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Cenjene občanke, spoštovani občani!

Prihajajo praznični dnevi, ki jih vsako leto z veseljem pričakujemo. To je čas, ko
pozabimo na vse skrbi, je čas prijaznih dejanj in toplih besed. Končno bomo
spet lahko zadihali s polnimi pljuči, se družili in poveselili.
Leto, ki se izteka, je zaznamovano kot super volilno leto. Dobili smo močno
večinsko vlado, ki z lahkoto vleče poteze, kot si jih je zamislila pred volitvami.
Nekateri jih, tako kot vedno hvalijo, drugi pa so razočarani in zaskrbljeni.
Nikoli nismo vsi enakega mišljenja, vsi pa si želimo napredka in imamo radi
svoje kraje ter ljudi. Od nove vlade upravičeno pričakujemo, da bo
zagotavljala razvoj, blaginjo in mir za vse državljane. Občine smo se uspele
dogovoriti za nekoliko večjo povprečnino, vendar nam je vsem popolnoma
jasno, da zaradi dviga plač v javnem sektorju in podražitev, ki posledično
ustvarjajo inflacijo, ta v resnici ne prinese nič. Pogajalska moč občin je zaradi
negativnega gledanja, predvsem na majhne občine, zelo majhna. Prepričan
sem, da občine nismo dobile tega, kar nam Zakon o financiranju občin
zagotavlja. Občine od vlade upravičeno pričakujemo, da skrbi za enakomeren
razvoj celotne države. Začenjamo novo programsko obdobje 2021-2027, kar
pred nas postavlja velike izzive, pa tudi odgovornost. Posledice prehitrega
razvoja, vremenski ekstremi in naravne nesreče so opozorilo narave, da
moramo ta čudoviti planet bolj varovati. Narava nas opozarja, da kljub
modernemu kmetijstvu lahko postanemo lačni. Skrbeti moramo, da bodo to,
kar imamo, imeli tudi naši otroci, saj živimo na najlepšem delu sveta, ki
zagotavlja dobre pogoje za življenje. Bodočnost zagotovo temelji na digitalni
preobrazbi, prehodu na nizkoogljično in krožno gospodarstvo, ki zagotavlja
večjo dodano vrednost v vseh segmentih, tudi v kmetijstvu. Evropa bo zato
zagotavljala velika sredstva. Zavedamo se potreb po napredku in razvoju. V
Slovenskih goricah imamo za izboljšanje kvalitete življenja še vedno veliko
potreb po zagotavljanju osnovne infrastrukture za razvoj gospodarstva in
kmetijstva. K temu bi morali pristopiti po načelu »od spodaj navzgor« za
razvoj in zmanjševanje razvojnih razlik posameznih območij.
Zaključek letošnjega leta pomeni tudi zaključek štiri letnega mandata za
župana in občinski svet. Osebno ocenjujem čas zadnjega mandata kot
obdobje velikih investicij za tako mali kraj. Zagotovo bi se dalo narediti kaj
bolje, smo pa se trudili po svojih najboljših močeh in realizirali večino
zastavljenih ciljev. Za nami so tudi lokalne volitve. Res je bilo v obdobju volitev
čutiti nekoliko napetosti, zagotovo pa ne smemo dovoliti, da nas praznik
demokracije razdvaja, deli ali pa celo skrega med seboj. Čestitke vsem, ki ste
se izpostavili, le tako ste vi spoštovane občanke in cenjeni občani imeli
priložnost dati svoj glas tistemu, za katerega ste verjeli, da bo izpolnil vaša
pričakovanja. Mogoče smo malenkost zašli, vendar pa je bilo kljub vsemu kar
nekaj dobrih debat. Vedeli smo, da vsi ne bomo mogli biti župani in, da za vse
ni prostora v občinskem svetu, vendar pa nam je bila vsem skupna želja
narediti čim več za naš kraj. Sam osebno si želim čim več sloge in dobrega
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sodelovanja na vseh področjih. Pred nami so številni
izzivi, nepredvidljivo svetovno politično dogajanje,
energetska in gospodarska kriza, verjetno v celotni
Evropi. Imamo dober občinski svet, ki se zaveda, da bo
potrebno z občinskim denarjem ravnati previdno in ga
trošiti čim bolj racionalno. Če želimo, da se še naprej
razvijamo, bomo morali strmeti k temu, da čim manj
trošimo in čim več investiramo. Čisto preprosto, brez
denarja ni razvoja. Kot sem že navedel, je pred nami
nova finančna perspektiva, ki nam, dokler bo Slovenija
še lahko črpala sredstva iz Evrope, omogoča dodatna
sredstva za investicije. Trudili se bomo, da bomo pri
črpanju uspešni, zraven tega pa računamo tudi na
pomoč države.
Spoštovane občanke in spoštovani občani, zahvaljujem

se vam za dosedanje zaupanje in za vso pomoč na
različnih področjih. Z dobrim sodelovanjem nam je
uspelo, da smo na prehojeno pot lahko ponosni vsi, ki
tu živimo. Pred nami so novi načrti. Vem, da bomo
skupaj zmogli, brez prepirov in slabe volje, da boste
lahko na občinsko upravo ter ljudi, ki ste jim zaupali
vodenje občine in kraj, kjer živite, ponosni. Hvala vsem,
ki ste odšli na volišče in ste glasovali po svoji vesti.
Posebna hvala vam, ki ste zaupali glas meni, bom pa
župan vseh občanov.
Bliža se čas božiča in novega leta, zato vam ob tej
priložnosti želim lepe božične praznike, srečno,
uspešno ter zdravo novo leto. Prevlada naj solidarnost,
prijaznost, razumevanje in sočutje.

Vaš župan Alojz Benko

pred vami je praznična številka občinskega glasila.
Ponovno smo se potrudili, da smo v glasilu zbrali
aktualne dogodke, ki so se v zadnjem času dogajale v
naši občini, pa naj bo to v okviru delovanja društev, vasi
ali pa posameznikov. Vsekakor pa tudi tokrat nismo
pozabili na dogajanja pri naših najmlajših, saj je v glasilo
kar nekaj aktivnosti iz vrtca in šole. In mislim, da je prav
tako, saj so otroci tisti, ki bodo gradili prihodnost
našega kraja in jim zato v glasilu moramo nameniti
prostor in dati priložnost.
Za nami so lokalne volitve, pred nami je novo štiriletno
obdobje. Kakorkoli pogledamo, so po volitvah vedno
zmagovalci in poraženci. Med zmagovalci letošnjih
lokalnih volitvah smo zagotovo volivci, ki smo se v
Trnovski vasi množično podali na volišča, saj smo
dosegli rekordno, skoraj 71 % volilno udeležbo in s tem
pokazali, da želimo soodločati. Poleg župana, ki je na
volitvah prejel krepko večino glasov, smo izvolili še
občinski svet po »naši meri«. Verjamem in želim, da
bodo izvoljeni predstavniki ljudstva vladali modro,
spoštljivo, strpno, povezovalno in preudarno ter bodo
po svojih močeh izpolnjevali njihove predvolilne
obljube.
Novo izvoljena »občinska oblast« ima v začetku najprej
nalogo, da na novo imenuje različne komisije in
odbore, zato se bo na novo postavljal tudi uredniški
odbor in odgovorni urednik občinskega glasila.
Verjamem, spoštovane občanke in občani, da ste se že
oglasili vsi, ki bi želeli zares aktivno sodelovati pri
oblikovanju glasila v prihodnjem obdobju. Trnovski
zvon vsekakor potrebuje prevetritev, potrebuje nove
moči, nove ideje in entuziazem posameznikov, da bo
lahko še naprej konstruktivno širil pozitivne zgodbe in
vas obveščal o dogodkih v naši občini.
Prazniki so pred vrati. Ni potrebno pogledati na
koledar, dovolj je, da poskusimo parkirati pred
kakšnim nakupovalnim centrom. Vse je v blišču

