
Trnovska vas. Osrednja proslava ob 9. občinskem prazniku 
;"'4·10· 

Za enakomeren razvoj občine 
Kopica priredHev, ki 50 Jih pripravili ob 9. prazniku občine Trnovska vas, Je vrhunec dosegla v soboto z osred
nJo proslavo, praznovanje pa so zaključili dan zatem s slovesno mašo ob bolfenškem žegnanju. 

Prejemniki zlatih petic 

Prireditve ob 9. občinskem 
prazniku so trajale tako rekoč 
od julija naprej, ko je Lovska 
družina Trnovska vas pripravi
la meddružinsko tekmovanje 
v streljanju na glinaste golobe. 
Temu je sledila še kopica do
gajanj, ki jih je kot ponavadi 
okronaJa osrednja proslava. Ta 
je potekala minulo soboto v 
domu krajanov Trnovska vas. 

Ob 16. uri so se župan Alojz 
Benko in obči nski svetniki se
stali na slavnostni seji. Uro za· 
tcm pa se je v domu krajanov 
v Trnovski vasi tudi za krajane 
pričela osrednja slovesnost ob 
letošnjem občinskem prazni
ku. Zbrane je pozdravil župan 
Alojz Benko. Izpostavil je. da 
se bo pri svojem nadaljnjem 
delu zavzemal predvsem za 
enakomeren razvoj ?bčine Tr-

Občinski nagrajenci: vodja ljudskih pevcev Trnovska vas Janez 
Rojko in nagrajenka Kristina Vršič skupaj z županom Alojzom Ben
kom (skrajno desno) ln podžupanom Dragom Pukšlčem (levo). 

novska vas. 
V kulturnem programu 

sobotne proslave so se pred
stavili učenci Osnovne šole 
Trnovska vaS in ljudski pevci 
iz Trnovske vasi. Ob tej pri
ložnosti so podelili občinski 
priznanji, ki sta letos romali 
v roke Ljudskih pevcev iz 
Trnovske vasi in Kristine 
Vršič. Priznanja in zlate pet
ice pa so si prislužili šolarji, ki 
so vseh osem let dosegali odli
čen uspeh: Anja Janžekovič, 

Kalja Nežmah, Rok Murko 
in Benjamin Kuhar. Med 15. 
in 20. uro si je v avli osnovne 
šole bilo možno ogledati (udi 
raZStavo jzdelkov sekcije roč
nih del, ki jo je pripravilo Turi
stično društvo Trnovska vas. 

LetOšnji občinski praznik so 
proslavili skupaj z godom far
nega zavelnika svetega BoIfen
ka, zato je zaključna slovesnost 
potekala v nedeljo s slovesno 
sveto mašo in bolfenškim žeg
nanjem. 

Dženana BečirovIč 


