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V občini Destrnik·Trnovska vas v nedeljo zbori krajanov 

Se začenja drugi krog? 
BODO V VITOMARCIH, TRNOVSKI VASI IN 

DESTRNIKU ŠE VZTRAJALI PRI SAMOSTOJNIH 
OBČINAH? - PO MNENJU SLOVENSKE VLADE NE 

IZPOLNJUJEJO I'OGOJEV 

Prizadevanja za ustanovitev s~lmoslojnih občin Destrnik, 
Trnovs ka vas in Vitomarci na območju seda nje občine 
Destrnik-Trnovska vas so v teh krajih opazna šc od takr.lt, 
ko jc Slovenija začela preoblikovati lokalno samoupravo, 
vendar posameznim krajem, ki imajo dober zgled v so
sednji občin i Juršinci, s pobudumi šc ni USI)eJo. 

Vi toma rčan i so željo po svoji obči ni zelo jasno izrazil i z 
rezu ltatom referend uma. hkrati pa na us tavne m sod i šču 
vložili ustavne spore. V Destrn iku si sicer že lijo samostojno 
občino. tudi re ferendumski rczult"lt lO po trjuje, niso pa lako 
izrazile, saj si bolj prizadevajo ime ti občinsko s redi šče. Naj
glasnejši so v Trnovski vasi, vendar niso pwvočasll o vloži li 
z .. thtcvkov. Ost .. lj il dejs tvo, da nobena krajevna skupnost, 
tako ko l prc nekatera druga v Slovenskih goricah, osnovnih 
pogojev ne izpolnjuje. To je Il CJ 20. sej i ugotovila tudi vlad;.! 
in ne predlaga nada ljcvčll1j a postopk.I za ustanovitev novih 
občin ml te m območj u . saj je v obrazložitvi zapisano, da 
Destrn ik, T rnovska vas in Vitomarci ne izpolnjujejo niti us
tavnih ni ti zakonskih pogojev. 

V državne m zboru so sprejeli sklep. da se v kraj ih, kje r 
so bilc du ne pobude Z~l ustanovilev novih obči n , na zbor ih 
krajanov ponovno preve ri , ali s i d ržavljani občino še zmeraj 
želijo ali ne, z obrazloži tvijo da vlada pri od l očanju ni pri 
vseh občin a h upoštevala vseh kriterijev, ampak le ne katere. 
S tem mne njem se iniciat ivni odbori v krajevnih skupnostih 
strinjajo. Pravijo, da utemeljitev, da njihova območja ne pre
morejo dovolj prebivalcev, ne vzdrži, saj vlada hkrat i pred
l;tga ustanovitev občin, ki naj hi imele ceJo manj ko t 500 
prebiva lcev. V občini Destrnik-T rnovska vas jc župan Franc 
Pukšič sklical zbore v vseh treh krajih za nedeljo, 19. okto
bra, dopoldan. Na njih bodu kriljani sprejeli s tališče in ga 
posredovali v obravnavo občinskemu svetu, ta pa v dr!avni 
zbor, ki bo na osnovi teh mnenj od ločal o ustanovitvi novi h 
občin . 
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