prazničnih luči, vzhičeni in nervozni ljudje se gnetejo
po trgovinah in pred seboj v naglici potiskajo polne
nakupovalne vozičke. Utrujene, v večini premalo
plačane prodajalke, se kljub nerealnim pričakovanjem
njihovih delodajalcev trudijo ostati prijazne. Za trgovce
je božič praznik največjih marketinških priložnosti,
zato se je za tiste najbolj željne zaslužka božični čas
začel že septembra. Nesporno je to odraz časa in
prostora, v katerem živimo, odraz človeka, ki je
zmanipuliran s strani ljudi, ki upravljajo z ekonomijo.
Človeške vrednote, kot so ljubezen, spoštovanje,
sočutje, tu ne najdejo prostora.
Čas in čar božiča je tukaj. Narava zaključuje svoj ciklus,
da bo pričela z novim. Zakaj se ne bi tudi mi v tem času
vrnili k svojim koreninam? Zakaj se ne bi vrnili v čas, ko
je bil božič čas pristnega veselja, čas druženja in
skrivnostnega pričakovanja, brez pretirane vzhičenosti
in blišča. Vrnimo se v čas, ko še prazniki niso bili
skomercializirani, v čas, ko je bilo za darilo dovolj le
minimalna pozornost. Vrnimo se v čas, ko smo otroci

Spoštovane bralke in bralci,
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Ločič

božič povezovali z vonjem po domačih piškotih, potici,
»štrudlu«, čaju in »kuhančku«, ki je vel iz kuhinje naših
mam in babic. Vrnimo se v čas, ko smo si v prazničnih
dneh znali vzeti čas drug za drugega, v čas, ko je bila
naša bližina in pozornost največ, kar smo želeli podariti
in dobiti.
Drage bralke in bralci, želim vam, da se v tem
prazničnem času potrudite poiskati trenutke, ki bodo

prižgali lučke v očeh vaših bližnjih. Občutki, ki vas bodo
ob tem spremljali, se ne morejo meriti niti z najbolj
dragimi darili. Želim vam, da v letu, ki prihaja, na vseh
poteh vašega življenja iščete možnosti in priložnosti
»delati dobro« sočloveku.

odgovorna urednica
mag. Andreja Krajnc

Proslava ob občinskem prazniku
V soboto, 29. oktobra smo praznovali že 24. občinski
praznik občine Trnovska vas. Po dveh letih smo torej
končno lahko pripravili tudi osrednjo proslavo ob
občinskem prazniku in ga tako obeležili še z dodatno
mero kulture. Proslava se je začela z odpeto himno
Otroškega pevskega zbora OŠ Destrnik-Trnovska vas,
ki so v nadaljevanju odpeli še eno pesem. Na odru se je
zatem zvrstilo veliko odličnih nastopajočih, med
drugim tudi sestri Larisa in Teja Pukšič, ki sta pesem
Slovenec sem, Slovenec sem odpeli tako nežno in
čutno, da smo vsi, ki vemo, da ta pesem velja za himno
naše občine, dobili kurjo polt. Na odru se je predstavila
tudi ženska vokalna skupina Simfonija, deklamatorka
Dušanka Škamlec, svoje znanje in talent pa sta nam na
klavirju predstavila tudi mlada glasbenika Anej Krajnc
in Neža Žugman. V ospredju same proslave je bil
seveda županov slavnostni nagovor in podelitev
priznanj ter nagrad skupinam in posameznikom v naši
občini, ki so v preteklem letu oziroma dveh, pustili
pečat na področju aktivnega sodelovanja v naši občini.
Vse skupaj pa je s svojim glasom in stasom lepo
dopolnila napovedovalka Larisa Pukšič, ki je v zadnjem
času začela delati kot novinarka na komercialni
televiziji, zato smo še posebej veseli, da se ljudje, ki so
odšli od nas s trebuhom za kruhom in z glavo za
znanjem, tako radi vračajo v našo rodno Trnovsko vas.

Valentina Muršec
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Prejemniki občinskih priznanj, zahval in pohval
Občinski priznanje in pohvale Občine Trnovska vas so v
letu 2022 prejeli:

1. STRELSKO DRUŠTVO TRNOVSKA VAS OB 40.
OBLETNICI DELOVANJA DRUŠTVA- bronasti grb
Strelsko društvo Trnovska vas je bilo ustanovljeno leta
1981 in tako lani obeležilo 40 let obstoja društva.
Na tekmovalnem področju je društvo vedno dosegalo
zadovoljive rezultate.
V zadnjih letih društvo sodeluje tudi na tekmovanjih
Severne regije in posveča posebno pozornost delu z
mladimi. V vrstah društva so tudi uspešni posamezniki,
ki si lastijo naslednje naslove: regijski prvak in
podprvak s serijsko zračno puško ter regijski
osnovnošolski prvak severovzhodne Slovenije. S
tekmovalci pionirske kategorije je društvo poseglo tudi
na državna tekmovanja.
Strelsko društvo Trnovska vas je tudi povezovalno
društvo med strelskimi društvi iz sosednjih občin, saj
že več let organizirajo Medobčinsko ligo v streljanju s
serijsko zračno puško.
V zadnjih letih so v tej ligi vedno posegali po prvih
mestih, tako med ekipami kot med posamezniki.
Društvo je v preteklosti sodelovalo tudi v drugi državni
ligi s standardno puško, s katero so se društvu odprle
nove možnosti in sodelovanja na višji ravni
tekmovanja.

2. ŠPORTNO DRUŠTVO KENGURU OB 20. OBLETNICI
DELOVANJA DRUŠTVA – bronasti grb
Leta 2002 se je skupina takratnih najstnikov v Občini
Trnovska vas odločila, da stopi na pot prvih in
ustanovili so Športno društvo Kenguru.
Zanimivo je, da so se številne prireditve, ki so jih v
društvu organizirali v zgodnjem začetku društvenega
delovanja, ohranile skozi čas, ali pa so po nekaj letih
znova zaživele. Kot so: Veter v Laseh – s športom proti
drogi, kjer se s športnim dnem vključuje tudi OŠ
Destrnik-Trnovska vas in Športni oktober, v katerem z
vrsto športnih dogodkov na športen način proslavimo
čas občinskega praznika Občine Trnovska vas. Društvo
je skozi svojo zgodovino prirejalo številne športno-
družabne dogodke in s široko paleto prireditev
poskušalo potrkati na sleherno športno dušo v Občini
Trnovska vas, ki si želi druženja med gibanjem. V ta
namen so skozi čas prirejali številna tekmovanja v
košarki, nogometu, odbojki, Paint Ballu, teku,
kolesarjenju, igranju računalniških iger, smučarskih
skokih v Papeževo grabo, namiznem tenisu,
badmintonu, pikadu, šahu, hokeju na rolerjih in
organizirali številne vadbe in krožke, kot so joga,
aerobika, vadba z lastno težo, plesne vaje, nogometni
krožek in organizirali številne kolesarske izlete po
Sloveniji, smučanje, rafting, pohode v slovensko

gorstvo, za tiste željne adrenalina pa je bilo
poskrbljeno z izletom v Gardaland. Društvo tako
ohranja svojo trdnost, povezanost in tako v društvu
ohranjajo značilen športni duh ŠD Kenguru.
Vsa ta leta so društvo odgovorno in uspešno vodili:
Boris Pukšič, Dani Maguša, Leon Pavalec, Nena Pukšič,
Rok Murko, Primož Prigl in sedanji predsednik Vid
Murko.
V ŠD Kenguru so v prihodnosti odločni, da nadaljujejo
začrtano pot, ki so si jo zastavili, da zadovoljujejo
potrebe občanov Občine Trnovska vas po športu in
gibanju, zato tudi širijo svojo ponudbo dogodkov in
aktivnosti, na katere vas prav veselo vabijo.

