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V Trnovski vasi se zapleta ob imenovanju urednika občinskega glasila 

Komu zaupati Trnovski zvon? 
Svetniki ki so nezadovoljni z de/om župana Katia Vurcetja in občins;e uprave, so tudi v četrtek zvlČer 
zapusti!; sejo občinskega sveta· Bo še/ skJep o imenovanju ZmagaSa/amuna tokrat res v uradno objavo? 

V občini Trnovska vas, kjer domači
ne nekajkrat na dan na idilično vaško 
življenje spomni pozvanjanje zvonov v 
(arni cerkvi, se jc pred skoraj letom 7..8-

lomilo prav zaradi Trnovskega zvona, 
občinskega glasila, ki je ",dnjikrat izšlo 
konce lanskega leta. Po treh letih ureja
nja glasila se je takratna urednica oa
mre<! odločila odstopiti z uredniškega po
ložaja, z imenovanjem novega urednika 
pa imajo v sedemčlanskem občinskem 
svetu, tako kaže, same križejn težave. 

Zgodba, ki se zapleta že vse leto, je za 
nepoučenega, predvsem pa z lokalno p0-

litiko neobremenjenega opazovalca doga
janj, sila preprosta. Potem ko so v obči
ni Trnovska vas objavili razpis za nove
ga urednika in sta se nanj prijavila dva, 
naj bi člani občinskega sveta z glasova
njem izbrali enega od njiju. Tako se je sre
di letošnjega maja tudi dogodi lo, a župan 
Karl Vurccr (SLS) z imenovanjem Zma
ga Šalamuna, samostojnega podjetnika 
in sodelavca Ptujskega radia in Štajerske
ga tednika ni bil prav nič zadovoljen, za
to je na eni izmed sej Š3lamunovo imeno
vanje za urednika povezal s svojim odsto
pom, nazadnje pa je sprejeti sklep zadrže
val tako dolgo, da je pristojno ministrstvo 
za kulturo njihovo občinsko glasilo sep
tcmbm letos izbrisalo iz tako imenovane
ga razvida medijev. Župan je vse od ma
ja imenovanje izbranega urednika prela-

• 

Karl Vurcer, župan občine Trnovska 
vas: "Všestih letih mojega županovanja 
sem zadržal Ic skJcp o imenovanju 
novega urednika Trnovskega zvona!" 

gal in se spretno izmikal objavi njemu ne
ljubega sklepa v Uradnem listu RS, kar 
mu zdaj nekaj sveInikov očita in omenja 
km,tenje njihove pravice do obvCŠčenosti. 
Karl Vurterpaje prepričan, da želi skupi
na svetnikov nastaviti svojega urednika 
(kar naj bi jim z zdajšnjim izborom men
da tudi uspelo; op. pis.), čcpmv so imeli 

prej časopis, ki "1e bil objektiven, občani 
so bili z njim zadovoljni, in kar je šc p0-

sebno pomembno, kvalitetno občinsko 
glasilo je bilo tudi pozitivno naravnano". 

Prihod na četrtkovo sejo trnovskega 
občinskega sveta so svetniki, ki županu 
očitlljo kar nekaj podobnih samovoljnih 
(ne}rcalizacij sprejetih sklepov, povezo
vali z uradno objavo sklepa, da se Zma
ga Šalamuna imenuje za urednika (izbri
sanega) glasila Trnovski zvon, in ker je 
župan tistega dne sklep, kar je sam potr
dil, posredoval v objavo v Uradnem Li
stu, so se seje tudi udeležili. I\'an Lo
vrenčič (LDS), ki je županu in občinski 
upravi že večkrat očital samovoljno rav
nanje v tej in še kakšni zadevi, je na seji 
povedal, da mu prav nič vcč ne verjame 
in da pošteno dvomi tudi o objavi uredni
kovega imena v Uradnem listu. "Letos 
ste kar brez sklepa nas, svetnikov, presta
vili praznovanje občinskega praznika, za 
kar smo izvedeti iz medijev. Tudi z obja
vo odloka o letošnjem proračunu ste kr
šili naše zakonske akte, saj bi po spreje
tem občinskem odloku tega morali obja
viti v našem občinskem glasilu, Res ne 
vem, zakaj še sklicujete seje občinske
ga sveta, ko pa potem tako vselej delate 
po svoje, nam pa lažeto, •• je svojo razpra
VQ zaključil Ivan Lovrenčič, ki se je odlo
čil sejo zapustiti, pridružila pa sta se mu 
še Jože Potrč in Sr~ko Pukšič iz SDS. 

"M i svoj občinski praznik slavimo konce 
oktobra, vi ste praznovanje letos poveza
li s položitvijo temeljnega kamna za no
vo osnovno šolo, telovadnico in vrtce, za 
kar pa niste imeli sklepa občinskega sve
ta. V svoje roke ste nazadnje vzeli še pra
vico do obveščenosti, kako naj si sicer 
drugače razlagamo vaše zadržanje skle
pa o imenovanju urednika, ki je pripelja
lo cclo do tega, da so našc glasilo črtali iz 
razvida medijev," je ugotavljal Potrč, žu
pan Vurcerpa pojasnjeval, da so se občin
ski svetniki strinjali z njegovim predlo
gom, da občinski praznik letos prestavijo 
v september, res pa o tem niso glasovali. 
O sporncm zadržanju sklepa o imenova
nju urednika pa Karl Vureer odgovarja, 
da gre za prvi zadržani sklep v šestih le
tih, kar je župan Trnovske vasi, ki pa ga 
je zdaj poslal v uradno objavo. 

Zmago Šalamun, za zdaj šc nesojeni 
urednik glasila Trnovski zvon, omenja, 
da je sam sodeloval pri njegovem usta
navljanju, zdaj pa bo, če bo tudi res ime
novan, zelo dobro premislil, ali se bo tu
di zares odločil za uradnikovanje pri do
mačem glasilu, saj v že tako napetem 
političnem ozračju ne bo lahko izdajati 
občinskega glasila, ki bi zadovoljevalo 
županovo potrebo po pozitivno naravna

·nem glasilu in bi bilo obenem tudi objek
tivno, kot to zahtevajo njegovi bralci. 
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