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Tmovska vas • 19. obCinski praznik 

Ni razvoja brez zavzetih 'posameznikov 
Tudi letos so v obCini Tmovska vas pripravili bogat program prireditev ob obCinskem prazniku v izvedbi obCinskih druStev, KORK, Lovske druZine, Strelskega druStva, DU, 
KD, PGD Bis in TD. Priceli so jih 1. oktobra injih bodo skleilili 19. novembra s prireditvijo Nedeljsko popoldne ljudske pesmi. 

Foto: arhiv ot1rne Trn~-t vat 

Osrednja slovesnost ob 19. 
obeinskem prazniku je bila 21. ok
tobra v domaci vecnamenski dvo
rani po slavnostni seji obcinskega 
sveta. Zupan obcine Trnovska vas 
Alojz Benko je spomnil na dosei
ke v leto~njem letu in nacrte za 
prihodnost, ki jih ni malo in so jih 
kljub pomanjkanju proraeunskega 
denarja iz driave odloceni uresni
eiti. Z zlatim grbom obeine Trno
vska vas so letos nagradili Alojza 
Fekonjo za izjemen prispevek pri 
razvoju obcine Tmovska vas, ie 
drugi mandat tudi svetnika obCine 
Trnovska vas in podiupana obeine 
Tmovska vas, ki se je v lokalno po
litiko vkljueil ie pred ustanovitvijo 
malih abc;n. Aktivno je deloval 
tudi v bivsi obcini Destrnik-Tmo
vska vas. Zivljenje in delo Alojza 
Fekonje pa ie predvsem zaznamo
vale delo na podroeju drustvene 
,dejavnosti, saj danes skoraj ni 
drustva v abcin; Trnovska vas, v 
katerem ne bi aktivno delova!. i.e 
zelo mlad je postal aktiven prosto
voljni gasilec. 12 let je vodil PGD 
Bi;, bil je tudi poveljnik GZ Tmo
vska vas-Oestmik, predsednik GZ 

Zlatl grb obone T movska vas je letos prejel Alojz Fekonj. iz T rnouske vasi za .kliooo dele no podroCju 
razvoj. obane T movska vas. 

Trnovska vas-Vitomarci, kjer so ga 
leta 2013 imenovali za ~astnega 
predsednika in predsednika komi
sije za veterane. Stiri leta je vodil 
LD Trnovska vas, 12 let pa opravljal 

tajniske posle, danes je infonmatik 
lovske druline in predsednik komi
sije za odlikovanja. Njegovo delo 
je povezano tudi z ustanovitvijo 
Drustva Ijubiteljev stare tehnike 
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Tmovska vas in Strelske druzine 
Tmovska vas. Zavzeto in odgovor
no opravlja tudi posle oskrbnika 
vecnamenske dvorane v Tmovski 
vasi, kjer tudi skrbi za koordinacijo 
aktivnosti v dvorani, za zagotavlja
nje vamosti ter vzdrfevanje reda 
in eistoee. Ziati grb obeine T mo
vska vas je Ie skromna zahvala za 
njegovo delo na vseh podrocjih 
druzbenega iivljenja in dela v ob-

Foto: arhiv obCine Trnovska vas 

Pohvalo - Zlalo pelieo - za devetletni odliCni uspeh v osnoooi Soli je 
prejela Lucija Janac iz BiSeChga Vrha. 

(ini in zunaj je. Pohvalo - Ziato pe
tico - pa so na osrednji slovesnosti 
podelili Luciji Janeic iz Biseekega 
Vrha za devetletni odlicni uspeh v 
osnovni soli. 

Za kulturni program na osrednji 
slovesnosti so poskrbeli ~Iani KO 
Trnovska ,vas, v zabavnem delu pa 
ansambel Modrijani. 

V nedeljo, 29. oktobra, pa bo 
v cerkvi sv. Bolfenka slovesna 

masa ob Bolfenskem iegnanju, 
ki je pray lako ena od lradicional
nih prireditev ob prazniku obcine 
Tmovska vas. Ta bo letos se pose
be; slovesna, saj so v zupnijo sv. 
Bolfenka ie 8. septembra nadvse 
slovesno sprejeli nove zvonove. 
Ob tej prilolnosti bode podelili se 
drugo obcinsko priznanje - srebr
ni grb obcine Trnovska vas. 
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