3. ŽENSKA VOKALNA SKUPINA SINFONIJA OB 10.
ŽENSKE VOKALNE SKUPINE – bronasti grb
ŽeVS Simfonija je nastala leta 2011 in deluje kot sekcija
v okviru KD Trnovska vas. Skupina šteje 8 pevk, ki jih
druži veselje do ubranega večglasnega petja ter
prijateljstvo in dobra volja.
Ustanovitelj in vodja skupine je Janko Krajnc.
Vmes se je do danes zamenjalo nekaj članic, sedanjo
zasedbo pa predstavljajo Valentina Muršec, Jasmina
Štebih, Marta Horvat, Albina Borović, Alenka Murko,
Dušanka Škamlec, Mira Arnuga in Lidija Krajnc. Ob
lanski deseti obletnici, zaradi vsem znanih razlogov žal
niso mogle obeležiti obletnice, bodo pa to, vse
nadoknadile v letošnjem letu.
Repertoar skupine zajema slovenske ljudske in umetne
pesmi ter priredbe slovenskih in tujih zimzelenih
popevk.
Pevke že kar nekaj let zapovrstjo prirejajo tradicionalni
koncert z naslovom "Pesem pomladi".
Drugo leto na pomlad pa imajo v načrtu izdati CD in ga
v aprilu tudi predstaviti.

4. Zahvalo občine Trnovska vas so prejeli:
Zavod za varstvo kulturne dediščine območne enote
Maribor - za vso strokovno pomoč in nadzor pri
obnovi Simoničeve domačije.
Simoničeva domačija je kot že toliko krat povedano
ena redkih ohranjenih izvirnih panonskih domačij v
Sloveniji.
Zato se je Občina Trnovska vas odločila, da bo
Simoničevo domačijo v Trnovski vasi, ki je bila zgrajena
1787, obnovila. S tem dejanjem se je domačija ohranila
s svojo bogato zgodovino. Predstavlja spomeniški
potencial nezamenljivo identiteto kraja in kulturne
krajine, ki vse bolj izgublja svojo prepoznavno podobo.
S to obnovo si je Občina Trnovska vas v letošnjem letu
prislužila Steletovo priznanje za leto 2021.
Občina Trnovska vas se močno zaveda, da obnove brez
sodelovanja in nadzora s strani Zavoda za varstvo
kulturne dediščine območne enote Maribor ne bi
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mogla izpeljati.
Občina Trnovska vas se Zavodu za varstvo kulturne
dediščine območne enote Maribor zahvaljuje za vso
strokovno pomoč in nadzor pri obnovi Simoničeve
domačije.

5. Pohvalo za devet-letni odlični uspeh v osnovni šoli
so prejeli:
LEJA JAKOLIČ iz Ločiča,
MATEVŽ JAKOP iz Biša,
ANŽE HORVAT iz Trnovske vas in
GAL ŽUGMAN iz Biša.

6. Bronasti znak Civilne zaščite Republike Slovenije je
prejel ANDREJ ARNUGA, za požrtvovalno in uspešno
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Tekmovanje v kuhanju kisle juhe je postala
tradicionalna prireditev naše občine, saj je prvo
tekmovanje potekalo pred 10 leti. Po kratkem
»koronskem« odmoru se je letos lahko prireditev
ponovno izvedla. Organizatorja prireditve sta bila
Občina Trnovska vas in Športno društvo Kenguru,
seveda pa izvedba ne bi bila mogoča brez pomoči
vaških odborov in izbranih kuharskih ekip.
Ekipe, ki so štele 5 članov, so si najprej skrbno
pripravile svoja delovna mesta - stojnice. Urejenost,
izgled, dekoracija prostora, domiselnost tekmovalcev
… je bila ena izmed ocenjevalnih vsebin. Vse ekipe so
svoja mesta odlično pripravile, po mnenju
ocenjevalcev, pa so prva tri mesta zasedle ekipe
naslednjih vaških skupnosti:
1. Biš,
2. Črmlja,
3. Trnovski Vrh.

V velikih loncih se je iz vode, mesa, začimb, dišavnic in
seveda kisa, kuhala kisla juha. Kuharji in kuharice so s
kuhalnico skrbno in previdno mešali ter skrbeli, da je
bilo juhe dovolj in da je bila pripravljena ob pravem
času. Ocenjevala se je kakovost pripravljene jedi, njen
okus, izgled. Najboljše juhe so letos pripravile ekipe
naslednjih vaških skupnosti:
1. Bišečki Vrh,
2. Biš,
3. Ločič.

Kdo pa so sploh bili letošnji ocenjevalci? 5 znanih
obrazov, ki se v kuharskem svetu odlično znajdejo:
Maša Trubačev, Ljubislav Petrovski, Sašo Dolenec ter
Tim in Jure – 2uberlačna. Če boste pobrskali po spletu,
boste o njih izvedeli veliko stvari, hkrati pa dobili
ogromno nasvetov in receptov za kuhanje ter idej, kam
se lahko odpravite jest.

Za zabavo, petje in ples so poskrbeli dečki iz ansambla
Opev.

Dušanka Škamlec
foto: Aleksander Vuk

Najboljša juha se pri Bolfenki v Bišečkem Vrhu kuha

Naj se snežinka
sreče in

zadovoljstva v
vašem življenju
nikoli ne stopi.
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Občinski praznik Trnovske vasi 2022 in
20-letnica Športnega društva Kenguru

20-letnico Športnega društva Kenguru smo obeležili z
organizacijo treh dogodkov, ki so se zvrstili ob 24.
občinskem prazniku občine Trnovska vas. Tridnevno
dogajanje se je začelo s stand-up komedijo vsem
poznanega Matjaža Javšnika v petek, 28. 10. 2022. S
svojo predstavo Striptiza je navdušil številno zbrano
množico v večnamenski kulturni dvorani, kjer je
poskrbel za oblico smeha, razgaljenosti in dobre volje.
Sobotno dogajanje se je začelo s svečano sejo in
proslavo ob 24. občinskem prazniku, kjer je naše
društvo prejelo Bronasti grb občine Trnovska vas ob
20. obletnici delovanja društva. Za pogostitev po
proslavi je poskrbelo Gostišče Siva čaplja, nato je sledil
pričetek Bolfenške noči. Ines Erbus, Ansambel Stil,
Skupina Skater in presenečenje večera Damjan Murko
so poskrbeli za dobro vzdušje in vroče ritme. Izvrstni
slovenski glasbeniki so privabili tako mlajše kot

starejše generacije, da je šotor pokal po šivih. Odlično
vzdušje je trajalo vse do zgodnjih jutranjih ur.

Celotne priprave na dogodek so trajale dobra dva
meseca in so terjale ogromno vloženega truda in
neprespanih noči. V tem času so člani društva pokazali
veliko vztrajnosti, optimizma in dobre volje ter
pripadnosti društvu, a je bil ob pozitivnih odzivih
obiskovalcev ves vložen trud poplačan.

Športno društvo Kenguru se ob tej priložnosti
zahvaljuje Občini Trnovska vas, PGD Biš, Društvu
upokojencev Trnovska vas, vsem sponzorjem in
donatorjem ter Gostišču Anton z Matejem Bračkom na
čelu. Slednji je s svojimi izkušnjami in znanjem odlično
pomagal pri organizaciji Bolfenške noči.
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V sklopu praznovanja 24. občinskega praznika Občine
Trnovska vas je občina v sredo, 12. 10. 2022 organizirala
srečanje starejših občanov, ki so stari 70 in več let.
Srečanja se je udeležilo lepo število povabljenih.

Nagovoril jih je župan občine Alojz Benko. Bogat
kulturni program so pripravili učenci podružnične šole
v Trnovski vasi.

