejšimi in mlajšimi
generacijami, niso neposredno povezani s starostjo, ampak
kažejo na pomanjkljive socialne stike in okrnjene
medsebojne odnose v prejšnjih življenjskih obdobjih.
Zato se že danes, ko smo še pri močeh, potrudimo ustvarjati
pogoje, v katerih bomo lahko nekoč uspešno sobivali
svojimi najbližjimi.
Odgovorna urednica

V prejšnji številki Trnovskega zvona smo bralce obširno
seznanili z delom pohodnikov našega društva, ki so
prehodili zelo lepo število kilometrov po planinskih poteh
Slovenije. Članek, ki ga je napisala novinarka Silva Čeh, je
izšel tudi v časopisu DELO. Vzporedno z uspešnimi
pohodniki smo v društvu delovali tudi na drugih področjih.
Tako smo v začetku maja izvedli pohod po občinskih poteh
na relaciji Trnovska vas – Bišečki Vrh – Trnovski Vrh –
Trnovska vas. Pohod je potekal v lepem vremenu in v
dobrem vzdušju.

»En hribček bom kupil, bom trsek sadil. Prijat'le bom vabil,
še sam ga bom pil.« Tako je v znani slovenski pesmi Anton
Martin Slomšek opeval rujno kapljico in trto, ki je po naših
krajih ne manjka.
Najpogosteje jo najdemo po hribih in vrhovih. Zato smo se
tudi letos zbrali vaščani Bišečkega in Trnovskega Vrha na
tradicionalnem srečanju Vrhovcev prav na Martinovo
soboto 9. novembra.

Do sredine pomladi smo vsak teden igrali karte v
društvenem prostoru. Društvo upokojencev iz Sp. Dupleka
nas je povabilo na turnir v visečem kegljanju, ki smo se ga s
petčlansko ekipo tudi udeležili. Za nas je bila udeležba na
turnirju zelo poučna, saj smo lahko videli, kako potekajo
veliki turnirji, na katerih sodeluje tudi do 50 ekip.
Organizacija tako velikega turnirja zahteva ustrezen prostor,
opremo, vsaj dve kegljišči, ustrezen red pri izvajanju
kegljanja, zadostno število osebja, ki zagotavlja, da se
takšno število ekip ustrezno namesti in postreže. Tudi
Društvo upokojencev iz Ptujske Gore nas je povabilo na
kegljaški turnir, ki so ga priredili ob praznovanju praznika
Občine Majšperk. s petčlansko ekipo smo se tudi tega
turnirja udeležili. Na tem turnirju smo opazovali predvsem
tehniko visečega kegljanja. Tudi na tem turnirju smo lahko
videli razsežnost organizacije, ki jo takšna športna srečanja
potrebujejo. Zato smo kasneje, doma, v nedeljskih
popoldnevih čez celo poletje trenirali tehnike visečega
kegljanja, včasih kar uspešno, včasih pa malo manj uspešno.

In ker Vrhovci ne bi bili Vrhovci, če se ne bi zbrali zaradi
dobre volje, smo med nas tudi letos povabili Ansambel
Opev, ki nas je s svojimi melodijami vselej spravil na plesišče
v naši večnamenski dvorani v Trnovski vasi.

Sredi poletja smo bili na izletu. Obiskali smo naše lepo
Pohorje, kjer smo si z vodičem ogledali nekaj naravnih lepot
in slišali kar nekaj podatkov o teh znamenitostih. Izlet smo
zaključili s piknikom na Andrejevem domu. V okviru
praznovanja občinskega praznika smo izvedli turnir v
visečem kegljanju med društvi, ki delujejo v naši občini.
Zaradi neugodnih razmer so se turnirja udeležila le tri
društva. Klub temu smo turnir v veselem vzdušju uspešno
zakjučili.

Valentina Muršec

V pričakovanju
pozdravljamo.

prazničnega

decembra

vas

lepo

Simon Zajšek
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TRADICIONALNO SREČANJE
VRHOVCEV

Letošnja zabava je vsebovala ogromno veselja in plesa,
dogajanje smo začinili tudi s kakšno igro, ob kateri smo se
precej nasmejali. Da pa je bila letošnja Vrhovščina prava
zabava za stare in nove Vrhovce, govori dejstvo, da so zadnji
obiskovalci odšli v poznih nočnih oziroma zgodnjih jutranjih
urah.
Ko smo se dan kasneje dobili, da smo s skupnimi močmi
počistili dvorano, pa je tekla beseda že o Vrhovščini v letu
2020, kar pomeni, da nam taka srečanja pomenijo veliko, da
se jih radi udeležimo in da jih bomo še z veseljem
organizirali, saj nam v današnjem hitrem tempu včasih
zmanjka časa tudi za soseda. Zato že zdaj v imenu obeh
vaških odborov vabim na Vrhovščino naslednje leto.
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AKTIVNOSTI
V DU TRNOVSKA VAS
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10. KMEČKE IGRE
V Ločiču ohranjamo stare običaje.
V soboto, 29. junija 2019 smo v Društvu za ohranjanje
običajev Ločič že 10. leto zapored poskrbeli, da stari običaji
ne gredo v pozabo. Glavna pozornost je bila letos
usmerjena v pletarstvo.

V Ločiču za sankanje ne potrebujemo snega.

Pletarski mojstri so nam predstavili svoje sposobnosti in
izdelke, ki nastajajo pod njihovimi spretnimi prsti.
Dogajanje so popestrile kmečke igre, v sklopu katerih so se
ekipe pomerile v zanimivih izzivih.

Žaganje (in objemanje) hloda …

december 2019

Ste že kdaj poskusili kegljati z zavezanimi očmi?

Hoja po žrdi je povsem enostavna – če si v vlogi opazovalca …

Največ zabave za gledalce in igralce je ponudila zadnja,
»mokra igra«.
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Orkester Siniša Čeha je ločkemu prazniku dodal svojo noto
in ga s tem še polepšal.
Stroga sodniška ekipa.

Za Društvo za ohranjanje običajev Ločič, zapisala Tina Vertič
Fotograﬁje: Matjaž Koletnik

KORK TRNOVSKA VAS

Božično‐novoletni prazniki so veliko več kot le darila in
zabave. So čas, ko drug drugemu zaželimo radosti, ljubezni
in miru. To vam želijo tudi v KORK Trnovska. Vesel božič in
srečno novo leto 2020 in naj vas ljubezen obdaja na te
posebne dni in na vse druge dni v letu.
Mateja Korent
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Krajevna organizacija Rdečega križa (v nadaljevanju KORK)
Trnovska vas je izvajala kar nekaj aktivnosti. Oktober so
začeli s krvodajalsko akcijo, ki je potekala 3. 10. 2019, nato
pa so 5. 10. 2019 nadaljevali s pohodom po poteh občine, ki
so se ga udeležili člani. V nedeljo, 6. 10. 2019 so po sveti
maši v prostorih zdravstvenega doma izvajali še drugo
meritev krvnega tlaka in sladkorja, na katero je prišlo kar 50
občanov in občank. S tem želijo ozavestiti prebivalce, kako
pomembna je skrb za javno zdravje, krepitev zdravja in
preprečevanje kroničnih bolezni. Ena izmed pomembnih
dejavnosti društva je bila donacija za nakup novih orgel v
domači cerkvi sv. Bolfenka.
V času božičnih praznikov načrtujejo obiskovanje občanov
starih nad 80 let in pa obiskovanje sedmih občanov, ki so
nastanjeni v domovih za ostarele in v ZUDV Dornava. Prav
tako bodo v tem času pomagali občanki z nakupom stvari,
ki jih potrebuje za lažji vsakdan.
Ob novem letu bo potekala razdelitev paketov socialno
ogroženim, ki jih je kar nekaj, pa čeprav smo sami
drugačnega mnenja.
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BOLFENŠKO DRUŠTVO LJUBITELJEV STARE TEHNIKE TRNOVSKA VAS:

»ZA NAMI JE AKTIVNO LETO. SLEDI NOVO LETO IN NOVI IZZIVI.«
»Ključ do sreče so sanje.
Ključ do uspeha je uresničevanje sanj.
Želimo vam uspešno leto 2020«.
Bolfenško društvo ljubiteljev
stare tehnike Trnovska vas

priprave na veselico. Brez pridnih rok članov in podpornikov ni šlo.

Leto 2019 v društvu ljubiteljev stare tehnike zaključujemo
ponosno – za nami je namreč aktivno ter uspešno leto.
V letu 2019 smo tako izpeljali več večjih dogodkov, na katere
smo izjemno ponosni.
Največji projekt nam je letos predstavljala organizacija
tridnevnega dogajanja ob občinskem prazniku, ki je
potekalo od 18. 10. 2019 do 20. 10. 2019.
Zahvalili bi se vsem, ki ste z nami proslavili občinski praznik
ali kakorkoli pripomogli k organizaciji dogajanja.
Tako v tej številki prilagamo fotograﬁje dogajanja ob 21.
občinskem prazniku Občine Trnovske vas ter iz Bolfenškega
žegnanja, ki je bilo 27. 10. 2019.
Tudi na žegnanju je bilo naše društvo aktivno, saj smo pekli
kostanje in razstavljali svoje starodobnike.
Staro leto pa zaključujemo z naslednjo mislijo:

Orkester Siniša Čeha nam je polepšal nedeljsko popoldne

GOSPODINJE SE REKREIRAMO
In prišel je mesec november, ko se narava umiri, zunaj je
manj opravil in večeri so daljši.
V društvu gospodinj smo se odločile, da tudi letos v
zimskem času organiziramo telovadbo v telovadnici
osnovne šole. Dobivamo se ob četrtkih ob 18.30 in se
rekreiramo v nekoliko drugačni obliki kot doma čez leto. To
druženje ni zgolj strokovne narave, ampak je na prvem
mestu sprostitev in smeh ob vadbi. Vaje izvajamo pod
strokovnim vodstvom učitelja športne vzgoje Gorazda
Voglarja, kjer si v uri in pol razgibamo celotno telo.
Ta čas med 18.30 in 20.00 ni namenjen samo članicam
gospodinj. Pridružijo se nam lahko vse ženske, ki bi se želele
rekreirati.
Če pa kateri ne ustreza v četrtek, se nam lahko pridruži ob
ponedeljkih ob 16.00, ko se izvaja korekcijska telovadba pod
vodstvom Angelce Fras.
Pridružite se nam!
Za društvo gospodinj Simona Mohorič

december 2019

Ena izmed nagrad na srečočovu je bil Damjan Murko

V polni pripravljenosti za pogostitev
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KULTURNO DRUŠTVO TRNOVSKA VAS

