
Ob prazniku občine Destrnik· Trnovska vas 

Pozivi k (ne)razdružitvi 
DA SE NE BI URESNiČIL STARI PREGOVOR O PREPIRU DVEH IN DOBIČKU 

TRETJEGA - SKUPAJ VENDARLE MOČNEJŠi 

Pisali smo že, da so ob koncu preteklega 
tedna v slovenskogo.-iški občini Destrnik
Trnovska vas proslavili prvi občinski praznik, 
povezan s tretjim praznikom KS Sv. Andraž 
(VitomarCi) v Slovenskih goricah, ki je sestav
ni del te občine. Ker smo o prireditvah in pri· 
dobitvah ob proslavi 700 letnice prve omembe 
Vitomarcev v zgodovinskih virih ic pisali, to
krat izpostavimo samo vse bolj glasne želje in 
zabteve občanov, naj bi to občino razdelili na 
tri nove občine Destrnik, Trnovska vas in Vi· 
tomarci . 

V zvezi s tem i razde li tvenim i zahtevami je 
Franc Puk-šič, župan občine Destrnik-Trnov
ska vas, na sobotni svečanos t i ob obč inskem 
prazniku med drugim rekel: "Občin ski sve t je 
sprejel sklep o tre h samoslOjn ih obči nah , na 
ravni naše občine je narejeno vse, sedaj je na 
vladni koalic ij i, da bo te m kraja no m dana 
možnos t samostojnega razvoja ..... 

Ko smo na sobotni svečanost i poslušali be
sede gostov, med katerimi so bili tud i poslan
ci državnega zbora in župan i sosednj ih te r 
drug ih občin , ni nobeden neposredno naspro
toval že ljeni razdelitvi te občine na tri nove, do
mala vsi pa SO pozivali občane, naj vendarle pre
mislijo in ostanejo skupaj, ker bodo tako po nj i
hovi oceni močnejš i . Nihče jim na ~"Večanosti ni 

Večeslav Kramberger, predsednik sveta občine 
Destrnik-Trnovska vas, je razvil novo občinsko 
z3sta\'O 

ugovarjal poziva k (ne)razdružitvi občine, ven
darle pa sta tudi po prvem občinskem prazniku 
ostala na tcm delu Slovenskih goric dva "bre_ 
gova". Na eni st rani so tisti , ki terjajo raz
družitev in ustanovitev novih obč in , na drugi 
stra ni pa zagovorn ik i sedanje skupne občine. 
Ker nimamo pravice zagovarja ti težnje enih ali 
drugih, naj samo ponovimo že znani rek, obo
gaten z ljudsko resnico: "Kjer se prepira ta dva, 
tre tji dobiček ima .. .!" Ali pa tud i ne! 

Besedilo in posnetek: Jože Slodnjak 