Martinova sobota je
zadnjih nekaj let že
tradicionalno rezervirana
za srečanje Vrhovcev.
Spet smo se torej zbrali
prebivalci vasi Trnovski
Vrh in Bišečki Vrh ter
skupaj praznovali
Vrhovščino, kot sami radi
rečemo srečanju.
Srečanje take vrste je odlična priložnost, da se med
sabo podružimo, poveselimo, zaplešemo, nasmejimo
ali da spoznamo nove obraze, ki so se k nam priselili in
zdaj živijo v eni izmed omenjenih vasi. Vsako leto je še
posebej težko čakati na tradicionalni krst mošta oz.
Mošteka. Vsako leto se pri skeču dogajajo zanimive,
drugačne reči. Letos pa so stalni zasedbi škofa,
ministranta in Mošteka dodali še prav posebno gostjo.
Moštek si je tako s seboj prignal prijateljico kozo.
Zanimivo je bilo videti navdušene obraze in smeh ljudi

se je takoj razlegel po dvorani, kar je še dodatni
pokazatelj, da smo Vrhovci dobri ljudje »z bregov
doma« in da se zelo radi zabavamo ter veselimo.
Veselimo se pa že naslednjega srečanja, ki bo drugo
leto, prav tako na Martinovo soboto, a bo vseeno
posebno, saj bo jubilejno 10. srečanje Vrhovcev. Bomo
videli, kaj bo drugo leto Moštek prignal.

Valentina Muršec

Srečanje starejših občanov

Srečanje Vrhovcev

Pletenje vencev iz »žingerla«
V župniji sv. Bolfenka v Slovenskih goricah v dneh pred
prazničnim žegnanjem, ko goduje sv. Bolfenk, še
ohranjamo in negujemo lep star običaj. Vaščani vseh
sedmih vasi se ob večerih zbirajo ob starem ljudskem
opravilu – pletenju verig oziroma vencev iz žingerla.
Najprej je seveda potrebno v bližnjih gozdovih nabrati
material za delo. Vaščani točno vedo, kam se je
potrebno odpraviti, da bodo nabrali najlepši žingerli.
Lepo je, kjer se nabiranju žingerla pridružijo tudi otroci.
Ko je zelenje nabrano, se vaščani po navadi zberejo na
eni od domačij v vasi in se lotijo dela. Najbolj spretni in
potrpežljivi prsti, ki so vešči pletenja, spletajo. Ostali
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prisotni pa pomagajo pri čiščenju in pripravi »šopkov«
iz listov zelenja, ki se s pomočjo dveh vrvic spletajo v
zeleno verigo.
Prijetno delovno druženje, kjer smo povezali prijetno s
koristnim, je v Sovjaku letos potekalo na domačiji
Milana Maguše. Delo je potekalo v sproščenem in
prijetnem vzdušju, saj so takšna srečanja vedno tudi
priložnost za medsebojno druženje vaščanov. Spretne

roke so napletle lepo verigo. Vaščani smo tako
poskrbeli, da je tudi najmanjša vas v občini prispevala
svoj delček k temu, da je bila farna cerkev na dan
žegnanja še posebej slovesno okrašena. Seveda pa
smo pletenje, kot se to spodobi, zaključili s pogostitvijo
in prijetnem druženju.

Andreja Krajnc

Z gospodinjami preživet dan »Bilo je nekoč«

Športni oktober 22
PAINTBALL
Za vse željne adrenalina smo letos končno, v sklopu
športnega oktobra, po nekaj letih prisilnega premora,
uspeli organizirati paintball. Zbor je bil ob 13. uri na
poligonu v Trnovski vasi zraven lovskega strelišča,
zbralo pa se nas je kar 25. Najprej smo se razdelili v
ekipe, opremili ter pričeli s tekmovanjem. Igra je
potekala burno, saj so tekme bile hitre in eksplozivne.
Nekatere so se celo končale, kar v prvi minuti, ko je
ekipi uspelo ukrasti zastavico, ki je na sredini poligona
ter jo prinesti nazaj na štartno točko. To jim je uspelo
tako, da je celotna ekipa s šprintom do zastavice
presenetila ter prestrašila nasprotnike. Igre so

V okviru praznika občine Trnovska vas je Društvo
gospodinj Trnovska vas na Simoničevi domačiji, 22.
oktobra 2022 organiziralo predstavitev »Bilo je nekoč«.
Projekt – predstavitev – je potekal pod okriljem
Ljudske univerze Ptuj, v okviru projekta »Modrost
plemeniti mladost«. Namen projekta je povezovanje in
dati večji pomen kmetovalcem, društvom,
organizacijam in podjetnikom iz osmih občin Podravja,
ki so povezani v LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in
Slovenskih goricah.
Predstavile smo se z etnološko kulturno dediščino, ki je
mnogi ne poznamo več. Videli smo lahko, kako se je
nekoč »cajzalo perje«, tolklo orehe, ročno izdelovalo
rezance, spletalo kite, ročno luščilo koruzo, luščilo in
prebiralo fižol. Moški so prikazali spletanje raznih
košar, pripravljali so kose in srpe za naslednjo sezono –
»klepanje« . Iz črne kuhinje je zadišalo po pečenih
krapcih. Žejo pa smo si lahko pogasili z domačo
»tuklo«. Ob tem pa poklepetali o delu nekoč.
S svojimi izdelki in z dejavnostjo sta se še prestavila
Zabavna kmetija Murko iz Zgornje Hajdine in Etnološko
društvo iz Markovec.
Kljub deževnemu vremenu smo preživeli lep dan in se
spomnili življenja pred 50, 60 leti, ki je močno
drugačno, kot sodobno zdajšnje življenje.

Simona Mohorič
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potekala do večera, za zaključek pa smo se pogreli z
vročim golažem.
Organizator: Aleksander Majcen

ODBOJKA

Po kar štirih letih premora, je za naš športni oktober
spet zažarel "Odbojkarski rekreativni turnir", ki so se
ga udeležile ekipe iz celotne Slovenije. Segli smo vse iz
Pomurja do osrednje Slovenije ter pokazali neverjetno
borbenost že v samih kvalifikacijah. Vzdušja in energije
ni manjkalo. Ker so bile ekipe v povprečju s predvsem
mlado zasedbo, so ti skoraj izpodrinili naziv
"rekreativen" turnir. Zahvala in trud gre mladim
članom Športnega Društva Kenguru, ki so turnir izvedli
in se močno borili, da bi zmaga ostala tudi doma.
Organizator: Rok Markež

KOLESARJENJE

Lepo jesensko nedeljsko popoldne smo tudi letos
izkoristili za organizacijo Kolesarjenja po vaseh v
sklopu Športnega oktobra. Povabilu na kolesarjenje se
je ponovno odzvalo Kolesarsko društvo Selce. Na zdaj
že tradicionalni trasi, ki vodi skozi vseh 7 vasi občine, se
je zbralo 20 kolesarjev. V dobrem in sproščenem duhu
smo traso odpeljali v relativno kratkem času, nato pa
se okrepčali na igrišču pred društveno klubsko sobo.
Organizator: Vid Murko

FIFA TURNIR 22
V petek, 14. 10. 2022 je v večnamenski dvorani Trnovska
vas potekal že 8. tradicionalni FIFA turnir. FIFA je
priljubljena videoigra, v kateri si izbereš poljubno
nogometno ekipo in igraš proti nasprotniku,
tekmovanje pa je v našem primeru potekalo na Play

Station in Xbox One konzolah. Turnir je bil izveden po
klasičnem turnirskem sistemu, sestavljenem iz
skupinskega dela in izločilnih bojev. Zbralo se je 29
tekmovalcev, ki so bili razdeljeni v 5 skupin. V vsaki
skupini je bilo po 5 oz. 6 ekip, iz vsake izmed skupin pa
so se najboljši 3 uvrstili v zaključni del turnirja, kjer se
jim je priključil še najboljši izmed četrto uvrščenih
tekmovalcev v skupinskem delu. Tekmovanje se je tako
nadaljevalo z izločilnimi boji vse do končnega
zmagovalca turnirja. Na najvišja mesta so se uvrstili:
1. mesto: Gregor Petrič
2. mesto: David Ahmetovič
3. mesto: Tomas Brumen

