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Kaj bo v stari trnovski šolski stavbi

Občina je poslala ponudbo zavodu Hrastovec-Trate
Najprej so objekt ponudili Domu upokojencev Ptuj, vendar se je izkazalo, da je
ta možnost neizvedljiva zaradi denarja
Potem ko so se učenci in zaposleni v začetku novembra preselili iz stare trnovske
osnovnošolske stavbe v novo, je občinsko vodstvo pospešeno iskalo rešitev, kaj storiti s staro
stavbo. Najprej so jo ponudili Domu upokojencev Ptuj, saj so menili, da bi ta lahko pri njih
uredil svojo dislocirano enoto. Vendar je podžupan Franc Pukšič po pogovorih z direktorico
Kristino Dokl ocenil, da je ta možnost neizvedljiva.
"Na sestanku je Doklova povedala, da bi pri prenosu oziroma preureditvi nastal problem pri financah.
Če bi namreč hoteli, da staro šolo preuredijo v enoto doma, bi morala občina to sofinancirati s 30odstotnim deležem, kar pa seveda ne pride v poštev in zato odstopamo od prepustitve zgradbe stare
OŠ omenjenemu domu. Vendar pa bomo sodelovali pri pripravi idejnega projekta za novogradnjo
doma in ostanemo na njihovem spisku kandidatov za enoto doma. Po tej odločitvi je občina poslala
ponudbo še zavodu Hrastovec-Trate in ta se je takoj odzval, saj so si njihovi strokovnjaki nemudoma
prišli ogledat stavbo in bili kar takoj za to, da bi staro šolsko stavbo preuredili v enoto njihovega
zavoda," je o poteku dogajanj občinskemu svetu razložil trnovski podžupan Franc Pukšič.
Svetniki so se tako pred kratkim soglasno odločili, da se strinjajo s preureditvijo šole v enoto zavoda.
Poudarili so, da ima stavba vso potrebno infrastrukturo, in sklenili, da bo občina brezplačno prenesla
zgradbo s pripadajočimi objekti na Republiko Slovenijo in da podžupan lahko podpiše pogodbo o tem
prenosu. Ob tem so oblikovali še pogoje, kot denimo, da v tej enoti zavoda dobijo prednost pri
zaposlovanju domačini, da stroške prenosa in odmere parcel krije ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, pod katero sodi omenjeni zavod, in da novi lastnik financira dovoz do kulturne
dvorane ob stari šoli.
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