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V svetu čapelj in logarice 

Trnovska vas z okoliškimi kraji odkriva svoje adute: kolonijo sive čaplje, rastišča močvirske logarice in 200 let staro 
panonsko hišo ter zagnan turistični podmladek 
 

V občini Trnovska vas imajo z vse večjim prometom turistov - resda posrednim zaradi cestne povezave, ki jih vodi mimo avtocestnih vinjet - kar precej več 
priložnosti, da zaživita tamkajšnje gostinstvo in turistična ponudba. Pravzaprav je škoda, da mimo njih drvijo kolone turistov, ki sploh ne vedo, kaj vse bi lahko 
tam videli ali doživeli. 
 
 
 
Ker imajo številne naravne in kulturne znamenitosti in zanimivosti, si zadnja leta v vodstvu občine in turističnega društva vse bolj prizadevajo, da bi postali bolje 
obiskano turistično območje. Tudi prenočitvene zmogljivosti, v nasprotju z nekaterimi okoliškimi občinami, ta kraj že ima in skrbi z vlaganji v njih pravzaprav 
nimajo. 
 
 
 
Turistično društvo, vodi ga Angelca Fras, je v zadnji letih, tudi s pomočjo raziskovalnih nalog v šoli Destrnik - Trnovska vas, pripravilo množico odličnih 
vsebinskih podlag za tak razvoj. Mladi domačini so namreč pod mentorskim vodstvom Aleša Marñetka za promocijo kraja pripravili odličen pisni in elektronski 
material ter inovativne predloge, ki jih kaže v občini upoštevati. Izdelali so denimo projekt Bolfenške turistične poti, ki jo je mogoče prepešačiti, prevoziti s 
kolesom ali vsaj deloma tudi z avtomobilom, kot tudi nekaj izvirnih predlogov o namembnosti vodnih površin in z njimi povezanih zgodb. Kot najnovejšo 
vsebino, s katero so učenke in učenci letos znova navdušili na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava, so dodali še (skrivnostne) rimske gomile. 
 
 
 
Ob tem so v občini in društvu ponosni na 200 let staro Simoničevo domačijo, ki je še vedno živa in zato tudi dobro ohranjena, ter na zaščiteno kolonijo sive 
čaplje v Bišu. Ob tem je tam še zaščiteno rastišče močvirske logarice (tulipana), saj jim je uspelo pred melioracijami v Pesniški dolini na srečo sodobnih rodov 
ohraniti nekaj mokrišč, kjer jo je mogoče še vedno občudovati. Zaradi še ohranjenega pašnega sveta in visokodebelnih sadovnjakov je tod še na nekaj krajih 
občine mogoče videti ostanke naravi prilagojene kulturne krajine. V slovenskogoriški pokrajini je ta že skoraj povsem izginila in obiskovalci imajo le še tu in tam 
priložnost, da uživajo v njeni podobi in spokojnosti. 
 
 
 
Mladi, vključeni v turistični podmladek, so v skladu s sodobnimi mediji celotno Bolfenško pot, ki povezuje vse naštete spomenike in še nekatere druge, 
predstavili na spletnih straneh, ki so tudi zelo dobro obiskane. 
 
 
 

(Darja Lukman Žunec)

Simoničevo domačijo, več kot 200 let staro panonsko hišo, je občini uspelo zaščititi. 
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Simoničevo domačijo, ki je stara več kot 200 let, je občina še pravočasno razglasila za kulturni spomenik in spada pod varstvo in zaščito Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Maribor. Lesena "cimprača" iz druge polovice 18. stoletja, ki je zgrajena v obliki črke L, je namreč ena redkih ohranjenih 
panonskih hiš v Sloveniji. Nedaleč vstran je tudi ohranjena stara kovačija z vsemi napravami in orodjem, ki bi jo s pomočjo občine tudi radi ohranili. 
 
 
 
Ob gnezdišču sivih čapelj je šola oblikovala še naravoslovno učno pot, poudarja Angelca Fras, sicer tudi upokojena ravnateljica domače osnovne šole. 
Obiskovalec lahko tam v slabih dveh urah uživa v lahkotnem sprehodu in opazovanju pestrosti številnih vrst ptic, med njimi sive čaplje, pa tudi metuljev, kačjih 
pastirjev, spomladi v bogastvu cvetov močvirske logarice in vodne perunike ter poleti ob barvitih travnikih. 
 
 
 
 
 
 
 

DARJA LUKMAN ŽUNEC
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