»NEDELJSKO POPOLDNE LJUDSKE PESMI«

Janko Krajnc, predsednik KD Trnovska vas

Zahvala donatorjem, ki so pomagali pri realizaciji
prireditve:
‐ Občina Trnovska vas
‐ Gostišče Siva Čaplja
‐ Kreativna PiKA d.o.o. iz Lenarta
‐ Vrtnarija Golob Branko in Valentina

NAŠI OTROCI SO ZAPELI Z
VLADOM KALEMBERJEM
Na prvo adventno nedeljo so otroci Otroškega pevskega
zbora Nasmeh stopili na oder Športne dvorane v Lenartu v
družbi znanega hrvaškega glasbenika in pevca Vlada
Kalemberja ter zasedbe Srebrna krila. Zazvenela je pesem
Nek' živi ljubav, ki je navdušila polno dvorano na
koncertnem snemanju projekta Moč glasbe nas združuje, ki
je po mnenju vodje projekta, Denisa Poštraka, namenjen
obujanju ter ohranjanju pesmi naše mladosti. »Na tako
velikem odru še nisem bila.« je po nastopu z navdušenjem
povedala najmlajša članica zbora Nela Mohorič.
Aleksandra Papež
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V nedeljo, 3. novembra se je v naši večnamenski dvorani
znova razlegala domača ljudska pesem. V kulturnem društvu
smo tudi letos pripravili tradicionalno prireditev z naslovom
»Nedeljsko popoldne ljudske pesmi«, ki je ena od osrednjih
dogodkov povezanih s praznikom naše občine.
Letos so se odzvali povabilu in nam popestrili nedeljsko
popoldne naslednji gostje: Pevci ljudskih pesmi KUD Gabrijel
Kolbič iz Zg. Velke, Pevska skupina DU iz Sv. Andraža, Žlahta
band iz Šentilja, Pevke ljudskih pesmi Žitni klas KD Benedikt,
Ljudski pevci iz Jurija ob Pesnici, Stoperški band KPD
Stoperce, Ljudski pevci KD Stane Petrovič Hajdina, domače
»barve« pa so prisrčno zastopali učenci PŠ Trnovska vas, OŠ
Destrnik‐Trnovska vas pod vodstvom učiteljice in mentorice
Majde Drumlič. Prav vsi nastopajoči so se izkazali s svojimi
nastopi,kar so potrdili tudi aplavzi obiskovalcev v dvorani.
Prireditev sta tokrat povezovala že omenjena Majda Drumlič
in Milan Maguša, ki sta se v tej vlogi lepo izkazala. Vezno
besedilo je tudi letos nastalo izpod peresa Andreje Krajnc,
za ozvočenje pa je poskrbel Alojz Fekonja. Ob koncu sta
spregovorila in se zahvalila vsem nastopajočim predsednik
KD Janko Krajnc in župan Alojz Benko. Dogodek je posnela
SIP TV. Upam, da so obiskovalci doživeli lepo nedeljsko
popoldne, na zakuski po končani prireditvi pa je še nekaj
časa odmevala domača pesem vseh nastopajočih.
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TURISTIČNO DRUŠTVO TRNOVSKA VAS

POHOD OD KLETI DO KLETI PROTI SVETEMU MARTINU

december 2019

2. novembra 2019 smo se TD Trnovska vas odpravili na naš
že TRADICIONALNI pohod od kleti do kleti.
Ob 9. uri smo se z avtobusom odpeljali proti Sv. Ani, kjer
smo si z zanimanjem ogledali ZELIŠČARSKO KMETIJO, skozi
katero nas je popeljala zeliščarka Danica in nam marsikatero
zanimivo povedala o zeliščih, izdelkih iz zelišč, zemljanki, v
katero smo tudi z zadovoljstvom vstopili in na koncu smo
naše brbončice zadovoljili z degustacijo njenih doma
pripravljenih izdelkov. Bilo je zelo poučno.
Nato smo kar peš odšli v vinsko klet na Sv. Ani, ki se nahaja
pod OBČINSKO stavbo, kjer nas je pričakal naš bivši občan
Milan Tašner in njegov svak in smo degustirali njihova
odlična vina. Hvala za pogostitev.
Po končani degustaciji nas je pričakal avtobus in kapljice
dežja, tako da smo zaskrbljeni pogledovali v nebo, saj se naš
pohod še ni pričel, zelo radi pa bi se sprehodili po
Radgonskih goricah.
Ko smo prispeli do Lomanoš, smo večina pogumno stopili iz
avtobusa in se odpravili na naš pohod do Frangeša, HIŠE
PENIN. Tam so nas že pričakovali in nam pokazali klet penin
ter predstavili pridelavo njihovih penin. V kleti se nam je
pridružila tudi aktualna vinska kraljica, ki je njihova hčerka
Meta. Popeljali so nas skozi njihovo hišo, vse do prostora za
degustacijo, kjer smo poskusili njihove izvrstne penine.
Po degustaciji je sledil še nakup penin in zaradi slabšega
vremena premik do našega prostora, kjer smo si privoščili
malico. V tem času je prenehalo deževati in nekateri smo se
peš odpravili do Radgonske kleti, kjer so nam v Kleti pod
skalo in prelepim slapom degustirali njihovo penino, gospa
Melita pa je tudi izčrpno in na zanimiv način predstavila
pridelavo.

Odpeljali smo se do kmetije Kavčič, kjer smo imeli
dogovorjeno večerjo.
Polni lepih vtisov in novega znanja o penini smo se odpravili
proti Trnovski vasi.
Prav lepa hvala našima glasbenika, za še boljše vzdušje.
Naša raziskovanja različnih kleti so zelo poučna, vesela,
polna dobre volje, lepih trenutkov in nasmeha na obrazih,
kar nam v današnjem svetu še kako primanjkuje, zato se
nam pridružite naslednjič tudi vi, kajti to je prireditev v
sklopu občinskega praznika, vsak se lahko prijavi.
Metka Nedelko

PRENOVA ČRT NA IGRIŠČU
Ker so črte na igrišču, ki označujejo avt, kazenski prostor,
dokaj dotrajane, smo se v našem klubu odločili, da jih
prepleskamo. Predsednik kluba Danijel Maguša je odšel na
občino, kjer je povedal našo namero. Na občini je bil naš
predlog z odobravanjem sprejet, na kar nam je občina
ponudila možnost, da nam nabavi barvo, mi pa to v delovni
akciji prepleskamo! Rečeno, storjeno. Naši fantje so se
pripravili in delovna akcija prenove črt je bila v nekaj urah
končana! Seveda gre tu velika zahvala našim fantom, ki so v
akciji pomagali, kakor tudi vodstvu občine, ki nam je
prisluhnilo. Hvala vsem sodelujočim.
UO Kmn Trnovska vas

V okviru Kulturnega društva Trnovska vas že šesto leto
deluje Otroški pevski zbor Nasmeh. Letos je nekaj manj kot
30 otrok z zborovodkinjo Aleksandro Papež prvič pripravilo
večji koncert v večnamenski dvorani v Trnovski vasi v okviru
praznovanja občinskega praznika. V sodelovanju s šolo
harmonike Siniše Čeha, so pripravili zanimiv MINI glasbeni
dogodek, ki so ga v celoti vodili otroci in je v dvorani s
pesmijo »Mi se 'mamo radi« združil okoli 160 ljudi. Otroci,
med katerimi najmlajša članica šteje samo 4 leta, so prav vsi
prevzeli vloge napovedovalcev, ob spremljavi električne
kitare Amadeja Papeža, akustične kitare Davida Rebreca,
bobna Denisa Krajnca, ﬂavte Ane Vertič in harmonike Siniše
Čeha predstavili raznolik nabor pesmi, od ljudskih, pop do
španskih ritmov ter se kot obetavni glasbeniki predstavili z
odigranimi skladbami na klavirju in diatonični harmoniki.
Obenem so pripravili MINI razstavo »Poglej in se nasmej« z
izdelki svojih družin in dogodek obarvali s srčnostjo – za
Podružnično OŠ Trnovska vas in vrtec so zbirali star papir, za
zbirno mesto na Ptuju pa zamaške.
Zadovoljstva nam društvenim podmladkom ni mogel skriti
predsednik KD Trnovska vas, Janko Krajnc, ki je z
ozvočenjem in podporo priskočil na pomoč pri izvedbi. OPZ
Nasmeh je nastal kot plod poletne glasbene ustvarjalne
delavnice leta 2013, ko so se takrat zbrani otroci naučili prvo
pesem. Do danes so nanizali že precej nastopov, tako otroci
kot starši pa se zavedajo pomena vključevanja v lokalno
skupnost in urjenja v javnem nastopanju ter dobronamerni
rasti z glasbi. »Ob poimenovanju MINI glasbeni dogodek, se
mi je porajala misel, da smo res majhna občina, a lahko
delamo velike stvari, kot je ta nocoj.« je zbrane nagovoril in
spodbudil župan Občine Trnovska vas, Alojz Benko. Otroci
OPZ Nasmeh pa so kmalu zatem obogatili tudi osrednjo
občinsko proslavo ter gostovali v Vitomarcih na dogodku ob
20. obletnici otroške gledališke skupine KUD Vitomarci.
Foto: Valerija Muršec

