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Trnovska vas: V novo ~Io simbolno žev soboto, 29. oktobra, dejansko pa v prvem tednu novembra. 

pred odprtjem nove tmovske šole 

Zadolžili se bodo za 18 milijonov 
Le takD bD občina Ilhko ugotovil, 0"",,0 u šDlo· RlZIIIiiljIjD tudi,d, bi 
kmalu odprli še prvi Dddllek wlca v kraju 

Kot je bilo pril!akovall, so 
v ob~ini Trnovska vas zaradi 
predčasnega dokon~anja 0(>

ve šolske stavbe s telovadnico 
in vrtcem, ta jim omogoča vse
litev v nove prostore že konec 
oktobra, morali nekako najti 
dodaten vir, da bodo nove pr~ 
store tudi primerno opremili. 
Vselitev vanje so namreč sprva 
na~rtovali lele v prihodnjem 
Jolskem letu, ker pa je izvaja
lee, Granit iz Slovenske BIstri
ce, zelo pohitel pri delu, se bu
do simbolno iz stare v novo §o
lo preselili že v soboto, 29_ okt()
bra, dejansko pa v prvem ted
nu novembra. 

Podžupan občine Trnovska 
vas Franc Pukli~ je zato za ju
trišnjo sejo o~inskega sveta 
svetnikom predlagal sprejetje 
sklepa o zadolževanju občine. 
Ker se ta doslej še ni zadolževa
la, lahko to zdaj stori v višini de
set odstotkov proračunskih pri
hodkov v preteklem letu. Tako 
podžupan zdaj predlaga, da se 
o~ina še letos zadolži za 18 mi
lijonov tolarjev. Izključni namen 
zadolževanja je financiranje do
končanja osnovne šole, vrtca in 
telovadnice. 

Nekateri svetniki se zavzema
jo, da bi zdaj, ko se bodo iz stare 
šolske stavbe v novo preselili šo-
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IlIIji, kar kmalu odprli tudi vsaj 
en oddelek otroškega vrtca. V 
kraju n~ doslej sploh še ni
koli ni deloval vrtec in zdaj ima
jo v novih prostorih tudi dovolj 
prostora zanj. Tako bi domači
nom omogocili, da otroke vozijo 
v domači vrtec, kier bodo potem 
tudi nadaljevali šolanje. Ker pa je 
v sosednjih o~inah še precej star
šev, ki do.lej zaradi pomanjkanja 
7mogljivosti v vrtcih niso mogli 
vpisati otrok v svojih občinah, bi 
tako lahko v Trnovsko vas že sre
di šolskega leta povabili še otro
ke teh staršev. Po nefonnalni oce-
ni naj bi bilo otrok dovolj za vsaj 
en oddelek. (dIž) 


