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Preje'ismo 

Javno obtoževanje nam ne koristi, izključevanje pa tudi ne 
Z:lunja mcd~tboil1a obra

čUluvanja t.lt'SIlU u~Ill('rjenih 

političnih ::-tr:tnK glede ohliko
\'anja ddornih teh:~ \" Občini 

Trno\'ska vas pr:1\' zahtevajo 
vključil{;\' tretjega. Javni očitki 
SDS o ncpotizl11t1 so utemelje
ni na trhli podlagi, čeprav niso 

r 

povsem neutemeljeni. Na drll
gi strani pa uveljavljanje voljl' 
in vtri ne, SI.5-a, zbuja dvome. 

Ni skrivnost, da jc razoča

ranje po nedavnih volilvah 
\' taboru občinskega odbora 
SDS veliko. Slednji so v dveh 
mandat ih prešli s štirih svetni
ških mest n:l cno. S Icm so se 
iz absollllI1C večine v občin

skem svetu pomaknili povsem 

na margina[o, kjer ~e jt po nc
davnih \,o!it\'ah v ohčinskem 
svetu znašel sam prvak občin
skega odbora SDS. Čep ra" je 
bilo dusk;, kot llId i sami n:lVa· 
jaja, sodelovanje obeh strani 
dobro, se je občutek nemoči 
in majhne zastopanosti SDS v 
organih občinske oblasti za· 
čel zrcaliti v ne povstm tUe· 
meljenih, čeprav sumlj ivih in 
nemoralnih potezah vladajoče 
strani pri imenovanju kadrov. 
Na tem mestu bi morala vla
dajoča stran deloma popustiti 
in namesLO uveljavljanja svoje 
politične moči biti bolj odprta. 
Vključitev vseh za interesira
nih k družbeno dobremu delu 
in iskanje konsenza, tudi za 
ceno manjšega lastnega vpli· 
va, bi bila v tako majhni obči· 
Jli bolj na mestu. Navsezadnje 
pravilnik za delovanje odbo
rov in komisij ni [ako rigiden, 
da se število čl anov ne bi dalo 

., povečati in modro zgladiti spo
ra med strankama. 

Pričakovanja pred volitvami 
so bila v obeh taborih visoka. 
V SDS so bili polni optimizma, 
med tem ko v SLS ni manjkalo 
samozavesti. Izkazalo se jc, da 
volivci večinsko zaupajo ob
stOjeČi obla>ti. kar jim daje 
dodatno samozavest. za katero 

pa ni nujno, da se m:Jllifc:-.tira 
kor dobr.I. 7_1tiranje in izklju· 
čeva nje drugačnih mnenj ho 
privedlo samo do ŠI;! v{'čje pa· 
sivnosti opozicije, ki v nekem 
razvirem demokratične siste
mu enostavnu mor:! delovali, 
še po~ebej, če se želi zagolOviti 
stabilna kontinuiteta delova
nja občine, kcr kot tudi !'lami 
navajajo, veČji dd ni polirično 
akrivcn. Konec koncev, zmeraj 
je bil nekdo pred nami in bo 
moral delovati tlldi za nami. 
Rekrutiranje zgolj iz SVOjih ka· 
drov v majhnih skupnostih lah· 
ko dolgoročno gledano zgolj 
privede do padca kvalitetnega 
dela. Če se v celotni zgodbi že 
vsem ne daje zadostne možno
sti samoudejst\fovanja, bi bi lo 
na mestu, da se opoziciji pre
pustijo organi nadzora, kajti 
slednje bi zgolj koristilo vsem. 
Vladajoča stran se tako izogn , 
očiLkom transparentnosti po
slovanja, opoziciji pa se daje 
možnost nadzora in posredne
ga vplivanja na proces razvoja 
občine . 

Ob vsem tem se lahko opra· 
vičeno sprašujemo, kje je levi 
politični pol v Trnovski vasi . 
Moč tega je v ruralnem okolju 
že po tradiciji šibka, če zanc
marimo priljubljenost posa· 

meznih karizmatičnih oseh, 
katerih priljllhljen o~t je bolj 
plod njih samih kot političnih 
programo\". Trenurna pasi,,
nost levice nc bo pripomogla 
k izboljšanju njene pOlitične 

moči. zagotovo pa bi bila po· 
trebna kot protiutež. Dejstyo, 
da je na listi levih političnih 
strank kandidiral zgolj en 
čla n. je zaskrbljujoče , tako za 
leve kot desne. Lahko bi rekli, 
da smo \' Trnovski vasi priča 
narobe svetu. Dt;sni proti tit· 
snim s šihko podporo levih? Je 
sploh smiselno nekoga v krajl\ 
označevari po političn i pripa· 
dnosti' Aji sploh gre za spopad 
med pripadniki pol i t i čn ih pro· 
gramov, ali bolj boj med po
samezniki? Povsem natančno 

umestit i akterje v tej zgodbi 
jc nemogoče, odziv tako ene 
kot druge strani na dogodke 
pa vprašljiv, če ne neprimeren . 
Javno izpostavljanje težav nc 
rešuje situaCije, temveč jo zgolj 
še bolj zaostruje, na drugi stra
ni pa manifestacija moči lahko 
hitro doseže nasprotni uč i nek . 

Dober poraženec zmeraj špor· 
lilO prizna poraz, dober zma· 
gonlee pa mu ponudi roko. 

Leoll Pavalec 