ENOTA SVZ HRASTOVEC V
TRNOVSKI VASI ODPRLA
SVOJA VRATA JAVNOSTI

Z V O N 13
TRNOVSKI

NASMEHCI NAPOLNILI
DVORANO

Enota Socialno varstvenega zavoda Hrastovec v Trnovski
vasi je pretekli petek odprla svoja vrata zunanjim
obiskovalcem in jih skozi prikazano fotografsko gradivo ter
program popeljala v svoj vsakdan. 25 stanovalcev pod
skrbnimi očmi 13 uslužbencev biva v enoti v Trnovski vasi,
kjer so, po besedah direktorice SVZ Hrastovec, mag. Andreje
Raduha, imeli srečo, saj je celotna stavba v enem nivoju ter z
lepo urejeno okolico zagotavlja stanovalcem zares veliko
udobja. »Počaščena sem, da sem lahko direktorica zavoda,
ki na 25 lokacijah, našim stanovalcem nadomešča dom.
Včasih smo komu prav mi najbližji in preko družabništva ter
animacije se res povezujemo v eno veliko družino.« je še
dodala Raduhova.
Na dnevu odprtih vrat pa so jih obiskali tudi člani Mešane
pevske skupine DU Sveta Trojica ter jih razveselili s kratkim
koncertom.
V enoti v Trnovski vasi si stanovalci s pomočjo uslužbencev
sami izberejo in kupijo oblačila, skrbijo za zajčka in ribe.
Kuhinja v enoti pa služi pripravi vseh dnevnih obrokov.
Enota sodeluje tudi z domačim duhovnikom, Francem
Mlakarjem, ki v enoti mašuje ob praznikih, odpravijo se na
izlete in letovanja. Letos so se potepali po Prekmurju in
Kranjski Gori.
V enoti pa že diši po praznikih, saj so stanovalci s pomočjo
delovne terapevtke Anje, ki tedensko ustvarja z njimi, že
izdelovali dišeče sveče. Posebej veliko pa stanovalcem in
uslužbencem pomeni pripravljenost prostovoljke Angelce
Fras, ki tedensko obišče enoto, s stanovalci obiskuje enoto
Potujoče knjižnice Ivana Potrča Ptuj ter zanje pripravlja
meditacije ter druge delavnice. So pa v enoti v Trnovski vasi
veseli vsakega obiska in podarjenega nasmeha ali ponujene
roke tudi kar tako, na običajen dan.

ŠNOPS KARTANJE DVOJIC
21. decembra 2019 prirejamo kartanje dvojic, v dvorani v
Trnovski vasi, ob 18 uri.
Prijave zbiramo na 041 835 232, Metka
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Foto: Aleksandra Papež
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V NOVEM LETU SI ŽELIM …
spremembe na obeh področjih, če želim
živeti življenje v vsej njegovi polnosti ter
ga maksimalno izkoristiti. Nekatera
izmed svojih spoznanj z vami delim v
tokratni izdaji:

Pa je tukaj. Praznični čas. Zadnji dnevi v
letu. Čas novoletnih zaobljub, ciljev,
načrtov
…,
ko
se
počutimo
optimistično, upajoče in navdihnjeno, da
bomo v novem letu naredili nekaj več in
bolje, kot nam je to uspelo v preteklem
letu. Čas, ko večina ljudi načrtuje
drastične spremembe, da bodo v novem
letu postali nova, še boljša različica sebe.
»Letos pa res začnem … telovaditi, bolj
zdravo jesti, nehal/a bom kaditi, vzel/a si
bom več časa samo zase, srečnejši/a
bom, manj bom delal/a, več bom z
bližnjimi ...« Kolikokrat ste takšne in
podobne zaobljube dali sami sebi, ko ste
čez nekaj mesecev pomislili pa ugotovili,
da jih v bistvu niste uspeli realizirati in da
je vaše življenje enako kot lani? So pa
bile super ideje, če bi jih realizirali, kajne?
Zakaj je temu tako?
Sama menim, da predvsem zato, ker so
po navadi zastavljene iz navade, brez
trdne
odločitve
in
globokega
premisleka, kaj si resnično želimo
spremeniti in kaj bi nam sprememba
pomenila. ZAKAJ nekaj več, boljše,
drugače? Kaj bi nam to pomenilo? So
naše zaobljube realne, dosegljive? In
zakaj sploh čakati na novo leto, če si
resnično želimo nekaj spremeniti?
Preprosto premislimo, se odločimo in
uvedimo spremembe. Naj bodo naši cilji
dosegljivi. Moja želja za prihajajoče leto
je, da ustvarimo majhne, vendar močne
spremembe, ki jih bomo z lahkoto
dosegli, njihov učinek pa bo velik.
Bodimo vsak dan malo boljši.
Dve izmed področij, na katerih lahko
uvedemo preproste spremembe, ki nas
osebnostno napolnijo in izboljšajo naše
življenje sta ﬁzično in mentalno zdravje.
Pred nekaj leti sem se začela zavedati,
da sta to področji, ki morata biti moja
številka 1 prioriteta, da je zdravje pogoj
za vse ostalo. Da lahko samo zdrava
optimalno delujem, razmišljam in skrbim
za druge in da moram uvesti drastične

FIZIČNO ZDRAVJE
Tako kot vse ostalo kar imamo v
življenju, se tudi naše počutje in izgled
začneta z našimi mislimi. Misli vodijo v
dejanja in tako lahko le na podlagi trdne
odločitve in odločenosti za spremembo,
dosežemo telesno spremembo, se
naučimo jesti zdravo in uvedemo
gibanje v svoje življenje. Prehranjevalne
navade so ključnega pomena in če si
želite ﬁzične spremembe vam v
nadaljevanju prilagam osnovne smernice
za to:
• Poglavitnega pomena je, da je
prehrana urejena na način, ki je dovolj
enostaven, da se ga držite dolgoročno in
imate s tem dolgoročen rezultat. Ne
začnite s še eno dieto, pri kateri po 18:00
zvečer ne smete jesti, pri kateri se
morate odrekati določeni hrani in
skupinam živil, pri kateri morate biti
lačni in pri kateri komaj čakate, da
dosežete željeni cilj, da boste spet lahko
jedli po starem. Na tak način se v svojem
telesu ne morete počutiti vitalno,
zdravo, polni energije in imeti
vrhunskega imunskega sistema. Ker
telesu non‐stop nekaj manjka, ker ne
dobi vsega kar potrebuje.
• Naše telo za optimalno delovanje in
zdravje potrebuje hranila. Jesti moramo
tako, da s hrano ne zanihamo sladkorja v
krvi, da nahranimo naše celice. To
pomeni kvaliteten, polno hranljiv zajtrk
(ki ne bazira na ogljikovih hidratih –
kruh, štručke, kosmiči, sadje … niso
dobra izbira, ker zanihajo krvni sladkor
in s tem sprožijo pomanjkanje energije
in potrebo po sladkem tekom dneva),
več uravnoteženih obrokov dnevno
(normalnih obrokov, ki ste jih imeli do
sedaj, brez zakomplicirane priprave in
odrekanja) in dovolj vode (priporočeno
je popiti minimalno 1l/25kg telesne
teže).
• Z uravnoteženimi obroki prav tako ni
mišljeno, da ne smete nikoli več jesti
pizze, hamburgerja ali se odpovedati
vaši najljubši pregrehi. Pomeni v
splošnem izboljšati svoje navade na
način, ki nas ne obremenjuje in jim lahko
sledite dolgoročno.
Sliši se zelo enostavno, kajne? Saj tudi je.
Ampak težava je v tem, da nobena
sprememba ni enostavna, naj bo še tako
preprosta, ker je navada železna srajca.

In četudi se z dosedanjimi navadami
počutimo slabo v svojem telesu in
vemo, da niso dobre za nas, je težko
spremeniti način prehranjevanja, ki smo
mu sledili celo življenje in ki mu sledijo
vsi okrog nas. In ne tolažite se, da za vas
ni mogoče – da imate težave s telesno
težo, pomanjkanjem energije tekom
dneva,
povišanim
sladkorjem,
holesterolom, alergijami ... v genih. 70
odstotkov našega počutja in zdravja s
skriva v navadah in lahko nanje
vplivamo. Samo 30 % je v genih.
Neverjetno je, koliko manj bi bilo
bolezni, koliko več boljšega počutja in
zadovoljstva, če bi se vsi zavedali, da na
to v največji meri vplivamo s SVOJIMI
izbirami. Ključno je, nekoga, ki vas bo na
vaši poti usmerjal, spodbujal in motiviral.
Ki vam bo pomagal pri izbiri in pripravi
obrokov in spremembi navad.
Je pa zdravje in dobro počutje mnogo
več kot telesna sprememba, dobre
prehranjevalne navade in gibanje. Vsi
ostali aspekti zdravja so enako
pomembni za kvaliteto življenja in našo
srečo. Lahko se naučimo spremeniti
navade, piti vodo, se gibati in jesti
uravnoteženo ter dosežemo ﬁzično
spremembo, ampak če ne bomo delali
na svojih mislih, na tem, kako čutimo v
svojem srcu, kako vidimo sami sebe, ne
bomo zares zdravi. In ne srečni.
MENTALNO ZDRAVJE
Duševne bolezni so ravno tako prisotne
kot ﬁzične, pogosto sploh ne vemo, da
se ljudje v naši okolici spopadajo z njimi.
Ravno iz duševnih bolezni pa pogosto
izvirajo telesne bolezni. Tesnoba, panični
napadi, občutek, da nisi dovolj dober,
stiska, kako pristopiti, se pogovarjati,
depresija … Vidiš sebe kot čudovito,
lepo osebo z neizmernimi potenciali, ki
lahko ustvari svoj svet in življenje točno
tako, kot si želi? Kako ravnaš s sabo? Se
pogovarjaš s seboj, kot bi se pogovarjal
z nekom, ki ga imaš najrajši? Verjameš
vase, da lahko dosežeš, kar si želiš? Da
lahko spremeniš situacijo, v kateri si, če
z njo nisi zadovoljen? Tako veliko lahko
naredimo s svojimi mislimi … in
rezultati, ki smo jih dobivali do sedaj, so
posledica misli, odločitev in obnašanja
do sedaj. Če nismo zadovoljni, lahko to
spremenimo! Nad svojimi mislimi in
reakcijami na situacije, ki se nam zgodijo
imamo popoln nadzor.
Obkrožite se z ljudmi, ki vas spodbujajo,
podpirajo, motivirajo, tako bo lažje
prepoznati življenje, videti v pozitivni
luči in smislu neomejenih priložnosti.

