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Tmovska vas • Nujna dogradnjasole 

Mnogi malcki morali 
V vrtec drugam 
Kijub temu da so normativ za oddelke trnovskega vrtea po
vecali za enega otroka na skupino, niso mogli sprejeti vseh. 

FotO: so 
T rnovski mec je Ze zdaj pain, pm! vrati je letos ostolo 15 otrok. V obtini 
je trenutno na valjo 200 gradbenih parcel, mto je Siritev mea nujna. 

Tako vrtce v sosednjih ob~inah obiskujekar 15 otrok, karv 
bistvu pomeni enD celo skupino. Ve~ji vrtec je torej nuja, gradnja 
prizidka k podruzni~ni osnovni soli v Trnovski vasi pa hkrati tudi 
precejsen zalogaj za obcinski prora~un. »V vrtcu imamo letos 49 . 
otrok, oblikovane so tri skupine, in sicer za prvo starostno obdobje 
od prvega do tretjega leta starosti, kombinirano in skupino za 
drugo starostno obdobje za mal~ke, ki so stari med tri in sest let. 
Zezdaj nam primanjkuje prost ora za vsaj enD skupino, premajhne 
kapacitete pa bode prisle se bolj do izraza, ko se bode v obcino 
priselile nove druzine. Nacrtujemo namre~ nove naselitvej sarno 
v tern trenutku imamo na razpolago 200 gradbenih parcel,« 
napoveduje zupan Alojz Benko. 

Prizidek k obstojecemu vrtcu naj bi stal priblizno 150.000 evrov. 
Ce bode svetniki potrdili dvoletni proracun, osnutek je po nedavni 
seji obcinskega sveta sel v javno razpravo, bodo prihodnj: leta . 
15.000 evrov namenili za pripravo projektne dokumentaClje, gradnjo 
zaceli v letu 2022 in jo dokon~ali v 2023. Glede na narascanje stevila 
otrok v obcini do odprtja ve~jega vrtca z novimi oddelki trnovskim 
starsem ne bo preostalo drugega, kot da svoje otroke vpisejo v 
enega od sosednjih vrtcev. Ceprav se 5 prostorsko stisko ubadajo 
ze v skoraj vseh slovenjegoriskih vrtcih in tudi drugje ni lahko najti 
prostega mesta. 

so 

Na voljo mobil~l .. ~plikaciji 
Radio P-tuJ i~' .~fajt!rski tednik 
za ia5 in Android naprave 

Podravje 

Ptuj • Prenovd Stare steklarske z vidika 

Dileme: komu nal 
Da se ne bi ponovila zgodba z raznimi poma~ 
dominikanskega samostana,je obCina organiziJ 
tekte, ki so pripravili projekt prenove Stare stel 
izpostavili kar nekaj por:nanjkljivosti izbra,:ega 1 

(po men uporabnikov) vkljuCili v projekt. Se ve 
komu nameniti vadbeni prostor: glasbenikom a 

Arhitekturni biro Elementarna, 
ki je p/"ipravil zmagovalni projekt in 
bil izbran na natecaju, je predsta
vii svojo vizijo urejanja tega dela 
mesta. Ze na prvem posvetu pa so 
se pojavila vsebinska vprasanja 0 

primernosti in uporabnosti samih 
prostorov v stavbi. Prepoznanih 
je bilo nekaj pomanjkljivosti, s ka
terimiso ze septembra seznanili 
arhitekte. Ti so nato na~rt preno
ve vzeli pod drobnogled in ob 
minimalnih spremembah projekta 
skusali poiskati najprimernejse 
resitve, ki bode po godu tistim, ki 
nameravajo te prostore uporablja
ti. "Projektsmo prilagodili, saj ze
limo, da bo vsecen uporabnikom. 
Upostevali smo zahteve in skusali 
prostor prilagoditi na~rtovanim 

dejavnostim, ki se bode tu izvaja
Ie. Veseli nas, da so bili tudi bodo~i 
uporabniki s tistim, kar smo jim 
predstavili na zadnjem srecanju, 
zadovoljni. Dejstvo je, da se je mo
goce pozabilo na nekatere dejav
nosti ali jim nismo dali dovolj po
zornosti. Temu so bili namenjeni 
posveti," je pojasnil arhitekt Sarno 
Kralj iz Elementarne. 

Stam steklarska paprenovi. 

Do svojega prostora 
glasbeniki, PeTV ne 

Ob tern poudarja, da ni bl 
kakrsnih zahtev, ki bi terjal4 
ne spremembe. Dodelali so I 
ureditve prostora za glas 
dejavnost za manjse skupine 
benikov. Pray ti so namrec il 
zeljo, da se uredi studio. Ta ji 
na~rtovan bolj akusticno, vet 

Da se ne ponovijostare napakE 
Branka Bezeljak, lei je iz~irata omenjeni projekt obnove Sta~~ 

steklarske, pravi, da je njen cilj nespremenjen, saj si 30 let pm 
za izvedbo centra, lei bo namenjen mladim alternativnim SkuPi 
in ljubiteljslei kultun: "To je bila moja ielja. Kar se tiee vadben 
prostora za glasbenike sodobnih zvrsti, smo ga naCrtova~i Ie 
v vsebinslei zasnovi. Nujno je, da imajo moZnost delovarya v 
prenovgenih prostonh. Prostor mora biti temu akustiCno p.nlCl! 
Res je, pojavila se je tudi ielja Ptujske televizye PeTV, da bl se 
preselili v nove prostore, a po mojem mneryu ta dejavnost ne Sj 
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