Prvi trije uvrščeni so ob koncu turnirja prejeli pokale in
denarne nagrade.
Tekom FIFA turnirja je v dvorani na ne tekmovalnem
nivoju potekalo še igranje ostalih videoiger, ki so
udeležencem prav tako prinesle veliko zabave in
nostalgičnih trenutkov.
Organizator: Blaž Potrč

PEŠ NA POHORJE IZ TRNOVSKE VASI
Po lanskem odličnem odzivu na pohodu iz Trnovske
vasi do vrha Mariborskega Pohorja smo se odločili, da
pohod postane tradicionalen.
Zbrali smo se v jutranjih urah pred OŠ Trnovska vas,
nato pa v veselem vzdušju, polnem smeha pričeli z
zastavljeno 34-kilometrsko potjo do Bellevueja. Na
postankih pri Majeričevih v Črmlji, pri stolpu na Zavrhu,
v Zimici pri Splavarju in pri dvorcu Betnava, smo se
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okrepčali in tako poskrbeli, da nam ni zmanjkalo
energije in smo lahko dosegli zastavljeni cilj. Ponovno
se zahvaljujemo PGD Biš, da so nam priskočili na
pomoč in nas z gasilskim kombijem pripeljali nazaj na
izhodiščno točko.
Ob zaključku uspešnega dne smo tudi letos ugotovili,
da Mariborsko Pohorje le ni tako daleč in da pot
ponovno prehodimo tudi prihodnje leto.
Organizator: Boris Pukšič

V Trnovski vasi je zadnja nedelja v oktobru posebej
praznična, saj praznuje njihova župnija. Farno žegnanje
oz. praznik sv. Bolfenka pa vsako leto obeležijo v polni
meri.
Po slovesni sveti maši v župnijski cerkvi so članice
Društva gospodinj Trnovska vas pripravile pecivo in
prigrizke, člani Bolfenškega društva ljubiteljev stare
tehnike pa pečene kostanje.
Ob tem pa so člani prej omenjenega društva pripravili
tudi razstavo starodobnih vozil. »Vsako leto na
žegnanjsko nedeljo pripravimo razstavo starodobnih
vozil, traktorjev, mopedov in avtomobilov, ki si jo sploh
obiskovalci od drugod z zanimanjem ogledajo.« je
povedala Klavdija Brumen, predsednica Bolfenškega
društva ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas.

Po ogledu razstave pa so k nakupu spominkov vabile
stojnice s suho robo, lectovimi srci in medenjaki ter
drugimi malenkostmi.

Aleksandra Papež

Ob žegnanju pripravili razstavo starodobnikov

Po dveh letih pripravili Nedeljsko popoldne ljudske pesmi
V Trnovski vasi so po dveh letih prvo nedeljo v
novembru ponovno pripravili Nedeljsko popoldne
ljudske pesmi. Gre za tradicionalno prireditev, ki
občinstvo in nastopajoče v spominih povabi nazaj v
otroška leta, ko so kot otroci sedeli ob krušnih pečeh in
poslušali, kako so se starši, stari starši pogovarjali, si
pripovedovali zgodbe in prepevali.
Kot prve so pesmi Golobček moj in Prelepo petje se
glasi zapele Pevke ljudskih pesmi društva upokojencev
Lenart, ki prepevajo 20 let in so izdale že tri zgoščenke.
Iz Destrnika so k sodelovanju povabili Moško komorno
skupino KD Destrnik, katere umetniška vodja je
Damjana Žampa. Zapeli so pesmi Štajerski fantič in Tam
na vrtu. Pevci ljudskih pesmi KTD Selce so letos
obeležili 15 let delovanja, na opisanem dogodku pa so
zapeli pesmi Drag prijatelj in Jaz bi lüšten bija. Pevci
ljudskih pesmi Žitni klas iz KD Benedikt so pred kratkim
praznovali 10. obletnico prepevanja. Tekom let so izdali
kar 3 zgoščenke, v Trnovski vasi pa so predstavili pesmi
Čujte me čujte, oj mamica vi in Lani sem možila se. Iz
sosednje občine so prišle Pevke društva gospodinj
Vitomarci, ki ljudsko petje negujejo zadnjih 13 let.
Zapele so Kje so moje rožice in Pojmo malo gledat po
sveti. Domače barve pa so zastopali Bolfenški fantje, ki

so zapeli Slovo in Pod rožnato planino. Kakor sta
poudarili povezovalki programa, Valentina Muršec,
sicer tudi predsednica KD Trnovska vas in Majda
Drumlič, je bilo na omenjenem dogodku slišati res
raznolik nabor že nekoliko pozabljenih ljudskih melodij
v spremstvu bogatih besedil.
Ob petju so v preteklosti radi tudi zaplesali. Tokrat so
zaplesali člani Folklorne skupine Šmarječani iz Pernice,
ki deluje od leta 1995 in ob plesu ohranja tudi pesmi in
običaje iz preteklosti.
Pa tudi brez raztegnjenega meha ni šlo, za kar sta
poskrbela mlada domačina, Dominik Lah in Gloria Čeh,
ki se igranja diatonične harmonike uči pri prav tako
domačinu Sinišu Čehu.
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Dan odprtih vrat v kleti penine

Predstavitev “Ličkanje“ kot včasih na
Simoničevi domačiji

Zbrane je nagovoril župan občine Trnovska vas, Alojz
Benko, dogodek pa so poleg občine omogočili še
Vrtnarija Golob, Kreativna PiKA, Frizerstvo Boža,
Streha in več, Društvo upokojencev Trnovska vas,

Zaključna gradbena dela Vasja Novak, Frizerstvo
Zdenka Murko in Soboslikarstvo in pleskarstvo Andrej
Murko.

Aleksandra Papež

V sklopu občinskega praznika občine Trnovska vas je
TURISTIČNO DRUŠTVO TRNOVSKA VAS pripravilo dan
odprtih vrat v NEDELKOVI KLETI. Odprta vrata smo
imeli čez cel dan 23. 10. 2022,
od 10. pa vse do 17. ure. Za obiskovalce smo pripravili
pokušino vin, penine in prigrizke.

Metka Nedelko, TD Trnovska vas

Turistično društvo Trnovska vas je na pobudo
DRUŠTVA KMEČKE MLADINE SV SLOVENIJE prikazalo,
kako se je ličkalo včasih.
Organizirali smo članice, ki so starejše in jim ta prikaz ni
bil nič novega.
Oblekle so oblačila, kot včasih, da smo se čim bolj
približale realnosti izpred mnogih let.
Ko se je koruza zličkala, se je tudi zvezala in nekaj smo
je obesli na Simoničevi domačiji.
Mladi so si z zanimanjem ogledali prikaz ličkanja
koruze, prenovljeno Simoničevo domačijo, posneli so
si tudi filmček.

