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- SPOROČILO ZA JAVNOST Ivančna Gorica, 5. junij 2015

Naslov: Pomembna pridobitev za enakomeren razvoj in ohranjanje

kulturne krajine
Danes je v Zagradcu potekala svečana otvoritev nove podružnične šole in vrtca. Na platoju
pred šolo se je zbralo veliko število krajanov, staršev in seveda učencev šole ter malčkov, ki
bodo obiskovali nove prostore. Veseli dejstvo, da se je gradnja novega vzgojnoizobraževalnega objekta približno leto dni po postavitvi temeljnega kamna uspešno
zaključila, saj je občina Ivančna Gorica kljub neugodnim finančnim razmeram večino
sredstev zagotovila z občinskim proračunom. Nova šola, enota vrtca in večnamenska
športna dvorana z zunanjim igriščem so naložba za nadaljnji razvoj tega suhokranjskega
dela naše občine.
Slavnostno prireditev je pospremila Godba Stična, uvodni državni in evropski himni pa je
zapel združeni otroški pevski zbor podružničnih šol Zagradec, Ambrus in Krka. Številne
obiskovalce so nagovorili predsednica KS Zagradec Biljana Gartner, ravnateljica Vrtca Ivančna
Gorica Branka Kovaček, ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar, župan Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar, ki je bil tudi
slavnostni govornik današnjega odprtja nove šole in vrtca v Zagradcu. Dogodek so s svojo
udeležbo obogatili tudi gostje iz pobratene občine Hirschaid z županom Klausom Homannom
na čelu.
Župan Dušan Strnad: »Sam osebno nikoli nisem dvomil, da nam ne bi uspelo. Vse skozi sem
namreč vedel, da ima projekt veliko in trdno podporo v kraju, v občinskem svetu prejšnje in
sedanje sestave, pri vzgojiteljih in učiteljih in tudi v občinski upravi. Izbrali smo zanesljive
izvajalce GPI Tehniko iz Novega mesta, ki je v izvajanje del vključevalo številne izvajalce tudi
iz domače občine. Projekt je bil strokovno in odgovorno voden s strani občinske uprave in
nadzornikov projekta, pomemben delež pa so seveda dodali tudi projektanti z všečno,
funkcionalno in strokovno pripravo projektov. Kljub temu, da izvajalcem vreme v času
gradnje res ni bilo naklonjeno, se roki niso bistveno podaljšali in tako lahko z gotovostjo
trdimo, da je objekt danes pripravljen za uporabo in da bo prvega septembra, torej z novim
šolskim letom, prijazno in gostoljubno sprejel malčke, učenke in učence, vzgojiteljice,
učiteljice in učitelje, čistilke, kuharice, hišnika in vodje šole in vrtca«.
Slavnostni govornik gospod Mitja Bervar je v nagovoru čestital gospodu županu Dušanu
Strnadu in celotni občinski upravi, da jim je v času dolgotrajne gospodarske krize uspelo
realizirati novogradnjo. »Objekt, ki je pred nami dokazuje, da je lokalna raven eden od
motorjev gospodarskega razvoja v naši državi. Nova šola je zagotovo najlepše darilo občini in
občanom ob nedavnem občinskem prazniku in dvajsetletnici nastanka občine – jubileju, ob
katerem vam tudi sam izrekam iskrene čestitke«, še dodal Brvar.
Blagoslov je opravil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof msgr.
Andrej Glavan. Sledilo je še zadnje dejanje uradnega dela prireditve. Slovesen prerez traku so
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opravili predsednik Državnega sveta RS g. Mitja Bervar, župan Dušan Strnad, ravnatelj šole
Marjan Potokar, ravnateljica vrtca Branka Kovaček, direktor izvajalca del podjetja GPI
Tehnika Drago Muhič, vodja PŠ Zagradec Slavka Nahtigal, vodja zagraškega vrtca Lidija
Blatnik in predsednica KS Zagradec Biljana Gartner.
S tem so se vrata šole in vrtca tudi simbolno odprla. Množica obiskovalcev si je z
navdušenjem ogledala nove prostore. V hodniku je bila pripravljena tudi razstava slikovnega
gradiva zgodovine šolstva v tem delu občine. Večer se je zaključil s prijetnim druženjem na
športnem igrišču.
Ob zaključku svečanega dogodka so se župan, ravnatelj šole in ravnateljica vrtca s
simboličnim darilom zahvalili posameznikom, ki so bili najbolj zaslužni za to, da sta bila danes
nova šola in vrtec v Zagradcu predana v uporabo.
Bogat spremljevalni program so oblikovali učenci OŠ Stična, že omenjeni združeni otroški
pevski zbor podružničnih šol Ambrus, Krka in Zagradec, pevski zbor učiteljic OŠ Stična, otroci
Vrtca Ivančna Gorica, enoti Zagradec in Krka, Pevski zbor vzgojiteljic Vrtca Ivančna Gorica,
združeni suhokranjski moški in mešani pevski zbor, Folklorna in Gledališka skupina Zagradec
ter Godba Stična. Sodelovali so še domačini v okviru krajevne skupnosti, gasilskega društva,
turističnega društva in Aktiva podeželskih žena Zagradec.
Še nekaj informacij o gradnji Podružnične šole in vrtca Zagradec
Nova podružnična šola v Zagradcu bo razpolagala s kapacitetami za devetletni šolski program
in bo lahko sprejela približno 250 osnovnošolcev z območja Zagradca, Ambrusa in Krke.
Občina Ivančna Gorica bo z novim devetletnim šolskim programom v dolini reke Krke
omogočila izobraževanje otrok v lokalnem okolju, saj se šolarji s tega območja sedaj v
drugem in tretjem triletju dnevno vozijo na matično šolo v Ivančni Gorici. Znotraj novega
šolskega objekta bo nove prostore dobila tudi enota Vrtca Ivančna Gorica za vzgojnovarstveno delo v tem delu občine, objekt pa bo razpolagal še s športno dvorano in zunanjim
športnim igriščem.
Cena izgradnje objekta je 5,5 mio evrov. Za gradnjo je Občina Ivančna Gorica zagotovila
lastna proračunska sredstva, uspešno pa je kandidirala tudi za sredstva v okviru osmega
Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2013 – 2015 v
višini 594.565,92 EUR. Izgradnjo športne dvorane in zunanjega športnega igrišča je v višini
85.000 evrov sofinancirala Fundacija za šport.

