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I'I'lnlraV~ 'na 9.letno v občini 

. , ŽELQO .. SI TRI POPOLNE DEVETLETKE , " ZA SOLO NA' DESTRNIKU NAJ BI ZGRADILI SE OSNOVNI 

.; '.. • ... 0.: : ' . . y "'Sou V TRNOVSKI VAsI iN VITOMARcm '-. • . 

. ~. :: Obisk državnih sekretarjev v mi- namreč, da je znanje najbogatejša dota, polni devetictki brez prevozov učencev 
nistrstvu za !olstvo in šport Teie Va- ki jo lahko dajo starši in družba svoje- zunaj matičnega šol~kega prostora. V 

'Ien~ič in Matjaža Vrčka v slovcoskogo- mu mlademu rodu za popotnico v živ- obeh krajevnih skupnostih svojo 'zahtevo 
riški občini Destrnik - Trnovska vas je ljenje, saj v ta namen združujejo tudi podkrepljujejo tudi s podatkom, da nata
v lčett1ek popoldoe polekal v znamenju denar s samoprispevkom. -. liteta ne upada več, celo rahlo raste. Tudi 
skrbi in priprav na devetletno osnovno Prizidek z novimi učilnicami in večna- zaw -naj bi v vseh treh osnovnih šolah 
'~olanje. Po ogledu gradoj~ novega pri- mensko dvorano Destrniku naj bi. k1jub uredili prostore za otroški vnec.1'~-: o 
zidu in "~posodobitve stare osnovne ' fmančnim težavam, odprH letošnjo jesen Sogovorniki so bili na srečanju sogla

o~ole na o Destrniku so domačini popel- ob začetku novega šolskega leta. Takoj sni v oceni. da Je treba na državni ravni 
jali gosta otudi na ogled šolskega pros- nato oziroma že pred sklenitvijo šolske spremeniti sistem (so)financiranja iz
tora v Trnovsko vas iri Vitomarce, kjer naložbe na Destrniku naj bi pričeli tudi s gradnje šol tako, da bi bilo za te potrebe 
stojita montažni osnovni šoli, yendar pripravami na najbrž etapno graditev po- na voljo ' več (državnega) denarja. Gre 
sta obe ' neprimerni za potrebe osnov- tr~bnega šolskega prostora tudi v Tmov- namreč za dolgoročne rešitve in ne za tek 

.nošolske deveUttke. ".:. ski vasi in Vitomarcih. ~ na kratke proge. če se izrazimo nekoti.ko 
Gosta 'sta z odob'ravanjeni sprejela Med željami in zahtevami občanov na športno, Nekdo se je slikovito izrazil, da 

uvodno misel destrniškega župana in .e:ni ,in šolske stroke na drugi strani je se lahko še dandanes precej naučimo iz 
državnozborskega poslanca -Franca Puk- sicer nekaj razhajanj. ki temeljijo na šolskega sistema, ki ga ·je "spredla" že 

.šiča; " da na območju občine Destrnik- šolskih ~ormativih, vendar so v Tmov- Marija Terezijao To sicer ' J.1ajbfŽ 'ne ' drži 
~Tmovska vas dajejo prednost naložbam v ~ ski vasi in ' Vitomarcih odl~čni. naj dobesedno, šolske abecede pa vendarle ne 
Solstvu in. ~znanju Zave~ajo se bosta Destrnika ' tudi pd njih Il?" kaže ix>n~o odkrivati:- . Jož< Slodnjak 

naj bi že to jesen sprejel pod sVojo streho mlade iz Slovenskih Goric. 
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