Metka Nedelko, TD Trnovska vas

Pohod od kleti do kleti proti sv. Martinu
Pravijo „v tretje gre rado“, saj je CORONA, tako kot
vsem, tudi nam povzročala velike težave s
prireditvami. Letos nam je končno uspelo, da smo
izpeljali pohod OD KLETI DO KLETI PROTI SV.
MARTINU po Vitomarcih.
Tako smo se 5. 11. 2022 ob 10 uri dobili pred dvorano v
Trnovski vasi. Pot nas je vodila po novi kolesarski stezi
proti prvi postaji, ki je bila pri nas. Tu smo se okrepčali
s krapcem, ki ga je spekla Zdenka Kos Majcen in kruhci,
namazani z namazi iz bučnic, ki sem jih pripravila.
Po okrepčitvi smo nadaljevali pot proti razglednemu
stolpu v Vitomarcih, kjer sta nas pričakala naša vodnika
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Kristjan in Jani.
Po ogledu smo nadaljevali pot proti turistični kmetiji
Pri kapeli.
Pričakali so nas z odlično malico (pečenka, pečenica,
kislo zelje in krompir), ki nam je vsem zelo teknila.
Po hrani sta nas „gazdarica“ in „gazda“ povabila v klet,
kjer sta izpeljala hudomušno degustacijo.
Pot je vodila proti stari šoli v Vitomarcih, še prej pa nas
je pričakala županja ga. Darja Vudler Berlak, ki nas je
spremljala do kleti, ki je v občinski lasti. Tam imajo
shranjena vina lokalnih vinogradnikov, ki so nam jih
ponudili.
Nato smo se odpravili v staro šolo k pouku. Bilo je zelo

nazorno, kako je včasih bilo v šoli.
Nam se je seveda vse zdelo zelo smešno in nenavadno,
saj takšna praksa šole že dolgo več ne velja.
Vsi nasmejani in navdušeni smo se odpravili še do
Hrgove domačije, kjer so nas pogostili z gibanicami in
vinom iz hiše Druzovič, s svojo blagovno znamko vin SISI.
Zaključek smo si pripravili pri gostilni Rola, kamor smo
si naročili tudi narezke.
Na poti smo sklenili, da naslednje leto pohod
organiziramo po Juršincih.

Metka Nedelko, TD Trnovska vas

Izgradnja prizidka po načrtu
Pomanjkanje prostora za hranjenje opreme v
dosedanjem gasilskem domu je zahtevalo pridobitev
novih dodatnih prostorov. Kot rešitev je bila odločitev
za izgradnjo prizidka k dosedanjemu gasilskem domu.

Po pridobitvi potrebne gradbene dokumentacije so se
dela pričela 1. 8. 2022. Dela so potekala po predvidenih
rokih. Občina Trnovska vas je zagotovila finančna
sredstva v višini 30.000,00 €. Gasilci smo za finančno
(donatorsko) pomoč zaprosili občanke in občane
občine Trnovska vas ter vse naše člane in članice, ki
živijo izven naše občine. Zbrali smo 21.705,00 €.

Ob tej priložnosti se vsem, ki ste prispevali svoj delež,
iskreno zahvaljujemo in vam sporočamo, da bodo vsa
zbrana sredstva uporabljena izključno za izgradnjo
prizidka in nabavo potrebne opreme v objektu. Z
zbranimi sredstvi smo sofinancirali streho, ostala
sredstva pa bodo uporabljena za: električno napeljavo,
omet, okna, vrata, garderobne omarice in regale za
skladiščenje opreme. Opravili smo tudi več kot 200 ur
prostovoljnega dela. Načrtujemo, da bo objekt do
konca letošnjega leta zaprt.

UO PGD Biš Prizidek je počasi, a vztrajno rastel.
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Tehniški dan na PŠ Trnovska vas: »Na pomoč«
11. 10. 2022

Utrinki z dneva dejavnosti - v sodelovanju s PGD Biš in z Gasilsko brigado Maribor.

Gasilci PGD Biš so se odzvali na klic centra za obveščanje –
sprožen je bil alarm za požar v šoli. Razvili so cevi in izvedli notranji napad.

Preiskali so prostore in našli manjkajočega učenca. Učenca so pospremili na varno mesto.

Dušanka Škamlec
Foto: arhiv PGD Biš

Učenci so si nato ogledali gasilsko vozilo.

Pripeljalo se je še eno vozilo –
vozilo Gasilske brigade
Maribor: Avtomehanična
lestev s košaro višine 37 m.

Iz »košare« so učenci opazovali
čudovit razgled na domači kraj.

Veterani PGD Biš so prikazali, kako se je nekoč gasilo
požare z vozom.

Teden otroka v vrtcu
Trnovska vas

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na ravni celotnega
vrtca praznovali Teden otroka. Teden otroka je projekt
Zveze prijateljev Mladine Slovenije in se začne vsak
prvi ponedeljek v mesecu oktobru. Letošnja osrednja
tema Tedna otroka, ki je potekal od 3. do 9. oktobra
2022, je bila SKUPAJ SE IMAMO DOBRO.
Strokovni delavci vrtca smo pripravili obogatitvene
dejavnosti, ki so krepile medosebne odnose, pomen
druženja, skupne igre, prijateljstva, igrivosti,
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Srečanje z gasilci
Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Pripravljajo
ga Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza
Slovenije, Slovensko združenje za požarno varnost ter
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev. Kako
pomembno je delo vseh teh skupin, smo lahko
spoznali med letošnjimi poletnimi počitnicami, ko je
več kot 1000 gasilcev in drugih junakov reševalo naš
Kras pred požarom. S temi junaki smo se srečali tudi
mi. Otroci iz vrtca Trnovska vas, njihovi starši in
vzgojiteljice smo se kar peš odpravili na obisk h
gasilcem, do njihovega gasilskega doma v Bišu. Gasilci

so nas prav lepo sprejeli, predstavili so nam gasilsko
vozilo z vso opremo, ogledali smo si notranjost vozila,
videli smo voz za gašenje, ki so ga nekoč, kadar je bil
požar, vlekli konji, predstavili so nam gasilsko obleko,
pomerili smo lahko gasilsko čelado, na koncu pa so nas
presenetili z gasilsko sireno. Preden pa smo se
odpravili nazaj proti vrtcu so nas še pogostili s slastnim
prigrizkom in z okusnim sokom.
Gasilcem iz PGD Biš se zahvaljujemo za topel sprejem.

Za vrtec: Natalija Paternost

sproščenosti, razigranosti. In kaj vse smo počeli? Pričeli
smo s prijateljsko pesmico in risali svojega prijatelja. S
temi risbicami smo si okrasili skupni prostor. Pripravili
smo si igrivi poligon v telovadnici, kjer je bilo potrebno
upoštevati drug drugega, da smo si vsi prislužili
nalepko na posamezni vadbeni postaji. Preko pravljice
Razbita buča smo spoznavali, da ni v redu, če ti kdo
nagaja ali če se česar bojiš, nazadnje pa ostaneš še brez
stanovanja. Ker imamo radi gibanje in tek, smo drug za
drugega navijali ter se spodbujali na mini krosu. Na
koncu smo bili vsi zmagovalci. Za konec smo si
privoščili pravo disko zabavo s prijatelji v našem
skupnem prostoru. Imeli smo tudi prave disko lučke.
Ljudje v današnjem času vse preveč hitimo in le malo
časa nam ostane za preproste, spontane trenutke.
Zato si poskušajmo vzeti čas za otroke, družino,

pojdimo skupaj v naravo, odložimo pametne naprave,
berimo skupaj, pojmo, plešimo in se igrajmo. Radi in
lepo se imejmo vse dni v letu.

Za vrtec: Natalija Paternost
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Letna šola v naravi 2022/23
(Debeli Rtič, 19. 9.–23. 9.)

Začelo se je novo šolsko leto in postali smo učenci 5.
razreda. Komaj smo spoznali novi razredničarki, že nas
je čakal prvi, zelo pomemben mejnik v tem šolskem
letu. V tretjem tednu septembra smo se namreč
odpravili v letno šolo v naravi. Vsi nestrpni in polni
pričakovanj smo ta dan težko pričakovali.

