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Ob novi šoli še telovadnica in 
vrtec  

 

Temeljni kamen bodo položili ob letošnjem 
občinskem prazniku, 17. septembru - V 
telovadnici bo veliko košarkarsko igrišče  

 
Darja Lukman Žunec  

 

V občini Trnovska vas so te dni zelo veseli in ponosni, da 
jim je po dolgih letih prizadevanj uspelo pripraviti vse potrebno 
za gradnjo novih osnovnošolskih prostorov za dve triadi 
devetletke, telovadnico in otroški vrtec, ki ga bodo imeli v tem 
kraju sploh prvič v zgodovini. Kot pravi župan Karel Vurcer, bo 
največja pridobitev za kraj telovadnica, saj so še pred leti otroci 
pozimi telovadili kar v učilnicah, zadnja leta pa v kulturni 
dvorani. 
 
"Aprila smo podpisali pogodbo z ministrstvom za šolstvo, 
znanost in šport ter pred kratkim že izvedli tudi razpis za izbiro 
izvajalca del in izbrali podjetje Granit iz Slovenske Bistrice. 
Predvidevamo, da bo podjetje v sredini septembra dejansko že 
začelo graditi. Pridobili bomo šest prostorov za učilnice, kabinete 
in knjižnico ter tudi vse spremljajoče prostore. V novi šoli bomo 
izvajali dve triadi devetletke, njena lokacija pa je nekoliko 
odmaknjena od sedanje šole. Zaenkrat imamo v prvem razredu 
13 otrok, a če bi bilo šoloobveznih otrok tod kdaj več, bi šolo 
seveda lahko dogradili," pravi župan Karel Vurcer.  
 
V šolskem letu, ki se začenja, bo šolo obiskovalo nekaj čez 
osemdeset učenk in učencev, nekateri med njimi pa bodo 
dočakali nove prostore in se veselili nove telovadnice. Vseh 
novih prostorov osnovne šole in vrtca bo za okoli 1900 
kvadratnih metrov. Telovadnica bo običajne velikosti, saj bo v 
njej veliko košarkarsko igrišče in še nekaj prostora za gledalce, v 
vrtcu pa bo dovolj prostora za dve skupini otrok. 
 
"Naložbo naj bi končali v letu 2006 in za takrat napovedujemo 
tudi prvi vpis v otroško vrtec. Vrednost naložbe z opremo vred je 
450 milijonov tolarjev. Od tega bo ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport prispevalo 230 milijonov tolarjev, preostalo pa 
bomo zagotovili v prihodnjih treh letih iz občinskega proračuna. 
Ta letno znaša okoli 180 milijonov in za naložbe običajno 
porabimo od 60 do 70 milijonov. Kot vidite, bo tako naš 
proračun z naložbo v šolo 'zaseden' kar tri leta. Najbolj težko 
smo čakali in najbolj se veselimo telovadnice, saj so pozimi naši 
otroci še ne tako dolgo nazaj telovadili kar v razredih, kar je bilo 
za slovenske razmere že prav posebno, zadnja leta so sicer 
lahko telovadili tudi v kulturnem domu, za toplejše obdobje pa 
smo uredili zelo lepo šolsko igrišče," še pravi župan Karel Vurcer. 
 
Temeljni kamen za nove osnovnošolske prostore bodo položili 
17. septembra, kar bo tudi osrednja prireditev ob letošnjem 
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občinskem prazniku. 
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