Tanja Trinkaus

CIMETOVA BOŽIČNA ZVEZDA
Ker se približuje najlepši čas v letu, ko se zbere vsa družina
okrog praznične mize, vam gospodinje posredujemo recept
za cimetovo božično zvezdo, ki si jo za spremembo lahko
privoščite.
Testo:
180 do 200 ml toplega mleka
1 kvas, 450 g moke
70 g sladkorja, 1 ščep soli
2 rumenjaka
30 g zmehčanega masla
1 beljak za premaz
Nadev:
100 g sladkorja
100 g zmehčanega masla
4 žlice cimeta.
Vzhajano testo razdelimo na 4 enake dele. Kose oblikujemo
v kroglice, ki jih na pomokani površini razvaljamo v tanke
kroge. Na razvaljen krog položimo narobe obrnjen krožnik,
ki ga vtisnemo v testo. Začrtan krog premažemo s
cimetovim nadevom. Vzamemo drugi razvaljan krog in ga
položimo na namazan krog. Vanj s krožnikom vtisnemo krog
in ga premažemo s cimetovim nadevom. Postopek še enkrat
ponovimo. Na zadnji kos testa položimo narobe obrnjen
krožnik in z nožem zarežemo okoli roba, da dobimo lep
krog. Na sredino kroga položimo narobe obrnjen kozarec in
testo razrežemo na 16 enakih krakov. Primemo dva kraka in
ju dvakrat zavijemo (enega v desno, drugega v levo).
Postopek ponavljamo, dokler ne zvijemo vseh krakov.
Pripravljeno zvezdo položimo na pekač, ki smo ga obložili s
papirjem za peko. Pokrijemo jo s prtičkom in pustimo, da
vzhaja 20 minut. Vzhajano zvezdo pred peko po vrhu
premažemo z razžvrkljanim beljakom. Pecivo pečemo v
ogreti pečici (180 stopinj Celzija) 15 do 20 minut.
Za društvo gospodinj Simona Mohorič

SINIŠA ČEH IN ZLATKO
MUNDA V TEH DNEH
PREDSTAVLJATA NOVO,
ZVENEČO LEPOTICO
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SINIŠA ČEH IMA NOVO

Mojster izdelave harmonik, ki je njihove mehe v zadnjem
času zveneče raztegnil vse do Avstrije, Zlatko Munda in
eden najboljših slovenskih harmonikarjev, Siniša Čeh, v teh
dneh predstavljata že drugo različico diatonične harmonike
Flavia S. Čeh. »V tej harmoniki je združeno vse, kar sem z leti
vaje želel doseči – neskončna ubranost, ognjevitost in
dovršenost.« pove Siniša, ki sicer največ poučuje harmoniko,
vodi svoj harmonikarski orkester in občasno igra v različnih
zasedbah.
»Kakovost harmonike je skupek usklajenih načel ﬁzike,
mehanike, zvoka, osebnega pristopa do izvajalca,
upoštevanja vibrata pevcev v ansamblu in v zadnjih fazah
preizkušanje glasbila ter razumevanje le‐tega.« razloži
Zlatko, ki je dobro uveljavljen izdelovalec harmonik na
slovenskem trgu, pa tudi izven meja ter učitelj harmonike in
glasbenik s srcem, ki h glasbi in k delu pristopa z osebno
noto. »Energija in odnos – odnos do glasbila je kot odnos do
družine.« doda Zlatko. Ocenjuje, da za izdelavo harmonike
potrebuje okoli 130 ur. Pri modelih Flavia S. Čeh, ki
presenetita že s svojim izgledom, gre za osvežujočo
kombinacijo zvena diskantne in basne linije, po meri
glasbenika. Z ognjenim mehom se povzpneta v vse žanre –
od pristnega alpskega zvena, do vsega, česar je izvajalcu v
izziv in Siniša je tisti, ki ima zares rad izzive. Mehkobo
materiala in zaokroženost linij ovije hlad kovinskih robov,
naravne barve gredo v korak z obdobjem in v ospredje
postavljenim eko‐bio trendom.
Teža, velikost, kakovostni pasovi pa omogočajo v polnosti
izkoriščen čas preživet s harmoniko na ramenih. »Kakor pri
ženski, se mora tudi pri harmoniki vse nekako poklopiti.«
pove zmeraj nasmejani Siniša.
Aleksandra Papež – [apa]
Fotograﬁja. A. Papež
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Pokličite koga, ki vas napolni z energijo, če se slabo počutite.
Tako kot vidimo sami sebe, tako nas bodo videli drugi. In v
skladu s tem bo naše življenje.
Spodbujam vas (in samo sebe), da smo v novem letu drzni in
pustolovski ter se lotimo novih in vznemirljivih izzivov, ki nas
bodo zgradili in omogočili, da vidimo, kakšen potencial imamo
v širšem smislu življenja. Stopajmo po poti samoraziskovanja –
od neznanega do znanega, na poti pa pridobivajmo
sposobnosti, za katere si nikoli ne bi mislili, da jih imamo.
Pomagajmo drugim, bodimo prijazni, delimo nasmehe. Ko
delimo, kar imamo, priskočimo na pomoč in prispevamo pri
nečem večjem, kot smo mi sami, se boljše počutimo, smo
srečnejši in bolj zdravi.
Spodbujajmo drug drugega. Poskusimo bolj razumeti, manj
obsojati. Bolj bodriti, manj kritizirati. Vsak se trudi po svojih
najboljših močeh. S tem, ko pomagamo drugim, bogatimo
svoj svet. Zadnji članek v letošnjem letu želim zaključiti z
mislijo, ki sem jo nekje prebrala: Sreča je stranski učinek
polnega, smiselnega, angažiranega, s toplimi odnosi
postlanega bivanja. Ne najdemo je, ko jo iščemo na silo, v
navodilih različnih revij … ampak se zgodi, ko smo z ljudmi, ki
so nam pomembni in ko počnemo stvari, ki so nam smiselne.
Točno to vam želim v novem letu. Srečno!
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ŠPORTNI OKTOBER
Aktivnosti:
• PAINTBALL, 12. 10. 2019 (organizator Aleksander Majcen)
• KOLESARJENJE, 13. 10. 2019 (organizator Vid Murko)
• ODBOJKA, 19. 10. 2019 (organizator Smiljan Kos)
• TEK, 3. 11. 2019 (organizator Žan Majerič)
• FIFA, 8. 11. 2019 (organizatorja Sašo Arnuga in Matjaž
Pukšič)

PAINTBALL

Kako je v okviru športnega oktobra potekal paintball? Kdo
vse se ga je udeležil? Kako je potekala igra?
Aleksander: Tudi letos, kot že več let, je v športnem oktobru
potekal paintball. V soboto, 12. oktobra, se nas je ob 13. uri
zbralo 8 tekmovalcev. Razpakirali ter očistili smo opremo,
se ogreli ter razdelili v dve skupini. Ena skupina je odšla na
zgornji, druga pa na spodnji konec poligona. Po pisku
piščalke se je igra pričela. Igrali smo seveda nam najljubšo
igro »osvoji zastavico«, ki k eliminaciji doda še eno možnost
– zastavico na sredini poligona. Če ekipa ukrade zastavico in
jo prinese v svoj tabor (tam kjer ekipa prične igro),
avtomatsko zmaga. Igra lahko tako traja zelo dolgo ali pa je
končana v par sekundah. Čez čas sta se nam pridružila še
dva igralca, s tem smo imeli idealni ekipi po pet igralcev,
optimalno za velikost poligona.
Kakšno opremo potrebujemo, da lahko pri igri sodelujemo?
Kako dolgo običajno traja igra?
Aleksander: Pri paintball‐u uporabljamo marker (puško), s
katerim označimo (markiramo) nasprotnika. Zanimivo je, da
zadetek velja, ko je nasprotnik zadet v telo, glavo ali pa tudi
marker. Ne velja pa, če se je kroglica razbila na drugi
površini in obarvala igralca. Ko je igralec zadet, dvigne roko
z markerjem v zrak, vzklika ''zadet'' in se ob robu poligona

vrne na varno za mrežo opazovalcev. Med tem se ne sme
pogovarjati oz. izdajati položajev nasprotnikov, saj je
uradno ''mrtev''.

KOLESARJENJE
Za vse kolesarske navdušence je bilo tudi letošnje leto
organizirano kolesarjenje po vaseh Občine Trnovska vas.
Toplo jesensko nedeljsko dopoldne je pritegnilo številne
kolesarje, ki so v dobri družbi aktivno in zabavno izkoristili
čas.
Koliko kolesarjev se je udeležilo? Od koliko do koliko let so
bili stari?
Vid: Letošnjega kolesarjenja se je udeležilo 20 kolesarjev.
Lepo jesensko jutro je botrovalo k dobri udeležbi tudi letos.
Povabilu na kolesarjenje so se odzvali tudi člani
Kolesarskega društva Selce, ki so bili tudi v večini. Pohvaliti
je potrebno tudi mladino iz Trnovske vasi, saj se število
mladih kolesarjev iz leta v leto povečuje.
Kje je potekala trasa? Kako dolga je bila? Je bila primerna za
vse starosti? Kako hitro so prispeli prvi kolesarji na cilj?
Vid: Krožna trasa, dolžine 14 km, je potekala po obronkih
Trnovske vasi. Prizadevali smo si progo speljati po vseh
vaseh naše občine. Začeli smo na igrišču v Trnovski vasi,
kolesarili skozi Trnovce do Ločiča, kjer smo zavili desno proti
Ločkemu Vrhu in nato mimo destrniškega pokopališča do
Trnovskega Vrha. Nadaljevali smo skozi Bišečki Vrh, pri
»mlaki« zavili levo, nato skozi Črmljo in Sovjak do Šolkovih v
Bišu. Preostala nam je samo še pot po glavni cesti do
Trnovske vasi in spet nazaj na igrišče, kjer smo pripravili
okrepčilo za vse udeležence.
Kakšni so bili vtisi udeležencev?
Vid: Udeleženci so bili s traso zadovoljni, saj je primerna
prav za vse kolesarje. Pohvalili so tudi varnost na cesti, saj
nas je na motorju vse skozi spremljala legenda slovenskega
kolesarstva Andrej Petrovič. Za varno prečkanje vseh bolj
prometnih cest pa so poskrbeli naši člani.
Kako bi lahko pritegnili še več ljudi?
Vid : V naslednjih letih bomo skušali na kolo privabiti čim več
mladine in na takšen način naše kolesarjenje dvigniti še na
višji nivo.
Vid, kot navdušen kolesar, še zagotovo lahko dodaš kaj o
sebi in tvojem hobiju.
Vid: S kolesom se zelo rad vozim že od malega. Aktivneje
sem začel kolesariti leta 2012, ko sem si kupil prvo cestno
kolo. Zadnji dve leti tekmujem v slovenskem amaterskem
pokalu, kjer sem lani, kakor tudi letos osvojil naslov
Pokalnega prvaka Slovenije v kategoriji do 30 let. Za dobro
pripravljenost na dirkah je bilo potrebnega veliko treninga in
tudi kar nekaj odrekanja. Letos so bili treningi še posebej
intenzivni, saj smo se v septembru s Kolesarskim društvom
Selce udeležili svetovnega amaterskega prvenstva v
Poznano na Poljskem, kjer smo dosegli dobre rezultate.
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ODBOJKA
Kako je letos potekal rekreativni turnir v odbojki?
Smiljan: V telovadnici OŠ Trnovska vas se je letos zbralo 6
ekip, in sicer 3 ekipe iz občine Destrnik, ena iz Lenarta in dve
iz Šentjurja. Turnir je bil prijateljske narave, zato so si ekipe
med seboj sodile kar same. Pokazale so odličen fair play,
tako da sodnika nismo pogrešali. Pogoj za prijavo ekipe na
turnir je bil ta, da je morala vsaka ekipa imeti vsaj eno
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prišli še zadnji tekači, smo začeli s podeljevanjem nagrad.
Najboljši iz vsake konkurence so prejeli medalje, za katere
sta že drugo leto zapovrstjo poskrbela lokalna mojstra –
brata Prigl ter majice. Tek za žensko konkurenco smo bili
primorani združiti zaradi premajhnega števila tekmovalk.
Celovito gledano je dogodek uspel iz vseh perspektiv in smo
lahko zadovoljni, težko pa se je otresti dejstva, da je
dandanes vedno manj mladih (pa tudi starejših) prisotnih na
ﬁzično aktivnih dogodkih.

