
Trnovska vas. Zaključena obnova večnamenske dvorane 

. Slovesno odprtje priho-dnji teden 
Obnova večnamenske dvorane v Trnovski vasi, vredna 700 tisoč evrov, Je zaključena. V uporabo 10 bodo predali naslednji 
teden, ob občinskem prazniku. 

V občini Trnovska vas so se 
že leta soočali s problemom 
pomanjkanja ustreznih pro
storov za prostočasne aktivno
sti občanov, delovanje društev, 
kot tudi za izvedbo šolskih, 
občinskib in turističnih prire
ditev. Nekatera društva so do 
izgradnje nove večnamenske 
dvorane za svoje delovanje 
uporabljala obstOječe prosto
re, čeprav jih je bilo premalo 
in so bili v zelo slabem stanju. 
Dotrajana je bila tudi notranja 
oprema, okna, vrata in streha, 
v objektu pa je manjkala tudi 
avdiovizualna oprema. Odlo
čitev za obnovo kul!Urne dvo
rane v večnamensko dvorano 
je tako bila neizbežna. 

Vrednost naložbe je znašala 
700 tisoč evrov,. od tega je ob
čina uspela dobiti nepovratna 
sredstva preko javnega razpi
sa na Ministrstvu za kmetij
stvo, gozdarstvo in-prehrano v . 
višini več kot 335 tisoč evrov. 
Ostala. sredstva so zagotovili iz 
proračuna. 

za gradnjo je bilo izvedeno 
javno naročilo, najugodnejšo 
ponudbo je oddalo podjetje 
Upa Lenart z.o.o., ki je po oee
ni župana Alojza Benka, gra
dnjo uspešno in kvalitetno za· 
ključilo. Pridobljeno je že tudi 
uporabno dovoljenje, nove 
prostore pa bodo v uporabo 
predali že naslednji teden, ob 
občinskem prazniku . . 

lnvestidja je poleg obnove 
obstoječe dvorane zajemala 
tudi dozidavo novih dO!latnih 
prostorov v pritličju in nad· 
stropju, ter ureditev prostora 
za strelišče, kuhinjo s shram· 
bo, prostore za druŠtva, sejno 
sobo ter nove sanitarije. Stara 
zgradba j~ imela okrog 350 
mZ ·uporabne površine, nova 
dvorana pa meri 542,83 m' za· 
zidalne površine, skupna po
vršina vseh prostorov pa znaša 
780 m' . Objekt je zasnovan kot 
nesimetrična dvokapnica nad 
nadstropjem in dvorano, tako 
da se je tudi zunanja podoba 
objekta bistveno spremenila . 

.V občini Trnovska vas se, ni značaj. Brez večnamenske 
ne glede na njeno majhnos!, dvorane bi bila občina Trno
prav zaradi njene geografske vska vas in ožji del regije še 
lege dogajajo številne kultur· bolj osiromašen kai je že. Ker 
ne prireditve v okviru občine bo večnamenska dvorana na· 
in širše, torej presegajo lokal· menjena širokemu spektru 

ljudi - vsem generaCijam -
prav tako pa tudi . okoliškim 
občinam, je takšen večnamen

ski prostor nujno potreben in 
z vidika širših razvojnih, eko
nomskib in družbenih učin-

Večnamenska dvOfana y TmowkJ vasi bo odprta ob občinskem pt8Znlku. 
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kov .smiseln ter nenazadnje 
ekonomsko upravičen. Glede 
na dosedanjo izkoriščenost 

večnamenske dvorane in gle-. 
de na potrebe trenutno delu· 
jočih društev pričakujemo, da 
se bo le-ta v novih obnovlje
nih prostorih še bistveno p0-

večala. Bo pa obnova večna· 

menske dvorane pomembno 
prispevala tudi k izboljšanju 
stanja medgeneracijskega dru
ženja in h kulturno-umetniški, 
športni in drugi prostočasni 
dejavnosti podeželskega pre· 
bivalstva,_ pojasnjuje župan 
občine Trnovska vas, Alojz 
Benko. 

Obnovljeni prostori pa pri
spevajo tudi k lepši podobi 
naselja, saj se dvorana nahaja 
vvaškem jedru naselja. Skupaj 
z drugimi objekti v Trnovski 
vasi: občino, šolo, objekti kul· 
turne dediŠČine, trgovskimi in 
gostinskitni lokali, stanovan~ 
skitni bloki in hišatni, pokopa
liščem z mrliško vežico, tvori 
zakijučeno celoto podobe na
selja. 

.Trnovska vas je z izvedbo 
naložbe še bolj prepoznavna 
na občinski in regionalni rav
ni kot razvito kulturno-ume· 
tniško in društveno lokalno 

. središče,- še zaključuje Ben
ko. 
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