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energijo, kar je osnovni pogoj za normalno delovanje in izvajanje pro
grama bolnisnice. 

V fusu gradnje tmnsformatorske postaje, ki bo .ptujski bolnlSnici omogoea-
1a stabilno napajanje z elektritno energijo, bo parkiriSt (Se nekoliko) manj. 

Imajo sicer dva manjsa agregata, ki pa v primeru izpada elektrike ne 
bi zadostovala za celotno bolniSnico. »Z njima bi lahko vzdrZevali Ie vi
talne funkcije pacientov intenzivne nege, operacijskega bloka, porodne 
sobe in porodnega oddelka," je pojasnila direktorica. -

V casu izvajanja del bo zaprt del bolnisnicnega parkirisca. To je ze zdaj 
zelo polno, zato se pricakuje se vee tezav 5 parkiranjem. DK 
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Siovenskem trgu 11 za 17 Vrltc Vilinskt gaj 1ahko zdaj sprejme Se vee wok. 
otrok 

Foto: Arhiv vrtCi!-Yilfnski giij 

Z novim letom so pridobili vsa 
dovoljenja za dodatno tretjo eno
to oziroma cetrti oddelek. Imenuje 
se PE Viktorincek in je na umesce
na na Siovenski trg 11. »Prostora 
je za 17 otrok kombiniranega od
delka, starih od 1 do 6 let, a bomo 
zaceli z najmlajsimi, 1-3 leta. Ker 
bo oddelek na novo, so seprosta 
mesta. Tudi tukaj bomo izvajali ku
rikulum, ki pa ga bomo zaradi pov
prasevanja starSev po drugacnem 
vzgojno-izobrazevalnem pristopu 
nadgradili z elementi pedagogike 
montessori,« je posebnost oddel
ka predstavila Peklar Korosceva. 

o pedagogiki montessori je po
udarila, da kot filozofijo pouda~a 
unikatnost posameznega otroka. 
»V centru pozomosti so edinstve-

nost, potrebe in talenti vsakega 
posameznega otroka. Osnovni po
goj ucenja pri otrocih je, da izhajajo 
iz sebe, zato je treba Ie spodbudi
ti naravno veselje do ucenja, ki je 
. prirojeno vsakemu otroku. Na tak 
nacin se pri otrocih razvijata tudi 
samozavest in neodvisnost, in si
cer preko ucenja prakticnih spret
nosti, kot tudi 5 tem, da se otroku 
dovoli, da zivljenjske lekcije usvaja 
v lastnem ritmu - ima kontrolo nad 
lastnim ucenjem.« Mentorica pro
grama je Petra Kolaric. 

Cena nekoliko visja od 
javnega vrtca 

V ceni oskrbe po zagotovilih Pe
klar Korosceve ni drasticne razlike 
glede na javni vrtec. 

Priznava pa, da so njihovi progra
mi nekoliko drazji. Razlog za to gre 
iskati predvsem v zakonodaji, ki do
loca, cia je obcinski delez sofinanci
ranja programov zasebnih vrtcev 
nizji od deleza sofinanciranja pro
gramov javnih vrtcev. To pomeni, 
da starsi otrok, vkljucenih v zasebni 

vrtec, placajo najmanj 15 % vee kot 
starSi malckov v javnem vrtcu. 

»Trenutno je nasa ekonomska 
cena prvega starostnega obdob
ja priblizno 20 evrov visja od npr. 
ekonomske cene javnega vrtca,« 
je pojasnila direktorica. 

HojcaVtlc 

Zasebni mec Vilinski gaj 
Deluje na PerSonovi wid 1 na Ptuju Ie osmo lew in uspeSno 

Sin svojo dejavnost. Za&liso s sedmimi otroki ter nato v dobrih 
dveh ·letih nadgradat osnovni oddelek z drugim oddelkom na 
isti lokacyi. Cez Stiri leta so zaradi povpraSevanja ter ie~e, 
da poslcrbfjo za nqimlajSe otroke, ustvarili loCeno lo1cacfjo in 
odprli PE Mezinlica na vollcmerjevi 49. V dveh enotah in treh 
oddtlkih je sedaj 49 otrok in 9 zaposlenlh. 

Tniovska vas • Svetniki pred odloCitvijo, V katero smer bo sel razvoj obCine 

Prednost okoliskim vasem in sofinanciranim projektom 
Predlog proraeuna za letoSnje leto so trnovski svetniki na mizo dobili kasneje kot obicajno, pa tudi prva predstavitev najanuarski sejije potekala nekoliko drugace, 
saj jih je Alojz Benko zgolj seznanil z njim. Razprava bo sele sledila. 

