
20 Štajerski 

Zavod odpira enoto v stari šoli 
Lanskega oktobra so v Trnovski vasi odprli novo šolo, vrtec ln telovadnico. Tako je 
ostala stara montažna šolska stavba s 546 kvadratnimi metri bruto površine praz· 
na. Občina Trnovska vas je Izpraznjen objekt ponudila Zavodu Hrastovec · Trate, 
da 51 v prostorih stare šolske stavbe uredi zunanjo enoto za stanovalce zavoda. 

Vlada RS je avgusta letos 
sprejela sklep, da se sklene p0-
godba o brezplačnem prenosu 
lastništva stare šolske stavbe v 
Trnovski vasi na Republiko Slo
venijo, za upravljavca stavbe pa 
se imenuje Zavod Hrastovec . 
Trate. Zraven objekta se je na dr
žavo preneslo 1746 kvadratn ih 
metrov zemljišča. Vlada RS je 
za podpis pogodbe pooblastila 
mag. Janeza Drobniča, ministra 
za delo, dmžino in socialne za
deve. Ta je pogodbo podpisal in 
jo v podpis poslal Zavodu Hra-

... stovec -Trale in občini Trnovska 
vas. 

Septembra sta v prostorih 
osnovne šole v Trnovski vasi 
pogodbo svečano podpisala 
podžupan občine Trnovska vas 
Franc Pukšič in direktor Zavo
da Hrastovec - Trate mag. Josip 
lukač. Ob {cj slovesnostj SO v 
Trnovski vasi pripravili krajši 
kulturni program, v katerem 
so nastopili učenci OŠ Trnov
ska vas. Svečanemu podpisu pa 
so prisostvovali tudi občinski 
svetniki in predsedniki društev 
v kraju. Po podpisu pogodbe so 
si zbrani skupaj ogJedali staro 
šolsko stavbo in podžupan ob
čine Trnovska vas Franc Pukšič 

Podžupan občine Trnovska vas Franc Pukšič Izroča ključe stare šo~ 
ske stavbe direktorju Zavoda Hrastovec -Trate mag. Josipu Lukaču. 

je direktorju Zavoda Hrastovec 
-Trate predal ključe stare šolske 
stavbe. 

Kot jc povedal direktor Zavo
da Hrastovec - Trate mag. Josip 
Lukač, bo Trnovska vas že 25. 
enota 7..avoda v ustanavljanju in 
(ako bo že 1/3 stanovalcev za
voda živelo v novih prijaznejših 
oblikah bivanja. Objekt naj bi 
odprli prihodnje leto. V njem pa 
naj bi živelo od 15 do 20 starej
ših ljudi, ki imajo gibalne težave. 
-Objekt bomo obnovili in prire
dili našim potrebam in bo os(al 
takšen, kot je. Okolja torej ne 
bomo spreminjali, vse bo odpr
to. K nam na pogovor SO vedno 
dobrodošli vsi ljudje dobre VOlje 
in postregli jih bomo s kavo.« 

Na vprašanje, kaj takšna eno
ta kraju pri naša, pa mag. Josip 
lukač pravi: .vsekakor kot prvo 
prinaša delovna mesta, za ne
katere ljudi možnost zaposlitve 
in s tem socialno varnost. In ti 
zaposleni ljudje bodo ostali v 
kraju. Prinaša pa tudi precej na 
področju kulture bivanja, saj v 
kraju, kjer živijo drugačni ljudje, 
to kraj bogati. Vsekakor pa OSla· 
ja odprtih še veliko možnosti so
delovanja lobano Trnovska vas. 
Morda bomo kdaj v prihodnosti 
tukaj zgradili kakšen !lom .• 
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