FIFA TURNIR

predstavnico ženskega spola. Višina mreže pa je bila
nastavljena na 235–238 cm. Podelile so se tudi nagrade
prvim trem udeležencem. Tretje mesto ekipi Ose iz Lenarta,
drugo mesto ekipi Kaboom iz Destrnika in prvi ekipi Ramna
iz Šentjurja. Podarili smo lesene pokale (ki jih je izdelal
lokalni izdelovalec) ter denarne nagrade. Po turnirju so se
udeleženci turnirja udeležili občinskega praznika in
bolfenške veselice.

Kako je letos potekal tek po vaseh občine?
Žan: V sklopu “Športnega oktobra”, pod okriljem Športnega
društva Kenguru, se je tudi letos odvil Tek po vaseh –
zabeležili smo že 17. izvedbo. Organizacija dogodka je bila
pod vprašajem zaradi konstantnih slabih napovedi
vremenoslovcev, vendar nam je bilo prizaneseno in smo,
kljub rahlim padavinam, zjutraj, lahko uspešno začeli s
tekom. Devet “zagriženih” tekmovalcev je ob 10. uri zjutraj
že nestrpno čakalo da se razgibajo.
Na izbiro sta bili 2 trasi – 10‐ in 5‐kilometrska. 5‐kilometrska
se je raztezala po Trnovski vasi, Ločiču, Trnovskem Vrhu,
Bišečkem Vrhu, 10 kilometrska pa je zajemala še Črmljo,
Sovjak in Biš. Zaradi ogromne višinske razlike med najnižjo
in najvišjo točko, trasi predstavljata prav poseben izziv in
tudi letos sta poželi ogromno “pohval” tekmovalcev.
V 10‐kilometrski konkurenci so se pomerili štirje tekači, ki so
končali v sledečem vrstnem redu: Janez Klančnik (38:20),
Vito Kolarič (45:07), Karmen Hercog (56:06), le za pičlo
sekundo pa je brez stopničk ostal naš cenjeni predsednik Vid
Murko (56:07). V 5‐kilometrski kategoriji je prvi končal
Primož Prigl (22:33), ki so mu sledili Ivan Štebih (23:43),
Thomas Murko (25:38), Martina Potrč(26:13) in Ivan
Vesenjak (29:55).
Po pretečenem teku, so se tekmovalci lahko okrepčali in
posladkali z zdravimi prigrizki in s sadjem, ko pa so v cilj

Kaj je to FIFA turnir?
Matjaž: FIFA je priljubljena videoigra, v kateri si izbereš
poljubno nogometno ekipo in igraš proti nasprotniku.
Organizatorji smo turnir izvedli po klasičnem turnirskem
sistemu, sestavljenem iz skupinskega dela in izločilnih bojev.
Tekmovalci so bili razdeljeni v 8 skupin, v katerih so bile po 4
ekipe, iz vsake izmed skupin pa sta se najboljša 2 uvrstila v
zaključni del turnirja.
Koliko je bilo udeležencev? Kakšno opremo so potrebovali?
Matjaž: Število udeležencev iz leta v leto narašča, zato smo
letos, zaradi lažje izvedbe turnirja, število mest omejili na 32
tekmovalcev. Tekmovanje je potekalo na igralnih konzolah
XBOX One in Play Station 4, ki smo jih organizatorji
priskrbeli že pred začetkom turnirja. Tekmovalcem ni bilo
potrebno s seboj prinesti nobene opreme.
Kaj ste/so igrali? Kakšna so bila pravila igranja/tekmovanja?
Matjaž: Kot sem že omenil, je tekmovanje potekalo v
videoigri FIFA 20. Tekmovalce smo pred začetkom turnirja z
žrebom razvrstili v 8 skupin, kjer so se najprej pomerili
znotraj skupin. Nato sta najboljša 2 iz vsake skupine
napredovala v zaključni del turnirja. Dolžina igralnega časa
posamezne tekme je bila 10 minut.
Kakšni so bili končni rezultati? Kaj so prejeli najboljši?
Matjaž: Prvi štirje tekmovalci so prejeli praktične in denarne
nagrade. Za vse sodelujoče pa smo pripravili praktične
nagrade sponzorjev, ki so letos bili: Vijolčna bajta, kavarna
Teta Frida, Frizerstvo Mira, Bowling center Ptuj ter spletni
trgovini enaA in Comshop.
Ob tej priložnosti pa bi se še enkrat zahvalil vsem
udeležencem ter vsem, ki so pomagali pri organizaciji
turnirja ter sponzorjem za praktične nagrade.
Dušanka Škamlec
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LD TRNOVSKA VAS
prostoživeče živali, ki iščejo hrano, znajdejo bliže kmetijam,
zato moramo zaščititi sadnjo drevje in vrtove. Lahko pa
poskrbimo za ptice, in sicer tako, da na drevesa obesimo
krmilnice, v katere nasipamo semena ali pa nastavimo še loj.
Ob vseh zimskih nalogah, ki jih imajo lovci, pa so v LD
Trnovska vas organizirali velik lov, ki se ga je udeležilo kar
52 lovcev. Lov je potekal 23. 11. 2019, ulov pa so bili zajci,
lisice in še nekatere druge divje živali. To pa ni edini lov, ki
so ga imeli, saj lovci redno skrbijo, da je število divjadi v
ravnovesju z bivalnimi in s prehranskimi možnostmi na
območju, ki ga pokriva lovska družina.
Mateja Korent

Narava pozimi miruje in se odane v snežno odejo. V tem
času prostoživeče živali težko pridejo do hrane, saj je snega
toliko, da ga težko odkopljejo ali pa je pomrznjen. Da bi
preprečili pogin živali, lovci pozimi, še posebno ob večji
količini snega, v sklopu nalog, redno izvajajo zimsko
krmljenje divjadi, za kar so ustrezno usposobljeni. Napačno
krmljenje v zimskem času lahko pripelje do tega, da divjad
zboli zaradi zakisanosti prebavil ali v najhujšem primeru celo
pogine. To je lahko posledica krmljenja z energetsko močno
krmo. Lovci krmljenje dobro načrtujejo in uravnavajo v
letnih načrtih lovišč. Načrtujejo vse od lokacije krmišča do
količine in vrste krme. V tem času se dogaja tudi to, da se

PRVI NASTOP FANTOV U9 V
ZIMSKI LIGI V SVETI TROJICI
Naša mladinska selekcija U9 je v soboto, 23. 11. 2019, ob 9.
uri prvič pričela tekmovalno sezono v zimski ligi v Sveti
Trojici. Po nekaj treningih smo se trenerji selekcije Jani
Kukovec, Darijan Kovačec in Danijel Maguša odločili, da
pričnemo z našo selekcijo U9 tekmovati v zimski ligi iz
preprostega razloga, saj nam je Sveta Trojica zelo blizu in
enkrat je potrebno pričeti!
Naša selekcija je še dokaj tekmovalno neizkušena, ampak
nič zato, s pridnim delom in trudom bomo to nadoknadili,
tekmovanja smo se udeležili zgolj z razlogom, da fantje
začutijo tekmovalni ritem, da se med seboj zbližajo in da
začutijo, kaj je moštveni duh in kaj lahko z njim dosežeš!
Vedno se še je nam možno pridružiti, zato vas vabimo, da
tudi to storite, letniki 2011 in 2012, pa seveda lahko tudi
mlajši ali starejši. Vabljene so tudi punce, če kakšna želi.
Dodatne informacije na 031‐472‐239, predsednik kluba
Danijel Maguša ali pa se nam pridružite kar v telovadnici,
vsako nedeljo med 18.00 in 19.30.
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Trenerji U9 Kmn Trnovska vas

Uradni vestnik je objavljen na spletni strani Občine Trnovska
vas (http://www.trnovska‐vas.si/index.php/obcinska‐uprava/
uradni‐vestnik‐obcine‐trnovska‐vas), na voljo je tudi v
sprejemni pisarni Občine Trnovska vas.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas,
številka 4/2019, 15. 5. 2019
‐ Zaključni račun proračuna Občine Trnovska Vas za leto
2018;
‐ Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v občinskem
prostorskem načrtu Občine Trnovska vas;
‐ Lokalni program za kulturo za obdobje 2019 – 2022;
‐ Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2019;
‐ Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2019;
‐ Javni razpis za soﬁnanciranje humanitarnih in drugih
dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2019;
‐ Javni razpis za soﬁnanciranje programov kulturnih
dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2019;
‐ Javni razpis za vrednotenje športnih programov v Občini
Trnovska vas za leto 2019.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas,
številka 5/2019, 5. 8. 2019
‐ Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas;
‐ Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo
s pitno vodo v Občini Trnovska vas;
‐ Sklep o višini subvencioniranja cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Trnovska vas;
‐ Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v občini Trnovska vas;
‐ Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trnovska
vas.

