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'Tudi v ptihfJdnje bom pisal resnico,' je v fJdprtem pismu spolDČil Salamun .Zupan Ka" 
Vurcel pa plivi: Novin" ni imel ptijazne besede o domačem klaju in županu 

Novinar Zmago Šalamun 
je nepreklicno odstopU z mesta 
odgovornega urednika občin
skega glasila Trnovski zvon. 
Odstopno izjavo je daJ na prn. 
seji novoizvoljenega uredniške
ga odbora. 

V odprtem pismu Karlu Vur
celju, županu občine Trnovska 
vas, pa je sporočil, da se je za 
odstop odločil po tehtnem premi
slc:Jru, saj mu bo tako omogočil, 
da si bo lahko na to mesto posta
vil "svojega človeka'". "Ne glede 

na vse vaše žalitve in podtikanja 
ostajam pri odločitvi, da bom tudi 
v bodoče pisal resnico, kar pa za
gotovo ni vaš kriterij," je zapisal 
Salamun, ki so ga občinski svetni
ki imenovali zaodgovomega ured
nika glasila občine Trnovska vas 
proti volji župana. 

Kot je znano, se je Šalamun za 
to mesto prijavil po odstopu biv
še odgovorne urednice glasila, si
cer delavke uprave občine Trnov
ska vas. O tem so razpravljali na 
nekaj sejah občinskega sveta in v 

ta namen sklicali tudi izredno se
jo. Sklep o njegovem imenovanju 
za odgovornega urednika glasila 
je župan najprej zadržal. Nato pa 
je popustil zahtevi občinskih svet
nikov in pooblastil podžupana, da 
je sklep objavil v uradnem listu. 
"Najbolje bo, da si odgovornega 
urednika glasila Trnovski zvon {>0-

novno poiščete med delavci občin· . 
ske uprave, ki so zaradi plače na· 
vadno pozitivno naravnani do svo
jega šefa,"je v pismu županu Vur
cerju še zapisal Zmago Salamun. 

Stara hiša in kovačija v Trnovski vasi kot etnografski muzej 

Po županovih besedah naj bi 
bila prejšnja odgovoma urednica 
občinskega glasila odstopila za
radi strankarskih pritiskov, v ka
terih naj bi bil ob minulih držav
nozborskih volitvah sodeloval tu
di Zmago Šalamun. "Ker tudi kot 
novinar ni imel prijazne besede o· 
domačem laaju in županu, sem 
menil, da ni primeren kandidat za 
odgovornega urednika občinske
ga glasila," je pojasnil trnovski žu
pan Karel VW1:er. 

Mirč Pestiček 

Simoničeva hiška obnovljena, Vršičeva kovačija še zaprta 
v občini Trnovska vas si pJi.. 

zadevajo, da bi uredili manjši 
etnografski muzej, v katerem bi 
povezali Izročilo originalne stare 
kmečke hiJe iz leta 1787 - v njej 
prebiva 86--letna Ivana Simonič 
-In kakJnih 500 metrov oddalj<>
ne stare kovačije pri Vriičevih. 
Hkrati naj bl v teb dveh stavbab 
naJli tudi prostor, v katerem b0-
do razstavili dokumente o življe
nju in delu treh pomembnih ro
jakov: Ivana Macuha, Jožeta 
Murica ln Jakoba Gomilška, 

Kot nam je povedal župan Pred dvem~ letom a j e bUka SimoDičevib dobila novo slamna to st reho. 
občine Trnovska vas Karl Vur-
cer, so Simoničevo biško ob stro- jo svoje izvirne podobe in opre- občine me večkrat pridejo vpra- Stara kovačija pri V~ičevih 
kovni pomoči mariborske enote me ter s pripadajočima gospodar- šat, če mi lahko kaj pomagajo, je za zdaj še zaprta, vendar so do-
Zavoda za varstvo kulturne dediš- skim poslopjem in idiličnim dvo- tudi šolaJji me večkrat obiščejo, mači ohranili vse tako, kot je bilo, 
čine pred dvema letoma obnovi- riščem. saj radi rišejo staro hišo. Zdaj, ko občina pa se s kustodinjo J elko 
li, denar (okoli štiri milijone tolar- Ivana Simonič, v hiši živi od bo vreme spet lepše, že komaj ča- Pb jd že dogovarja o njeni uredit
jev) pa sta prispevali občina in mi· leta 1949, ko sta jo kupila z mo-- kam, da bom lahko delala na vrtu. vi, da bi bila kmalu na ogled obi
nistrstvo za kulturo. Med drugim žem, pravi, daje hiša sicer res sta- Zunaj sem zelo rada, čez zimo pa skovalcem. "Tako bi lahko na tem 
je krovec Anton Golnar iz Sovja· ra, vendar se v njej dobro počuti, mi je res bolj dolgčas, saj ne mo-- območju Trnovske vasi oblikova
ka na novo prekril streho s slamo, čeprav je že dobrih petnajst let v rem ničesar delati na prostem," li manjši etnografski muzej. Obi
hiška pa se ponaša tudi z avtentič- njej sama, sin pa ji pomaga, ko- pravi lastnica hiške častitljive sta- skovalcem naših laajev bi lahko 
no črno kuhinjo ter ohranjenost- likor lahko, saj dela v tujini. "Z rosti ob robu Trnovske vasi. prikazali dva pomembna spome-
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bi si ogledali tudi že urejeno nara 
voslovno po~ ki vodi do kolonij 
J;tivihčapelj v Bišu. Imamo kaj 


