
Trnovska vas. Gradnja šole prehiteva roke 

Se nova šola res podira? 
V TrnOVSkI vasi so SI kar nekaj let prizadevali priti v program mlnlsb stva za iolstvo ln šport za 
gradnjo nove šole, vrtca ln telovadnice. To Jim Je lani uspelo ln ob občinskem pramlku 50 poi0žiiI 
temeljni kamen za novo iolo, vrtec ln telovadnico. 

Sicer bi novo šolo v Trnov· 
ski vasi lahko zgradili že prej, 
ampak je takrat peščica posa· 
meznikov zaradi osebnih in 
političnih interesov prepre· 
čila novogradnjo in krajanom 
SO na zelo pogostih zborih 
občanov obljubljali nemogo
če, med drugim tudi novo 
samostojno popolno osnov· 
no šolo. To SO počeli tako 
dolgo, da je projekt enopara· 
leine popolne podružnične 
osnovne šole v Trnovski vasi 
propadeL Z novo občino so 
se pričeli ponovno pogovo
ri z rninistrsrvom o gradnji. 
žal pa so v novih pogovorih 
lokalni veljaki od ministrstva 
na osnovi demografskih po
datkov iztržili bistveno manj. 

Lansko jesen so gradnjo 
w lc, vrtca in telovadnice pri
čeli , po pogodbi naj bi zaklju· 
čili spomladi prihodnje leto. 
Ampak izvajalec je z deli po
hitel in objekt naj bi bil sku· 

Nova šola v Trnovskl vasi bo končana šest mesecev pred rokom. 

paj s tehničnim pregledom 
končan do konca letošnjega 
oktobra, lorej šesl mesecev 
pred pogodbenim rokom. 

V zadnjem času so se v Tr· 
novski vasi razširile govorice, 
da so se pri gradnji pojavile 
težave in naj bi na novem o~ 
jektu imeli težove s statiko 

objekta. Govorice smo hoteli 
preveriti v občinski upravi 
občine Trnovska vas, kjer so 
nas za informacije obrnili na 
izvajalca in na vodja nadzora. 

Vodja nadzora Drago Štra· 
fela iz podjetja Štraf nam je 
povedal, da se objekl ne ro
dira in da tudi rušenje dela 

objekta ne bo potrebno, ter 
dodal: 'Resnično je prišlo do 
nedopustnega posedka streš
ne konstrukcije in smo ga pri· 
čeli sanirati. Gre za dodatno 
napet je lesene konstrukcije, 
ki bo izvedena v skladu z vso 
veljavno zakonodajo. Res je 
tudi, da je prišlo do manjše 
projektantske napake, ki pa 
nikakor ne pomeni nevarno
sti porušiIve ali kakšne statič· 
ne nestabilnosti in zagotav
ljam, da bo v teh dneh zadeva 
popolno sanirana." 

Na vprašanje, zakaj je pri· 
šlo do statičnega problema 
na strešni konstrukciji, pa 
Drago Štrafela pravi: ' Statika 
je bila pravilno izračunana, 

vendar je pri izvedbi primar· 
nega lesenega nosilca prišlo 
do nesporazuma oziroma 
do nepravilne izvedbe te 
konstrukcije in lo sedaj sani· 
ramo. Torej, statika je bila iz· 
računana pravilno. V načrtu 

strešne konstrukcije telovad· 
nice ni bil upoštevan statični 
izračun in zaradi tega je bilo 
treba nujno vgraditi kovinske 
zatege.-

Z dodatnimi deli se pojavi· 
jo tudi dodatni stroški in na 

vprašanje, kdo jih bo plačal, 
vodja nadzora Drago Strare· 
la pravi: 'Ta dodatna dela ne 
bremenijO investitorja. Sana· 
cija gre izključno na račun 
projekta oziroma izyajalca." 

Zmatos.lamun 

Priprave na dvig strešne konstrukCije v telovadnici 