PREDSTAVITEV KMETIJE:

KMETIJA MOHORIČ V
TRNOVCIH
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SEZNAM OBJAV V
URADNEM VESTNIKU

Po zadnjih podatkih objavljenih na spletni strani
Statističnega urada Republike Slovenije se je število
kmetijskih gospodinjstev leta 2016 v primerjavi z letom 2013
zmanjšalo za 3,4 %. Na dan 1. 6. 2016 je bilo v Sloveniji 69.902
kmetijskih gospodinjstev, od tega je bilo 231 kmetijskih
podjetij, drugo so bile družinske kmetije. Več družinskih
kmetij pa najdemo v naši občini.
Tako vam bomo v tej številki predstavili kmetijo Mohorič iz
»Trnovc«. Pogovarjali smo se z Robijem, ki je nosilec kmetije
in je vodenje kmetije prevzel pri mladih letih. Pri delu na
kmetiji mu pomagajo tudi starši, od katerih je prevzel
vodenje kmetije.
Glavna dejavnost kmetije Mohorič je govedoreja. Ukvarjajo
se predvsem s kravami molznicami in z vzrejo govejih
pitancev. Pomembna dejavnost kmetije je tudi poljedelstvo,
kjer imajo posajene različne kulture. Na svojih poljih
kolobarijo s koruzo, pšenico, z ječmenom, s sojo in z
deteljno travno mešanico.
Začetek kmetovanja na kmetiji sega že tri generacije nazaj.
Za delo na kmetiji se je Robi odločil že v mladosti, saj ga je
že od nekdaj veselilo. Pomaga mu tudi žena Simona, ki jo je
spoznal med šolanjem na kmetijskem področju. Oba menita,
da je izobraženost na kmetijskem področju pomembna, saj
pripomore k širšemu znanju, obenem pa kmetovalcem
prinaša več možnosti na področju razvoja kmetij. Robi in
Simona imata tri hčerke, ki atiju in mami rade priskočijo na
pomoč.
Robi je mnenja, da je v kmetijstvu tako kot na drugih
področjih, včasih pridejo svetlejši, včasih pa malo bolj temni
časi. Vseeno pa je s stanjem in spodbudami Republike
Slovenije in Evropske unije na kmetijskem področju
zadovoljen in je mnenja, da spodbujajo razvoj kmetijstva.
Za konec pa Robi mlade spodbuja, da se odločijo za
kmetovanje, če jih le‐to veseli, saj lahko delo na kmetiji
prinaša osebno zadovoljstvo.
Tamara Trinkaus

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, številka
6/2019, 2. 9. 2019
‐ Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine
Trnovska vas v letu 2019.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas,
številka 7/2019, 25. 9. 2019

Iz naše občine so se poslovili:
Marija Arnuga iz Trnovske vasi 49
Franc Krajnc iz Sovjaka 17

Uradni vestnik Občine Trnovska vas,
številka 8/2019, 30. 10. 2019

Dragica Skurjeni iz Ločiča 17

‐ Sklep o višini grobnine in višini cene za uporabo mrliške
vežice.

Ferdinand Murko iz Biša 51
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‐ Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trnovska
vas za leto 2019;
‐ Sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini Trnovska vas
za leto 2019.
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TEDEN OTROKA NA OŠ DESTRNIK‐TRNOVSKA VAS
Teden otroka je letos potekal od 7. do 11. oktobra in je projekt
Zveze prijateljev mladine Slovenije. V Tednu otroka se po
šolah organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi
za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. Tema tedna otroka
je bila Naše pravice, saj v letošnjem letu obeležujemo 30 let
od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah (20. novembra
1989 jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov).
Poslanica ob Tednu otroka je bila pesem Toneta Pavčka –
Naše pravice. V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti, ki
smo jih v šoli pripravili ob tednu otroka.
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PROSTOŽIVEČE ŽIVALI NA DESTRNIKU
Vodja: Anja Pukšič
Namenjeno: učencem 1.‐3. razreda
V okviru tedna otroka so
učenci prvi dan obiskali
Park prostoživečih živali,
kjer so bile zraven ogleda
organizirane tudi delavnice
v izvedbi Univerze v
Ljubljani ‐ Veterinarske
fakultete. Park se nahaja v
Vintarovcih, le nekaj minut
hoje od OŠ Destrnik.
Kdo je izvedel projekt za
park in zakaj? Kdo ga
»vodi«?
Anja Pukšič (v nadaljevanju
Anja): Ustanovitelj in vodja parka, ki je še v izgradnji in še ni
odprt za javnost, je Aleksander Horvat. Gre predvsem za
poudarek na ogroženih vrstah živali, za katere skrbijo v
parku, in na dolgi rok osveščanje javnosti o pomenu
živalskih in rastlinskih vrst, ki izginjajo iz planeta Zemlja.
Kako dolgo že obstaja ta park? Je dostopen za zunanje
obiskovalce?
Anja: Park je v izgradnji od leta 2013 in je zaenkrat dostopen
le po predhodnem dogovoru. Lahko pa si ga ogledate na
dnevu odprtih vrat.
Kakšne/katere živali najdemo v tem parku?
Anja: V parku najdemo preko 80 vrst živali. Največ je ptic z
vsega sveta, in sicer žerjavi, labodi, gosi, race, sove,
papagaji, tekači. Imajo tudi plazilce, divje prašiče … Mnogo
živali sodi med ogrožene vrste.
Kaj so še počeli v parku (zraven ogleda)? Kdo je pripravil
delavnice za otroke?
Anja: V parku so otroci sodelovali na delavnicah, ki so jih
vodili študentje veterine. Delavnice za otroke je prijazno
organiziral gospod Sandi, vodili pa so jih študentje veterine.
Kakšni so bili vtisi otrok?
Anja: Že po številu prijavljenih otrok smo vedeli, da je park
prava izbira v tednu otroka. Otroci so bili tako rekoč
navdušeni, kljub mrzlemu vremenu so odnesli le lepe
spomine. Ko sem se drugi dan pogovarjala z njimi, so bili še
vedno pod vtisom vseh doživetij. Zagotovo je bila največje
doživetje kača, ki so jo lahko božali. Tistim, ki pa se
dejavnosti niso udeležili pa je bilo zelo žal, da se zanjo niso
odločili.

KINO PTUJ IN SKRITA DVORIŠČA PTUJA
Vodji: Valentina Vrhovšek Malovič in Nataša Zebec
Namenjeno: učencem 4.‐9. razreda

Kam ste se odpravili v torek?
Valentina Vrhovšek Malovič (v nadaljevanju Valentina):
Podali smo se odkrivat skrita dvorišča Ptuja. Za pročelji
srednjeveških stavb starega Ptuja se skrivajo skriti kotički, ki
pričajo o dogodkih in življenju mesta in njenih ljudi.
Kaj vse ste raziskovali v najstarejšem mestu?
Valentina: Prvo dvorišče na Slovenskem trgu nas je presenetilo
s svojo prostornostjo. Tam se skriva celo mestni vinograd.
Drugo pa s svojo utesnjenostjo. Zanimivo je bilo zato, ker je bilo
na dvorišču lepo vidno, kako se je stavba spreminjala oziroma
dozidavala in prezidavala skozi čas.
Dvorišče na nekdanji Pletarski ulici skriva še del srednjeveškega
obzidja z obrambnim stolpom, zgodovina dvorišča pa je zelo
pestra in zanimiva.
Zavili smo še na dvorišče na poti na Ptujski grad. Ornamenti na
pročelju dvoriščne strani so še danes neznanka. Morda bo
skrivnost k raziskovanju zgodovine tega dvorišča pritegnila
katerega izmed naših učencev.
Pokukali smo še v notranjost cerkve sv. Jurija in zavili v ulico
brez hišne številke. Mimo MuziKafeja smo se napotili proti kinu.
So učenci že bili na teh skritih kotičkih? Jim je bilo kaj
posebej všeč? So kaj izpostavili?
Valentina: Še nihče izmed njih ni obiskal ptujskih mestnih
dvorišč. Večina učencev je bila presenečenih: nekateri nad
skritimi zanimivostmi, nekateri nad izgledom dvorišč. Vsak
je po svoje doživel stara dvorišča.
Kakšni so bili vtisi?
Valentina: Pozitivni. Če je obisk dvorišč vzbudil pri učencih
radovednost in se bodo še kdaj sami odpravili poiskat in
raziskat skrite kotičke prelepega starega mestnega jedra,
bomo zelo veseli. To je tudi namen takšnih dejavnosti.
Bi še kaj dodali?
Valentina: Za vse, ki morda še ne veste (učenci udeleženci
to vedo), ta zanimivost: ulica brez hišne številke je ulica
Tomaža Šalamuna. Do leta 2015 je bila to ulica brez imena.
Nima tudi nobenega vhoda v katero izmed stavb. Povezuje
Slovenski in Vrazov trg. Vabljeni, da se sprehodite po njej, pa
seveda tudi po Ptuju. Presenečeni boste nad njegovo lepoto
in vsebinami, ki jih ponuja.
Kaj ste si ogledali v kinu? Kaj je bil namen ogleda izbranega
ﬁlma?
Nataša Zebec (v nadaljevanju Nataša): V kinu smo si ogledali
ﬁlm Košarkar naj bo 2, ki je nadaljevanje ﬁlma, ki smo si ga
ogledali lani. Namen ﬁlma je bil učencem predstaviti, da samo
ekipa, ki dobro sodeluje na tekmi, lahko zmaga. Kadar pa so
na parketu posamezniki, ki ne znajo sodelovati, bo rezultat
vse prej kot zadovoljiv. Samo s trudom in srčnostjo lahko
uspemo tako v šoli kot drugje. Seveda je v ﬁlmu tudi ljubezen
med dvema mladima človekoma, ki naleti na prve ovire.
Kako so ga sprejeli učenci? Kakšni so bili vtisi?
Nataša: Učencem je bil ﬁlm zelo všeč, saj so v kinu, ko je
zmagala ekipa glavnega igralca Rante, celo zaploskali. Kot,
da bi bili na tekmi.

PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI
Vodji: Jasmina Caf in Sonja Plazar
Namenjeno: učencem 4.‐9. razreda
Tretji dan v tednu otroka so se učenci odpravili v Park
doživetij Križevci pri Ljutomeru. Gre za športno, rekreacijsko
dejavnost, ki so je otroci vedno veseli. Kot je povedala
učiteljica Sonja Plazar (v nadaljevanju Sonja), so učenci

Andreja: Uživali so v vseh igrah, pomembno je bilo, da so
bile različnega tipa.
Kako so kaj športno, gibalno, igralno spretni naši učenci?
Andreja: Učenci, ki so se udeležili športnih iger na tednu
otroka, so več ali manj gibalno spretni, razen nekaj izjem.
Več težav imajo pri sledenju in poslušanju navodil in pravil
ter upoštevanju le‐teh. Smo pač večkrat ponovili
demonstracijo.
Ali učenci upoštevajo pravila iger? Igrajo po »fer playu«?
Andreja: Veliko je bilo prvošolčkov, ki še sami po sebi težko
upoštevajo pravila, težko se mu je izločiti iz igre, ko izgubi
ali naredi napako. Pod učiteljevim nadzorom in z manjšimi
opozorili so brez težav upoštevali pravila.
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nekajkrat že bili na podobnih dejavnostih – v sosednji
državi, Avstriji. Tokrat se je pokazala priložnost, da učence
popeljemo v našo bližino, ob tem pa je to za učence
predstavljajo tudi nekaj, kjer jih veliko še ni bilo.
Čemu je park namenjen? Kaj vse so otroci počeli?
Sonja: Park je razdeljen na posamezne postaje, kjer lahko
obiskovalci preizkušajo svoje motorične spretnosti in
sposobnosti. Ob vsem tem pa se še zabavajo. Starostnih
omejitev ni, lahko pa vsak najde kaj zase.

ŠPORTNE IGRE (Trnovska vas)

ŠPORTNE IGRE (Destrnik)
Vodja: Andreja Anžel
Namenjeno: učencem 1.‐3. razreda

S kakšnimi igrami so si otroci popestrili sredin popoldan? Kaj
vse ste se igrali?
Andreja Anžel (v nadaljevanju Andreja): Igrali so se razne
elementarne igre, kot so Gnilo jajce, Psiček brez utice, Ptički
brez gnezda, Zelenjavna juha, razne tekalne igre ter
štafetne igre.
So bile igre tekmovalne? So otroci med seboj tekmovalni
individualno, v parih, skupinah?
Andreja: Nekaj iger je bilo tekmovalnih – štafetne igre, kjer
so učenci tekmovali po skupinah.
Katere igre so jim bile najbolj všeč?

sproščen popoldan smo se pozabavali z igrama Črni mož in
Kačje glave. Sledilo je ogrevanje z nizom gimnastičnih vaj. V
glavnem delu smo se razgibali na poligonu in tekmovali v
štafetnih igrah. Druženje smo zaključili z vlečenjem vrvi in
valovanjem padala, s katerega je bilo potrebno otresti
»strupene kače«.
So bile igre tekmovalne? So otroci med seboj tekmovalni
individualno, v parih, skupinah?
Jolanda: Tekmovalni del športnih iger so bile štafetne igre,
kjer so učenci tekmovali po skupinah.
Katere igre so jim bile najbolj všeč?
Jolanda: Glede na sodelovanje in odziv so učenci uživali ob
vseh igrah. Večina učencev pa seveda rada tekmuje, zato je
bilo navdušenje toliko večje ob štafetnih igrah.
Kako so kaj športno, gibalno, igralno spretni naši učenci?
Jolanda: Mlajši učenci se najlažje izrazijo skozi igro in gib,
takšno udejstvovanje jim je že po naravi najbližje in ga tudi
obožujejo. Vsak po svojih zmožnostih razvija tovrstne
spretnosti, ki so zadovoljive.
Ali učenci upoštevajo pravila iger? Igrajo po »fair playu«?
Jolanda: V kolikor so pravila iger dobro predstavljena in
dorečena ter je jasno, kakšne so sankcije ob neupoštevanju,
mlajši učenci dosledno upoštevajo dogovore.
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Kakšni so bili njihovi vtisi?
Sonja: Otroci so bili nad obiskom parka navdušeni. Vsak je
lahko našel svoj prostor v parku, prav tako pa tudi postaje,
na katerih je užival in se dobro počutil. Glede na to, da je to
park na prostem, pa so ob tem bili še na svežem zraku. Ker
je tik ob parku tudi travnato igrišče, so se nekateri otroci
odločili še za igre z žogo, ki so hkrati potekale ob parku. Če
nas ta dan ne bi preganjal veter, bi najverjetneje z veseljem
ostali v parku še nekoliko dlje.
Bi takšno delavnico ponovili? Zakaj da/ne? Komu jo
priporočaš?
Sonja: Delavnico bi vsekakor še ponovili, saj so bili odzivi
učencev pozitivni. Obisk tega parka priporočamo družinam
ter vsem, ki so radi aktivni v naravi.
Bi bilo dobro kakšna takšna igrala imeti v okolici šole?
Igrala, ki spodbujajo različna področja posameznika so
vedno dobrodošla. Vsekakor si želimo, da bi le‐ta kdaj našla
prostor tudi v okolici naše šole.

Vodji: Jolanda Zelenko Arnuš in Saša Fras
Namenjeno: učencem 1.‐3. razreda
S kakšnimi igrami so si otroci popestrili sredin popoldan?
Kaj vse ste se igrali?
Jolanda Zelenko Arnuš (v nadaljevanju Jolanda): Za uvod v

ZVON
TRNOVSKI
22

JESENSKA USTVARJALNICA (Trnovska vas)
Vodja: Jolanda Zelenko Arnuš
Namenjeno: učencem 1. razreda
V Jesenski ustvarjalnici na podružnični šoli je bilo ustvarjanje
jesensko obarvano, učenci so iz papirja in odpadnih
materialov izdelovali ježka in rdečo mušnico.
Kakšni izdelki so nastali? Si lahko starši kje ogledajo izdelke?
Jolanda: Učenci so se potrudili, zato so bili končni izdelki
čudoviti. Lahko si jih ogledate na fotograﬁjah. Po delavnici
smo izdelke razstavili pred učilnico 1. t razreda, s čimer smo
pričarali malo jesenskega vzdušja.

papirja (pestra izbira toplih barv; eko papir, recikliran papir,
karton, kolaž papir, šeleshamer ...), papirnatih tulcev in
krožnikov. Uporabljali smo lepila (mekol, uho lepilo) za
lepljenje različnih vrst papirja in različnih površin.
Kakšne so ročne spretnosti otrok?
Daniela: Učenci so si razvijali ročne spretnosti ob rezanju s
škarjami, lepljenju, nizanju, oblikovanju in s tem urili
spretnost prstov in rok. Bili so kreativni in ustvarjalni z
veliko domišljije.
Si lahko starši kje ogledajo izdelke?
Daniela: Sodelujoči učenci so večino svojih izdelkov odnesli
domov. Nekaj skupnega dela pa smo razstavili na panoju,
kjer so si ga lahko ogledali tudi drugi.
Kakšni so bili vtisi otrok?
Daniela: Učenci so bili nad delavnico navdušeni. Pritegnila
jih je vsebina in radovednost. Njihova pričakovanja so se
uresničila in z velikim veseljem so odnesli domov svoje
izdelke.

SOCIALNE IGRE ZA STARŠE IN UČENCE (Darja
Zadravec)

Kakšne so ročne spretnosti otrok?
Jolanda: Glede na to, da govorimo o ročnih spretnostih
najmlajših otrok na šoli, se le‐te skozi vrsto dejavnosti in ob
rokovanju z različnimi materiali in s pripomočki trudimo šele
razvijati. Smo na dobri poti, saj si učenci tovrstnih dejavnosti
želijo in se ob njih sprostijo in uživajo.
Kakšni so bili vtisi otrok?
Jolanda: Sodeč po njihovih nasmejanih in sproščenih
obrazih ter pozitivnih opazkah so ob ustvarjanju uživali.
Bi še kaj dodala?
Jolanda: Verjamem, da si bomo tekom šolskega leta
privoščili še kakšno ustvarjalno popoldne. Kjer je volja je
tudi pot.

USTVARJALNE DELAVNICE (Trnovska vas)
Vodji: Sonja Plazar in Hilda Bedrač
Namenjeno: učencem 2.‐5. razreda
Na podružnici pa niso ustvarjali samo najmlajši, ampak tudi
učenci višjih razredov osnovne šole. Iz keramičnih ploščic so
s pomočjo lepila ter lesene podlage ustvarjali mozaike, ki so
bili narejeni kot podstavki za vročo posodo.
Kakšne so ročne spretnosti otrok? Kakšni izdelki so nastali?
Sonja Plazar (v nadaljevanju Sonja): Učenci so naju z
učiteljico zelo presenetili, saj so se zelo potrudili in ustvarili
izredno zanimive izdelke. Vsi učenci so dobili lesene podlage
enakih velikosti, na njih pa so ustvarjali lastne zamisli,
vzorce oz. motive.
Kakšni so bili vtisi otrok?
Sonja: Otroci so bili po delavnicah zadovoljni, navdušeni, ker
so počeli nekaj novega, drugačnega, predvsem pa je
drugačen bil material s katerim so ustvarjali.
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USTVARJALNE DELAVNICE
Vodja: Daniela Spevan
Namenjeno: učencem 1.‐6 razreda
Kaj vse ste ustvarjali? S kakšnimi materiali ste rokovali?
Daniela Spevan (v nadaljevanju Daniela): Z učenci smo na
ustvarjalnih delavnicah ustvarjali jesenske izdelke (mušnica,
ježki, jesensko drevo ... ). Ustvarjali smo iz različnih vrst

Vodja: Darja Zadravec
Namenjeno: učencem 1. in 2. razreda
V četrtek, 10. 10. 2019, je učiteljica Darja Zadravec pripravila
delavnico socialne igre, ki so potekale skupaj z učenci in s
starši.
»Otroci in tudi starejši se že od rojstva igramo. Skozi igro
spoznavamo svet, prijatelje in se učimo. Zato je igra ena
izmed najosnovnejših oblik izobraževanja in sprostitve.
Socialne igre so metodični pristop v izobraževanju za
kulturo miru in človekove pravice, ki namesto
tekmovalnosti postavljajo v ospredje socialne odnose med
ljudmi,« je povedala učiteljica Darja.
Skozi igro so se naučili, da ne tekmujejo, ampak da se igrajo
in ob tem sprostijo. Učenci in starši, ki so prišli na delavnico,
so bili zelo aktivni in zadovoljni, mnogi so se spomnili iger, ki
so se jih sami že kdaj igrali in so sedaj le utrdili pravila iger.
Bilo je poučno in zabavno, starši so bili zadovoljni.

