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Protest k sklepu 
občinskega 
sveta občine Destr
nik - Trnovska vas 

Ljudska iniciativa iz Trnov
ske vasi zahteva preklic občin
skega odloka o vzgojno-vartve
nem zavodu osnovna šola 
Destrnik z dne 24. 7. 1997, ki 
podružnična šolo Mladike v 
Trnovski vasi priključuje k 
osnovni šoli Destrnik. 

Osnovni šoli iz Trnovske vasi 
in Sv. Andraža (Vitomarcev) 
sta že 25 let podružnični šoli 
Mladike v Pmju. Tako starši 
kot otroci so s šolo Mladika v 
Ptuju zadovoljni, predvsem 
tudi s kvaliteto šolanja in otroci 
nimajo večjih težav s šolanjem 
po končani osem1etki. Privadi
jo se mestnemu okolju in jih 
pOlem večina nadaljuje šolanje 
v Šolskem centru Pluj. 

V Trnovski vasi Sta na temo 
šolskih okolišev bila sklicana že 
dva zhora krajanov, prvi 27. 7. 
1997, kjer je bil sprejet sklep, da 
osnovna šola v Trnovski vasi 
ostane podružnica šola Mladika 
PlUj. Isti sklepi so bili sprejeti 
na zboru krajanov pri Sv. An· 
dražu. Ne glede na želje staršev 
in sklepe zbora krajanov je 
občinski svet sprejel sklep o us· 
tanoVIlVl vzgojnega zavoda 
Destrnik, ki ti dve podružnični 
šoli priključuje šoli Destrnik, 
saj so svetniki, ki so upoštevali 
želje staršev in sklepe zbora 
krajanov, bili preglasovani. 

Zato je na zahtevo staršev 
Ljudska lDlClauva ponovno 
sklicala zbor krajanov za 15. 8. 
1997. Na tem zboru je bilo čuti· 
ti jezo in ogorčenje staršev zara· 
di diktature občinske oblasti, ki 
jemlje pravico staršem, kam 
bodo njihovi otroci hodili v 
šolo. Res je, da je v odloku napi· 
sano, da otroci še pet let hodijo 
v šolo Mladika, vendar že sedaj 
občina Destrnik· Trnovska vas 
po izjavi ravnateljice šole Mla-

dika ne plačuje redno svojih ob· 
veznosti, ki jih je dolžna po za
konu. Vprašanje je samo, kako 
bo takrat, ko bo na Destrniku 
dograjena dvooddelčna osnov
na šola, saj Destrnik nima niti 
za en oddelek otrok. 

Obveščeni smo, da tudi. ti 
sklepi staršev in krajanov ne 
bodo upoštevani. Zato Ljudska 
iniciativa zbira podpise, da 
naša šola ostane podružnica 
Mladike Ptuj, dokler ne bo po· 
gojev za šolanje otrok v 
domačem kraju, to je v Trnov
ski vasi. Do sedaj zbrane podpi
se tudi prilagamo in zajemajo 
večino gospodinjstev, ki imajo 
šoloobvezne otroke. Če bo po
trebno, jih bomo zbrali še več, 
vendar zaenkrat ne želimo že 
tako vroče teme preveč pregre
va ti. 

Obljubi g. župana, da se bo po 
izgradnji destrniške dvopara· 
leine šole gradi la še ena enopa
ralelna devetletna šola v Trnov
ski vasi in ena enoparalelna 
šola pri Sv. Andražu, ljudje ne 
verjamejo, to pa zaradi pre
majhnega števila otrok, in kot 
je bilo že omenjeno, bo novoz
grajena šola na Destrniku zgra
jena tudi na račun otrok iz KS 
Trnovska vas in Sv. Andraž. 

Zaradi razjasnitve nastale si
tuacije predstavniki Ljudske 
iniciative prosimo ministrstvo 
za šolstvo za skupni sestanek s 
predstavniki Ljudske iniciati
ve, predstavniki obeh krajevnih 
skupnosti (Trnovske vasi, Sv. 
Andraža) in g. županom občine 
Destrnik-Trnovska vas g. Fran
cem Pukšičem. Želimo, da je to 
soočenje po možnosti na sedežu 
občine Destrnik-Trnovska vas. 

Na zboru krajanov I S. 8. 1997 
je bila tudi točka dnevnega reda 
o preselitvi sedeža občine 
Destrnik· Trnovska vas. Z za
konom je sedež občine določen 
v Trnovski vasi 42, ki je tudi 
geografsko središče občine. 
Vendar je krajevna skupnost 
Destrnik vloži la ustavni spor 
na ustavno sodišče, kjer zahteva 
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referendum o preselitvi sedeža. 
Po trditvah občinske uprave je 
ta ustavni spor tudi dobila, tako 
da bo državni zbor razpisal re
ferendum o premestitvi sedeža 
občine na Destrnik. Že v naprej 
se ve, da bomo na tem referen
dumu preglasovani, ker je kra
janov Destrnika dovolj, da pre
glasujejo KS Trnovska vas in 
KS Sv. Andraž. Poleg tega, da 
je predvolilna obljuba g. župa
na Franca Pukšiča, da če bo iz
voljen kot župan, bo sedež 
občine preselil v svojo KS 
Destrnik, Sta bila že dva posku
sa seli tve sedeža na Destrnik, · 
eden z vlogo KS Destrnik na 
občinski svet, drugi pa ob selit
vi dokumentacije na Destrnik, 
kar so preprečili krajani in 
Ljudska iniciativa iz Trnovske 
vasi. Vse te grožnje g. župana in 
razkazovanje njegove moči kot 
najvišje oblasti v občini nika
kor pozitivno ne vplivajo med 
dobre sosedske odnose med 
krajani vseh treh KS j ki ryorijo 
to nesrečno občino. Prav zato 
so se krajani na zboru krajanov 
odločili, da bodo sedež občine 
branili za vsako ceno. Ves čas, 
odkar je nastala ta občina, se je 
vedelo, da župan nima interesa 
urejati sedeža občine, saj je se
danje prostore občine ponudila 
in županu uredila KS Trnovska 
vas. Namenska sredstva iz 
države pa niso bila uporabljena 
na sedežu občine kot zagon ska 
sredstva, kar je tudi eden od 
vzrokov odstopa predsednika 
KS Trnovska vas in podžupa
na, pa tudi drugi odstopi dajo 
vedeti, da tukaj ni vse v naj
lepšem redu. 

Vsaka od treh krajevnih skup
nosti si želi svojo občino, da v 
[em predelu Slovenskih goric 
spet zavladajo dobri odnosi 
med kraji, ki so bili proti volji 
ljudi združeni veni, z visoko 
politiko okronani občini. 
za Ljudsko iniciativo: 
občinski svetnik Franc 
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