Lupan je svetnike spomnil na 
lanski dogovor, da bodo prioritetni 
tisti projekti, za katere je mogoce 
pridobiti sofinancerske deleze bo
disi iz drZave bodisi iz EU. Ostali, 
cetudi so morda po njegovem ali 
po mnenju svetnikov pomembnej
si, pa bodo morali pocakati na bolj
se case. »Glavno je torej, da lahko 
pridobimo dodatna sredstva, se
veda pa moramo te projekte po
trditi in zagotoviti lastna sredstva. 
Za , kar nekaj teh projektov doslej 
nismo imeli dovolj informacij, zato 
zamujamo 5 pripravo proracuna. 
Slika je koncno dovolj jasna, da jo 
lahko predstavim. Medtem ko smo 
v preteklosti vee pozomosti posve
cali skupnim projektom in srediscu 
obcine, je zdaj najbrZ cas ~e za tiste 
izven centra,« jepredlag~1 Benko, 
a povratne informacijesvetnikov, 
ali se z njim strinjajo ali ne, ni do
bil, ker je 510 zgolj za predstavitev 
nabora projektov in so ga svetniki 

samo poslusali, ne pa predlogov 
tudi komentirali. 

V nacrtu razvojnih programov 
so se tako znasle stevilne ceste v 
obcini, ki so potrebne temelpte ob
nove alj zgolj asfaltiranja, postaviti 
je treba javno razsvetljavo, urediti 
se kanalizacijo in vodovod, zame-

njati dotrajano prometno signali
zacijo, sofinancirati male cistilne 
naprave, urediti sportno igri~ce 

v Tmovski vasi, dograditi gasilski 
dom v Bisu, med velikimi sofinan
cerskimi projekti pa sta obe kole
sarki: prva Gocova-Bis in druga 
Trnovska vas-Drbetinci ter celovi-

ta obnova vodovodnega sistema v 
Sp. Podravju. 

Obcina bo najela tudi 
kredit 

»Zaradi projektov, ki so razdelje
ni po fazah na vee let, smo prisiljeni 

Tmouski suetniki so ptisluhnilt iupanovim predlogom 0 letomjih razvojnih programth. 
':" 

sprejeti tudi proracun za leta 2021. 
Da bomo lahko realizirali te projek
te, pa bomo morali najeti kredit. 
Kot veste, nismo zelo zadolfeni, 
zato bi 5 kreditom pokrivali stroske 
glede na razpise. A nic se ni zabe
tonirano, razprava in usklajevanje 
na odborih se lahko zacneta, tako 
da bomo naslednjic obravnavali 
proracun za 2020 in predstavili 
predlog za 2021.« 

StaiisCa svetnikov 
razlicna, veliko je 
odprtih vprasanj 

Kot je slisati iz zakulisja in iz
jay svetnikov na prejsnjih sejah, 
trnovski proracun ne bo sel gladko 
skozi, saj so mnenja 0 tem, v kate
ro smer bo sel razvoj obcine, zelo 
razlicna. ~e vedno namrec ostajajo 
odprta vprasanja glede usode ste
vilnih obcinskih projektov, 0 kate
rih se je lani veliko govorilo in pisa-

10 in med katerimi najbrZ prednjaci 
ureditev Simoniceve domacije, za 
obnovo katere so bila ze prido
bljena sredstva preko kmetijskega . 
ministrstva, nato pa obcina ni do
bila izvajalca in je morala zaprositi 
za podaljsanje roka za prenovo. A 
najti izvajalca za gradbena dela, ki 
bodo potekala pod nadzorom spo
meniskega varstva, ne bo edina te
fava, kajti se vedno se vsi svetniki 
ne strinjajo, da je v Simonicevo do
macijo sploh smiselno vlagati. 

Prav tako se ni dogovora 0 pri
hodnosti Kimove hise ob cerkvi, 
ki jo je lani obcina odkupila, zdaj 
pa se zanjo zanima zupnik, ki bi j9 
zamenjal za fupnisce. Mercator 
se vedno ostaja lastnik spodnjega 
dela obcinske stavbe, za katerega 
pa ne skrbi; zato je obcina zainte
res iran a za nakup, pray tako se isce 
primemo lokacijo za selitev poste, 
ki se stiska v premajhnih prostorih. 
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