IZDELAVA NAKITA
Vodja: Janja Perko
Namenjeno: učencem 6.‐9. razreda
Iz česa ste izdelovali nakit?
Janja Perko (v nadaljevanju Janja): S sodelujočimi učenci
smo sklenili, da bomo ravnali ekološko in reciklirali
materiale in predmete, ki že dalj časa ne služijo več svojemu
namenu, nam polnijo dragoceni prostor po domovih in ki bi
se prej ali slej znašli med odpadki. Tako smo od doma
prinesli stare bombažne majice, usnje, gumbe, različne
drobne predmete in ostanke raznih elementov za izdelavo
nakita.
Kakšen nakit vse ste izdelali?
Janja: Izdelovali smo ogrlice in zapestnice, katerih osnova
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pa tudi denar.

NOGOMETNI TURNIR
Vodji: Drago Prelog, Mirjam Pleteršek
Namenjeno: učencem 4.‐9. razreda
Kje je potekal nogometni turnir?
Mirjam Pleteršek (v nadaljevanju Mirjam):
Nogometni turnir je potekal na zunanjem nogometnem
igrišču v Destrniku.
Koliko tekmovalcev/igralcev se je prijavilo? So se prijavile
tudi kakšne učenke?
Mirjam: Prijavilo se je 37 igralcev. Na turnir je bila prijavljena
ena učenka, vendar se samega tekmovanja ni udeležila.
Škoda.
Kako je potekal turnir? Kakšna so bila pravila?
Mirjam: Letošnje tekmovanje je potekalo po sistemu bon
bon. Vsak tekmovalec je v začetku dobil svojo številko, nato
pa so po računalniškem sistemu igrali po pet igralcev
skupaj. Tekme so trajale 7 min. Učenci so si sami sodili po
načelu fair playa. Po končani tekmi so zapisnikarju povedali
število točk, ki so jih s tekmo dobili. Za zmago so dobili 3
točke, za izenačen rezultat po 1 točko (vsaka ekipa) in za
poraz 0 točk. Skupaj so odigrali 7 tekem in vsak učenec je
aktivno igral v 4 tekmah.
So bile najboljše ekipe kako nagrajene?
Mirjam: S tem sistemom smo dobili najboljše učence
turnirja. V našem primeru so bili trije: Anej Resman iz 4. a ,
Aljaž Korošec iz 7. a in Urban Tetičkovič iz 7. b. Vsi trije so se
izkazali na vseh tekmah in dosegli skupaj 12 točk. Za spomin
so dobili priznanje za najboljšega igralca turnirja in podpis
od učitelja Draga Preloga.
Dušanka Škamlec
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oz. podlaga je bilo usnje poljubne oblike in velikosti. Na to
usnjeno osnovo smo z vročim lepilom lepili razne elemente:
gumbe in druge drobne predmete, manjše kose blaga ter
zvite in prepletene vrvice, ki smo si jih izdelali iz bombažnih
majic. Nastali so barviti in zanimivi kosi nakita.
So otroci izdelali nakit zase ali so ga komu podarili?
Janja: Mišljeno je bilo oboje – da se sami odločijo, ali bodo
nakit nosili sami ali ga bodo podarili. Učenci so izhajali tako iz
sebe in se osredotočali na tisto, kar je všeč njim in kar bi nosili
sami, nekateri pa so ga izdelali z namenom, da ga podarijo.
So imeli pri izdelavi kakšne težave?
Janja: Večjih težav ni bilo, saj so učenci zelo dobro
upoštevali tehnične napotke, pa tudi obe prisotni učiteljici
sva nudili pomoč, kjer je ta bila potrebna. Tudi s
kreativnostjo ni bilo težav, saj je material kar sam klical po
ustvarjanju. Učenci so s to tehniko izdelave krepili in razvijali
svoje ročne spretnosti in kreativnost.
Kakšni so bili vtisi otrok?
Janja: Glede na odzive in delo učencev sklepam, da jim je
bila delavnica všeč. Poleg tega, da so vsi zavzeto ustvarjali
in na koncu tudi dokončali svoje izdelke, so ob tem
zadovoljili še svojo potrebo po druženju in zabavi. Vzdušje
je bilo namreč zelo pozitivno, sproščeno in prežeto s
primerno mero igrivosti, radoživosti in humorja.
Morda še kakšen namig – iz česa si še lahko otroci izdelajo
doma nakit?
Janja: Glede tovrstnega ustvarjanja ni omejitev, samo
aktivirati moramo svojo domišljijo, ob čemer si lahko po
potrebi tudi nekoliko pomagamo s spletom, s pomočjo
katerega najdemo osnovno idejo, ki jo s svojo kreativnostjo
razvijemo po svoje. Sama zagovarjam tehnike, pri katerih v
čim večji meri uporabljamo odslužene predmete in
materiale ali tiste, ki nam ne koristijo, ter jih uporabimo
znova in jih recikliramo. Tako ravnamo ekološko, prihranimo
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NOVE ORGLE V CERKVI SV. BOLFENKA V TRNOVSKI VASI

Pevski zbor s petjem dopolnjuje mašo in spremlja mašnika,
vse skupaj pa dopolnjuje še melodija. Danes so orgle
nepogrešljive v cerkvi, saj s svojim zvokom vse skupaj
naredijo bolj posebno. V domači cerkvi sv. Bolfenka ni bilo
kar nekaj časa. To se je na pobudo gospoda župnika Franca
Mlakarja spremenilo. Konec leta 2018 je župnija podpisala
pogodbo za izdelavo novih orgel z Orglarsko delavnico v
Hočah pri Mariboru, pod vodstvom Andreja Dvoršaka. Ko so
naredili načrte, pri katerih so upoštevali želje g. župnika in
organista Ludvika Krajnca, so se začela izvajati dela. Izdelali
so orgle, ki se ujemajo s prostorom in ne zakrivajo fresk nad
njimi.
Nove orgle imajo 18 registrov, to pomeni, da imajo 18 skupin
piščali od najnižjega do najvišjega tona z enako barvo in
enako glasnostjo. Kljub temu, da so nekateri izrazili željo, da
bi jih bilo 20 ali več, so se odločili, da jih bo 18 popolnoma
dovolj. Orgle pa so izdelane tako, da imajo po
kombinacijskih zmožnosti 21 registrov, ker lahko nekaj
piščali poje v večih registrih. Vsak register ima v orglah svojo
nalogo, bodisi jih lahko uporabljamo samostojno ali pa so
namenjeni le za kombinacije, sestavljeni pa so iz:
principalov, ﬂavt, godal in jezičnikov. Registri so postavljeni
na štirih sapnicah, v vsaki pa se nahaja sistem ventilov in
odprtin. Z vsakim sistemom, ki je z lesenimi letvicami – teh
je kar 450 m neposredno povezan s klaviaturami na
igralniku, se usmerja zrak k piščalim. Zaradi tega sistema
imajo orgle mehansko igralno trakturo. Ker so orgle opremili
z elektronskim nastavljalnikom registrskih kombinacij, si
lahko vsak organist shrani v spomin 1000 registerskih
kombinacij. Igralnik, ki obsega dve manualni in pedalno
klaviaturo, je postavljen tako, da organist gleda proti
orglam. To mu tudi omogoča, da ima boljši stik s pevci, ki
lahko gledajo proti oltarju ali organista. Vsega skupaj je v
orglah 1054 piščali, od tega 154 lesenih ter 900 piščali
narejenih iz zlitine kositra in svinca. Največja piščal meri
skoraj 3 metre, najmanjša pa le dober centimeter.
Notranjost orgel pa je
urejena tako, da je lahko
dostopna za serviserje in
uglaševalce.
Med delom so sodelovali
delavci iz orglarske delavnice
in g. župnik, po besedah
Andreja Dvoršaka pa so
sodelovali
tudi
z
akademskim
slikarjem
Lojzetom Čemažarom, ki je v
tehniki oljnega slikarstva
marmoriziral
orgelsko
omaro, kar je zelo redko, saj

v veliki večini dela potekajo ločeno. Kljub velikim stroškom,
ki jih je prinesla izdelava novih orgel, je predračun bil do
blagoslovitve orgel, s pomočjo občine, društev in župljanov
poravnan skoraj v 70 %.
Nove orgle so predstavili v soboto, 23. 11. 2019. Andrej
Dvoršak je opisal potek dela in značilnosti orgel, nanje pa je
zaigral Luka Gojkošek, študent Univerze za glasbo in
uprizoritvene umetnosti v Gradcu.
V nedeljo, 24. 11. 2019 pa jih je dr. Franc Kramberger,
upokojeni nadškof, blagoslovil med slovesno sveto mašo.
Ob tej priložnosti je nanje zaigrala tudi Anita Kralj (poročena
Pavkovič) iz Sv. Trojice v Slov. goricah.
Vsi župljani, prav tako g. župnik, si želimo, da bi se glasba iz
orgel slišala še nekaj desetletij, saj kot pravi II. Vatikanski
koncil: »Cerkvena glasba bo zato toliko svetejša, kolikor
tesneje bo povezana z bogoslužnim dejanjem, ko bo ali
lepše izražala molitev ali spodbujala k ubranosti duš ali pa
svete obrede obdajala z večjo slovesnostjo.«
Mateja Korent