In končno je prišel. Ta ponedeljek, ko smo se, nekateri
s solzico v očeh, drugi precej pogumno, odpravili na
pot proti morju. Ta je potekala v veselem vzdušju, saj
smo čas na avtobusu izkoristili za pogovor, besedne
igre in petje. Kot bi minil, smo bili na morju, kjer nas je
toplo sonce prav lepo pozdravilo. Ker pa se je naše
doživetje šele prav začelo, smo hitro razpakirali
kovčke, se najedli in šli preverit naše plavalne
sposobnosti na bazen. Mimogrede smo se ustavili še
na obali in preverili temperaturo morja (pogumni so
vanj zakorakali, ostali pa namočili kakšen prst ali dva ).
V tednu našega bivanja na Debelem Rtiču smo ob
plavanju tudi veliko raziskovali, opazovali in se
zabavali. Letos smo imeli ob tradicionalnem izletu v
Piran, še novo aktivnost, lokostrelstvo, pri kateri smo
zelo uživali. Vsak od nas je lahko večkrat streljal z
lokom in kar nekaj je bilo takih, ki so zadeli balonček na
tarči. Ti so si za uspešen strel prislužili tudi nagrado.

Ker smo letos imeli precejšnjo srečo z vremenom,
sonce nas je namreč cel teden prijetno razvajalo in
vabilo na različne aktivnosti v naravi, lahko med naše
nepozabne trenutke uvrstimo tudi druge različne
aktivnosti in dejavnosti, ki jih ponuja Mladinsko
zdravilišče in so bile za nas zelo poučne in zabavne. Na
primer lov za zakladom, ogled mediteranskega parka
in letos znova plesni večeri.

Kot bi mignil je šola v naravi minila in čas je bil, da smo
se odpravili nazaj proti domu. Na tej naši poti nazaj

smo morali narediti samo še postanek v Postojnski
jami, kjer smo znova spoznali, kako čudovit je lahko
podzemni svet.

V tem tednu smo ob že omenjenih dogodkih spoznali
in doživeli še veliko zanimivih, novih, nepozabnih in
čudovitih trenutkov, nenazadnje pa smo ob tem
osvojili še lastne osebne zmage, ki so naša življenja še
dodatno obogatila. Veselimo se naslednjih!

P.S. Na Debelem Rtiču nas je vsakodnevno
razveseljeval moto NASMEHNI SE in ker smo ga res
upoštevali, si želimo, da nas in tudi vas še naprej
spremlja skozi celotno šolsko leto in še dlje.

Zapisala: Sonja Plazar
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Na osnovni šoli Destrnik-Trnovska vas smo se letos
ponovno odzvali prijaznemu povabilu na Malo
Groharjevo kolonijo, ki tradicionalno vsako jesen
poteka v Ško�i Loki. V petek, 30. 9. 2022 smo se tako
odpravili na likovno ustvarjanje na prostem, v staro in
navdiha polno mesto – Ško�o Loko. Našo šolo so
zastopale tri likovno perspektivne učenke, in sicer:
Liona Lovrenčič, Simona Tašner in Manca Fras. Učenke
so na celodnevnem dogodku ustvarjale še ob učencih
in učenkah približno 40-ih slovenskih osnovnih šol.

Oblačen in deževen dan nam ni odvzel motivacije za
iskanje motivov v enem izmed treh najstarejših
slovenskih mest, ki je bil kljub dežju odličen vir
ustvarjalnega navdiha. Mestece namreč v sebi skriva
obilo motivov – od drobnih zanimivih detajlov do delov
mesta kot celote – ki privlačijo človekovo oko, še
posebej oko likovnega ustvarjalca.

Učenke so skozi celodnevno ustvarjanje pokazale
veliko mero likovne senzibilnosti, ustvarjalnosti,
vztrajnosti, delavnosti in vedoželjnosti. Vsaka je
ustvarjala svoje likovno delo v lastni priljubljeni likovni
tehniki. Kljub podobnim likovnim motivom so nastala
dela naših treh učenk v povsem individualnih slogih, saj
je vsaka sledila svojemu osebnemu doživljanju
izbranega likovnega motiva in pri interpretaciji le-tega
ustrezno upoštevala likovne zakonitosti lastnega
pristopa k ustvarjanju.

Ker je Mala Groharjeva kolonija tekmovalne narave,
upamo, da se vsaj eno izmed likovnih del naših učenk
znajde med desetimi nagrajenimi deli za leto 2022.
Organizator nas o nagrajencih običajno obvesti šele
proti koncu šolskega leta ali najkasneje na prihodnji
likovni koloniji, torej jeseni 2023.

Janja Perko, mentorica

Mala Groharjeva kolonija Ško�a Loka 2022

Otroci so v večnamenski dvorani v Trnovski vasi na ves
glas klicali prvega decembrskega dobrega moža. Kljub
vedenju, da ga ne bodo spremljali samo angelčki, so
nestrpno pričakovali prihod Miklavževega sprevoda.

V Trnovski vasi so tovrstni dogodek s krampusi
pripravili prvič. Člani Kluba malega nogometa Trnovska
vas so letos k sodelovanju povabili Žetalske krampuse.

Po legendi o sv. Miklavžu, ki jo je zbranim v
večnamenski dvorani v Trnovski vasi predstavila
domačinka Aleksandra Kukovec, je otrokom uspelo

priklicati težko pričakovanega Miklavža. Vreme
namreč srečanju na prostem, kakor je bilo prvotno
načrtovano, ni bilo naklonjeno. V družbi angelov se je
Miklavž sprehodil med družinami in poskrbel za
otroške nasmehe.

Miklavž pa je, kakor je v navadi, seboj pripeljal tudi
parklje oz. v tem primeru njihove bolj strašljive
»prijatelje«, krampuse. A prvi decembrski dobri mož je
svoje spremljevalce lepo napovedal, poskrbel, da so se
lepo vedli, otrokom delili celo »petke«, svetleče šibe
ter bonbone. Najbolj pogumni pa so se z njimi celo

Krampusi, kljub strašljivi podobi, navdušili otroke
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Čarobni prazniki v mali vasi Ločič
V vasi Ločič v Trnovski vasi so mamice združile moči in
pripravile praznične delavnice za otroke.
Prvo nedeljo v decembru so v vaškem domu v
manjšem naselju v Občini Trnovska vas mame otrok iz
vasi pripravile ustvarjalno delavnico.
»Člani Društva za ohranjanje običajev Ločič so že
namestili razsvetljavo po naši vasi, želeli pa smo, da bi
se tudi otroci priključili dogajanju in spoznali, da so
prazniki veliko več od prazničnih luči – naklonjeni čas,
uporaba domišljije in druženje.« je povedala Martina
Kolednik, domačinka in pobudnica delavnic.
Delavnic so se udeležili prav vsi otroci iz vasi, ki so tega
dne skupaj s svojimi starši utegnili priti. Izdelovali so
voščilnice in pekli nadvse okusne medenjake, ki so kaj
hitro po prihodu iz pečice končali v otroških ustih.
Delavnico pa pripravljajo ponovno tretjo nedeljo v
decembru, ko bodo starši in otroci krasili vaško

praznično drevesce. »Naj bodo tudi v naši mali vasi
prazniki čarobni.« je še dodala Kolednikova.

Aleksandra Papež

fotografirali. Skupaj pa so zbrane otroke razveselili s
sladkimi pozornostmi, njihove spremljevalce pa s
toplimi napitki.

Res prijeten dogodek, na katerem se je zbralo veliko

število družin. Srečanje z Miklavžem pa zmeraj
pripravijo tudi v župnijski cerkvi sv. Bolfenka. Tako je v
Trnovski vasi res praznično.

Aleksandra Papež
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Prazen dom in dvorišče
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota
sta pri nas.

ZAHVALA

ob boleči izgubi drage mame, babice,
prababice in tašče

Helene Roškar,
Biš 53,

18. 4. 1945 - smrt 3. 12. 2022.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sodelavcem, sosedom in znancem za izrečena
sožalja, cvetje, sveče in darovane maše. Hvala
vsem, da ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Srečko, Zinka in Franci z družinami

Helena Roškar iz Biša 53,
Zvonka Majcen iz Trnovske vasi 59.

