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om VEtER 

Nova trnovska osnovna lola bo imela svetlo in temno vijoliblo pročelje. 

V novo trnovsko 
šolo že letos? 
VltJdllDst nalDŽlHJ v š"o s telOvadniCD je 460 nilijMDv 
t"arjev. Kje najti denar III1D111njD OpmtID 

v občini Trnovslu! vas so lani poleti polotili temeljni lu!men 
za novo lolsko stavbo, saj je stara montažna Jolska zgradba vsi .. 
bern stanju, povrhu pa tudi nima telovadnice in prostora za otro§.. 
ki vrtec, PredvidevaU so, da bodo pouk v novi Iolsld stavb~ ta je 
zrasla nekoliko vstran od stare lole, pričeli v septembru prihod
njegaleta, vendar je izvajalec de~ Granit Slovenska Bistrica, z de
II tako pohite~ da bl bila preseUtev lahko že prav kmalu, 

"Zdaj ko se nam je ponudila možnost, da se leto pred rokom pre
selimo v novo šolo, bomo poskušali nekako najti 40 milijonov za na
kup njene notranje opremo in pohištva. Vsi v kraju bomo zadovoljni, 
najbolj pa seveda učeoei in učitelji, če nam bo uspelo 1010 opremiti 
in že septembra letos v njej pričeti pouk šestih razredov devetletke in 
varstvo dveh oddelkov predšolskih otrok," pravi trnovski župan Karl 
Vurcer, "vendar pa je pri tako majhnem proračwlU, kot ga imamo v 
na!i občini, tudi teh nekaj deset milijonov težko najti, saj smo zara
di naložbe v osnovoo Iolo ·že tako prenesli finančne obveznosti v pro
račune naslednjih lel Kakih 17 milijonov bi morda lahko pridobili 
z zadolžitvijo, ki nam jo omogočajo proračunski predpisi, vendar do
končnega odgovora še nimamo, prav tako se o tem še nismo odločali 
v občinskem svetu. Zato je še nekoliko prezgodaj za odgovor, ali b0-
mo ta denar lahko zbrali ali ne. Vsekakor pa smo prijetno presenečeni 
nad hitrnstjo in kakovostjo del izvajalca ter z njegovim odnosom do 
občine. Naša šola je zrasla zelo hitro, zdaj dobiva končno podobo, saj 
že barvajo njeno pročelje in vsi v kraju smo tega zelo veseli" 

za šolo bosta šolsko ministrstvo in občina plačala 460 milijonov 
tolarjev. V njej bo dovolj prostora za telovadnico, ki jo bo kraj imel 
sploh prvič v svoji zgodovini, prav tako bo imel prvič v svoji zgodovi
ni tudi otroški vnec. V novih prostorih bodo učilnice za dve triadi de
vetletke, knjižnica, multimedijska učilnica, kuhinja z jedilnico ter vsi 
drugi prostori, ki jih potrebujejo sodobne lole. Skupna površina n0-

vih Iolskih prostorov bo 1700 kvadratnih metrov, telovadnica, ki jo 
bodo uporabljali tudi kot večnamensko dvorano, pa bo imela p'ovrši
no 500 kvadratnih metrov. . Darja Lukman Žunec 


