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DOGOVOR IN . KOMPROMIS BOSTA ·POTREBNA 
, TUDI NA TEM PODROČJU, VENDAR NE NA 

- . PREVEUKO ŠKODO VSEH TISTIH, KI SI 
" PRIZADEVAJO KAR NAJHITREJE SPODBUDm 
- - RAZVOJ SWVENSKIH GORIC, -HAWZ AU . 

KATEREGA KOLI DRUGEGA DELA SWVENIJE 

Na trenutke naelektreno je ' bilo ozračje v občini Des
trnik-Trnovska vas, ki sta jo prejšnji četrtek obiskala 
državna sekretarja v ministrstvu za šolstvo in šport Teja 
Valenčič in Matjaž Vrčko, čeprav je bilo sli§ati tudi pomir
jujoče besede. Priprave na devet1etno osnovno šolo so bile 
osrednja tema pogovorov, kot smo pisaJi fe: .; soboto. ...... 

. Ker 'občina zdr~žuje tri krajevri~ skupnosti De'strnik. 
Trnovsko V~S in sv. Andraž (Vitomarci). želijo imeti v vsa
kem od teh krajevni~ središč tudi. popolno devetletko. Na 
Destrniku bO z bližajočim se. dOKončanjem novega šolskega 
p~dka to omogOčeno, v Trnovski vasi in: V:vomarcih _ 
tailikajšnji montažni osnovni šoli dev~tJetke in' ~e otroškega 
vrtca povrh ne bi zmogli. V razvojnih načrtih so"se že 
odločili za graanjo novih šol ali prizidkov 'in v 'ta naipen že 
napovedujejo samoprispevek. · Svojih otrok, . kot · odločno 
zatrjujejo. -ne "'nameravajo pošiljati 'v kat.erokoli šolo zunaj 
matičnega' okoliša. "saj imajo že ~ sedaj s tem velike stroške 
in slabe izkušnje. ··· ",,): . I .. ' :,...... -. IJ .: 

. Na pOgovoru' v' šoU ' v Vitomarcih so si. tako naSprotovali 
argumenti predstaVnikov šol in aomačinov na eni strani ter 
obeh ministrov in šolskih normativov 'na drugi. 

Nonnativnemu "očitku", da je v Trnovski vasi in Vitomar
cih za p'opq!no .devetletko premalo _otrok, so domačini ugo-; 
varjali ~ . podatki; &Ja" nahlite(a ne upada več, ~arnpak. celo 
nar3ŠČa;-Pravijo- tudi,- da sta bili njihovi montažni 'osnovni 
šoli začasna rešitev. Gradnjo novih šol so postavili-v ospred
.je .vseh raZVojnih. n~č(tov, čeprav bo .s te!" d13}shibŠem'il,<>: 
)Tluria1na J"infraštiUktura- in ,šel kajJ" Kakšen "j(ilometer maka- ' 
(jamske ceste. bo že 'WpOčakal na asfalti šoli ln ·z,{anje.pa 
ne smeta .čakati, so odločni v prizadevanjih. o' 

- Ne ... želimo ·in4JIočemo se v ~:~~~~~~~~~k':;- I 
koliko popolIiih devetletk [ 
vas:' :JQj sQdt;med 
izpostaviti samo 

'j ", ;. . 