Iz naše občine so se poslovili:

Pisatelj, ki se je v resnici pisal Ljubec, se je rodil leta
1907 v Drbetincih, osnovno šolo pa obiskoval v
Vitomarcih. Kasneje je živel in deloval v Ljubljani, kjer je
leta 1980 tudi umrl. Enako kot za andraševsko faro je
Koprivec pomemben tudi za bolfenško, torej Trnovsko
vas, kjer je leta 1939 napisal svoje narodopisne črtice
Kmetje včeraj in danes, ki jo je založila Glavna
hranilnica Sv. Lenarta v Slovenskih goricah. V njej je
skozi črtice predstavil tedanje življenje kmetov v
Slovenskih goricah. »V njegovih delih se sicer čuti
poudarjeno socrealistično pisanje, vendar imajo
vrednost zaradi opisovanja domačih krajev in ljudi. V
črticah se je dotaknil malega človeka, ki ga
zaznamujeta beda in alkohol in ki ga zaradi slepe vere
v katoliško Cerkev izkorišča duhovščina. Knjiga je
dvignila veliko prahu, v klerikalnih katoliških krogih pa
zbudila ogorčenje. Bila je zaplenjena z obrazložitvijo,
da krši javno moralo in izziva verski razdor. Kljub temu
je skoraj v celoti prešla v roke bralcev. To pa tudi po
zaslugi sina cerkvenjaškega trgovca Tušaka, ki je okoli
250 izvodov knjige z otroškim vozičkom prepeljal na
svoj dom in dnevno po tri knjige prenašal v trgovino,
kjer so v kratkem vse pošle. Zaradi te zaplembe ni
mogel izdati zbirke novel Vaške podobe, ki bi govorila
o viničarjih«, je o Koprivcu v spominskem zapisu ob
njegovi smrti v Novih razgledih z dne 26. 12. 1980
zapisal Ivan Kreft.

V tridesetih letih je Koprivec objavljal prozo kot
samouk in samorastnik v Modri ptici, Življenju in svetu,
Zadrugarju, Jutru in v Ljudski pravici, leta 1939 pa je že
objavil obsežno knjigo Kmetje včeraj in danes, ki jo je
izpolnil z »narodopisnimi črticami iz Slovenskih goric«,
kakor je zapisal v podnaslovu, knjigo pa mu je založila
glavna hranilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah.
Knjiga se giblje med literaturo in etnografijo, gradivo
pa je razporejeno po letnih časih, med narodopisne
črtice z opisi ljudskega obredja, dela in običajev je
vključeno več ljudskih pesmi, izhajajočih iz Slovenskih
goric. Pisateljev poglavitni namen pri opisu kmečkega
življenja »včeraj in danes« je bil vsekakor raziskati in
podati tipologijo kmečkega mišljenja, čustvovanja in
ravnanja. Enako kot za andraševsko faro je Koprivec
pomemben tudi za Sv. Bolfenk (Trnovska vas), saj je
tam napisal svoje narodopisne črtice Kmetje včeraj in
danes (1939). Predgovor jim je napisal trnovski in
polenški učitelj in pisatelj Zmago Švajger.

V svojih novelah in romanih, še prav posebno v romanu
Pot ne pelje v dolino je Ignac Koprivec nemara »najbolj
avtentično v povojni slovenski književnosti označil in
opisal tragiko, ki jo je v življenje posameznikov
prinašala družbena in miselna preobrazba slovenskega
kmetstva; njegovo zunanje in zlasti notranje

razkrajanje in miselno prestrukturiranje. Kmet Braček
ni le v sporu s krajevnimi oblastmi, ko brani svojo
zemljo in eksistenco, marveč tudi s svojima sinovoma,
ki bolj prožno dojemata tako politične kot praktične in
tehnološke spremembe na vasi«, je v nekrologu ob
njegovi smrti zapisal v Sodobnosti (letnik 29, št.2)
France Vurnik.

Dr. Marjan Toš
Foto: Koprivčev grob, arhiv Slovenski grobovi

Odrbetinškem rojaku Ignacu Koprivcu še iz drugega zornega kota
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Občina Trnovska vas poziva vse, ki želijo sodelovati v
občinskih odborih Občine Trnovska vas.

Predloge v pisni obliki podajte na Občino Trnovska vas
do petka, 23. 12. 2022, do 12.00 ure Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Obrazec najdete na spletni strani www.trnovska-
vas.si, ki ga zainteresirani izpolni in podpiše!
Zainteresirani naj na obrazcu obkroži tisti odbor v

katerem bi rad sodeloval.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
bo vse predloge pregledala in Občinskemu svetu
Občine Trnovska vas predlagala kandidate, ki so
pripravljeni delati v odborih Občine Trnovska vas.
Občinski svet bo na svoji seji obravnaval predloge
komisije in sprejel sklep o imenovanju članov v odbore
Občine Trnovska vas. Sklepi posameznih odborov
bodo objavljeni v Uradnem vestniku Občine Trnovska
vas.

Na poljedelski kmetiji Manfred Jakop so potekale v
sklopu ZRS Bistra Ptuj delavnice s predstavitvijo
priprave in uporabe vermikomposta kot okolju
prijaznega organskega gnojila s trajnostnim učinkom
na rodovitnost zemlje, predvsem z vidika prisotnih
mikrohranil. Kmetije (MID) in vrtičkarji so si tudi
ogledali poljski poskus z zeljem, kjer so bila
uporabljena različna gnojila: kompost, vermikompost
in praksa gnojenja kmetije Jakop.
Gospodar kmetije, Manfred Jakop, je pridobljeno
znanje in izkušnje iz vermikompostiranja z zanimivo
predstavitvijo naredil velik vtis na udeležence, saj so le-
ti z mnogimi vprašanji pokazali zanimanje tudi za
tovrstno prakso gnojenja. Mag. Manfred Jakop je višji
predavatelj na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske
vede Univerze v Mariboru. Njegovo pedagoško in
raziskovalno in delo je usmerjeno predvsem v

poljedelstvo in pridelavo rastlin v ekološkem
kmetijstvu ter integrirani pridelavi. Svoja praktična
znanja prenaša tudi na študente v okviru predmeta
Strokovni praktikum na različnih študijskih smereh. Na
nacionalnem nivoju ga srečamo kot člana ali
predsedujočega v različnih delovnih skupinah ali
komisijah.

Novoizvoljeni svetniki Občine Trnovska vas že opravili
konstitutivno sejo

Poziv - delo v občinskih odborih Občine Trnovska vas

Tudi v Občini Trnovska vas so se na prvi redni oziroma
konstitutivni seji sestali novoizvoljeni občinski svetniki.
Seja je potekala v torek, 6. decembra.
Med drugim je občinska volilna komisija poročala o
izidu volitev v občinski svet in volitev župana.

Spomnimo, da je dosedanji župan Alojz Benko s kar 70
odstotki glasov uspel prepričljivo obdržati svoj
županski stolček. V občinski svet sta bili izvoljeni dve
stranki: Slovenska ljudska stranka s petimi mandati, ki
jih bodo zasedali Alojz Fekonja, Friderik Škamlec,
Drago Pukšič, Valentina Muršec in Franc Tašner ter
Slovenska demokratska stranka, ki jo bosta zastopala
Andrej Murko in Manfred Jakop.
Imenovali so tudi Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. To bodo naslednja štiri leta
sestavljali Friderik Škamlec, Valentina Muršec in
Manfred Jakop.
Župan je povedal, da verjame v dobro razumevanje in
sodelovanje z novim občinskim svetom ter hkrati
obljubil, da volivcev ne bodo razočarali.

Barbara Ribič

Uporaba vermikomposta na kmetiji Jakop iz Biša
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Lokalne volitve 2022 - rezultati
Vir: Državna volilna komisija

Za župana

Za občinski svet


