
14 Štajerski Kultura, izobraževanje 

Trnovska vas • Ob občinskem prazniku 

Temeljni kamen možnosti 
V petek so v občini Trnovska vas proslavili občinski praznik. OsradnJl dogodek praznovanja je bila 
položHev temeljnega kamna za novo osnovno iolo ln telovadnico v Trnovski v .... 

ob tej priliki je župan občine 
Trnovska vas Karl Vurter dejal, 
da temeljni kamen 7.3 novo šolo 
pomeni temeljni kamen mož· 
nosti za sedanje in bodoče ro
dove, za razvoj Slovenskih goric. 
Z novo šolo bodo dani odlični 

prostorski pogoji za šolo in vrtec 
ter za kulturni in šponni razvoj 
celotnega kraja. 

Z novo investicijo bo Trnov
ska vas pridobila 1705 kvadrat· 
nih metrov šolskega in vrteškega 
prostora. Sola bo imela dve tria-

Temeljni kamen so položili ravnatelj šole Drago Skurjeni, pod
župan Franc Pukšič ln župan Kart Vurcer. 

di, v njej bodo 6 učilnic s knjiž
nico, kabineti, sodobna kuhinja, 
jedilnica in drugi potrebni pro
SlOri ter telovadnica. Vrednost 
projekta je 435 milijonov tolar
jev, od tega bo Ministrstvo 7.a šol
stvo, znanost in šport Republike 

Slovenije prispeva10 204 milijo
ne, Sektor za šport 10 milijonov, 
Fundacija za i7.gradnjo športnih 
objektov 15 milijonov in občina 
Trnovska vas 205 milijonov. pr0-

jekt bo zaključen v letu 2007, 
kar bo za nadaljnja tri leta po-

DobItniki občinskih priznanj: Antonlja Koren!, Stanko Tašner 
in Franc Mohorič z županom in podžupanom. 

četrtek . 23. septembra 2004 

Dobitniki priznanj za najbolj urejene domove: Marija čeh, sta
nislav Dominik ln Ferdinand Mur1<o s predsednikom komisije 
za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem Manfredom Jako
bom in županom Kartom Vurcerjem. 

poinoma obremenjevalo občin
ski proračun . 

Ob položitvi temeljnega ka
mna sta govorila še podžupan 
Franc Pukšič, ki je tudi predse
dnik grAdbenega odbora, in rav
natelj šole Drago Sku~eni. 

Drugi del občinskega prazno
vanja je potekal v kulturni dvo
rani, kjer je župan predstavil 
dosedanje delo mlade občine Tr
novska vas, podelili pa so tudi 
občinska priznanja. Prejeli so jih: 
Franc MohOriČ iz Trnovske vasi, 
Stanko Tašner iz Ločiča in An-

tonija Korent iz Črmije. Podelili 
so tudi priznanja za najbolj ure
jene domove v občini na pred· 
log komisije 7.a okolje. Prejeli so 
jih: Marija in Stanislav Dominik 
iz Bišečkega Vrba, Marija in Šte
fan Čeh iz Bišečkega Vrha in Iva
na in Ferdinand Murko iz BBa. 

Kulturni program SO pripravi
li učenci in učitelji šole Trnov
ska vas, ljudski pevci kulturnega 
društva Trnovska vas, člani kul
turnega društva dr. )ožefMucšcc 
ter Folklorna skupina Destrnik. 

Franc Lačen 


