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V domači otroški vrtec že 
septembra letos 

 

Mesečni stroški za posameznega otroka naj bi v 
novem vrtcu znašali 88.508 tolarjev 

 
Darja Lukman Žunec 

 

Potem ko so v Trnovski vasi lani zgradili nove 
prostore za podružnično osnovno šolo za dve triadi 
devetletke s prostori za otroški vrtec in večnamensko 
dvorano, imajo zdaj pogoje tudi za odprtje vsaj enega 
oddelka otroškega vrtca. Že ob otvoritvi šolske stavbe, 
lani pozni jeseni, so se nekateri občinski svetniki 
zavzemali, da bi hkrati s preselitvijo v nove prostore 
podružnične osnovne šole tam začel že sredi šolskega 
leta delovati tudi otroški vrtec, saj je bilo za to veliko 
interesa med starši. Ne samo iz domače občine, pač pa 
tudi iz sosednjih, saj so okoliški vrtci polno zasedeni. 
Občinski svet se za tako rešitev takrat še ni odločil, sta 
pa zdaj občinska uprava in vodstvo Osnovne šole 

Destrnik-Trnovska vas pripravila vse izračune in 
podlage, da bi lahko vrtec v novi šolski stavbi začel 
delovati s prihodnjim šolskim letom.  
 
Ker podružnična osnovna šola spada pod javni zavod OŠ 

Destrnik-Trnovska vas je za ustanovitev vrtca občino 
morala zaprositi šola. Njen ravnatelj Drago Skurjeni zdaj 
občinskemu svetu predlaga, da bi za zdaj v septembru odprli 
le en oddelek s kombinirano skupino. Vanjo je lahko vključenih 
največ 17 otrok. 
 
Občina naj bi zdaj normativ zvišala še za dva otroka, tako da 
bi jih lahko vključili 19. 
 
"Predlagam, da normativ povečamo za dva otroka, kar je v 
skladu s pravilnikom o normativnih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. To pomeni, da lahko 
zavod vključi v oddelek skupaj 19 otrok. Od tega plačujejo 
starši, glede na dosedanje izkušnje, približno 25 odstotkov 
cene, preostalo pa občina, kar bi za našo občino, če bi bili v 
vrtcu le otroci iz nje, pomenilo okoli 15 milijonov tolarjev iz 
občinskega proračuna. Glede na izvedeni informativni vpis 
otrok januarja letos, imamo v naši občini 19 otrok za 
kombinirano skupino, a v drugih vrtcih ostaja 13 otrok, za 
katere starši niso dali obvestila, da jih nameravajo prepisati v 
domači vrtec. Informativno smo izračunali tudi, kako bi bilo v 
dveh oddelkih, kjer bi bili mesečni stroški 2,5 milijona tolarjev, 
vendar bi v tem primeru lahko vpisovali tudi otroke iz drugih 
občin," v predlogu za začetek delovanja otroškega vrtca 
ugotavlja trnovski podžupan Franc Pukšič.  
 
Zdaj je torej mogoče povsem realno pričakovati, da bodo v 

 
 

 
Trnovski malčki bodo lahko že jeseni obiskovali vrtec ob domači 
osnovni šoli. 
Darja Lukman Žunec 
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septembru prvič v zgodovini tega kraja lahko trnovski malčki 
obiskovali otroški vrtec kar pri osnovni šoli v svojem domačem 
kraju. Za kraj je to nedvomno velika pridobitev, saj bo 
omogočila mladim ljudem, da se bodo, tudi zaradi urejenosti in 
bližine šole ter vrtca, poslej še raje odločali za življenje v tem 
delu Slovenskih goric. Ob tem, ko je osnovna komunalna 
infrastruktura tako rekoč urejena in je poskrbljeno tudi za 
primerno zdravstveno varstvo, bo občina zdaj morala kmalu 
kaj več storiti še za to, da bodo mladi po končanem šolanju 
lahko imeli v svojem kraju še kakšno priložnost več za 
zaposlitev. 
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