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Novi dom za 22 varovancev 
DARJA LUKMAN ŽUNEC 

Včeraj so v nekdanji osnovno
šolski stavbi v Trnovski vasi 
zaželeli dobrodošlico članom 
bivalne enote Zavoda Hrasto
vec- Trate. Prenovljena stav
ba je postala novi dom za 17 
njihovih varovancev že v po
nedeljek, prostora pa je dovolj 
za kar 22 oseb. Pri bivanju jim 
bo pomagalo 13 zaposlenih, 
večinoma domačinov, ki so že 
bili zaposleni v tem zavodu. Z 
veseljem si je ob svojcih varo
vancev nove prostore ogledala 
tudi ministrica za delo, druži
no in socialne zadeve Marjeta 
Cotman. 

V tem, da je kraj sprejel nove 
stanovalce, vidi še en dokaz, da 
v slovenski družbi znamo poskr
beti za dostojanstvo slehernega, 
četudi nekoliko drugačnega od 
večine. "$ tem dokazujemo, da 
razumemo, kaj pomenijo enake 
možnosti in preprečevanje soci
alne izključenosti , predvsem pa 
izkazujemo, da smo sposobni so
čustvovati z ljudmi, ne glede na 
njihovo drugačnost, in nam ni 
vseeno za sočloveka," je še deja
la ministrica. 

Stano~lci bivalne enote v Trnovski vasi so se v novem domu že povsem vživeli. (Darja lukman 2unec) 

Direktor zavoda josip Lukač Benko je odločitev prejšnjega njih je 11 dvoposteljnih sob s 
se je domačinom zadovoljen občinskega vodstva ocenil kot kopalnicami ter z velikimi in 
zahvalil, da so sprejeli enoto za- primerno, vendar je poskušal lično urejenimi skupnimi pro
voda in da jim je občina podari- ministrico Cotmanovo včeraj stori, odlično počutijo. 
la bivšo šolsko stavbo. Zavod je prepričati , da v kraju potrebu- Prostore odlikujejo živahne 
v njeno obnovo in prilagoditev jejo tudi dnevni center za sta- barve in prijetna razporeditev, 
za varovance vložil 200 tisoč rostnike, saj se starejši le stežka najbolj pa so veseli , da imajo 
evrov iz lastnega investicijske- odločijo za odhod v bolj odda- tudi štiri velike terase, s kate
ga sklada. Ijene domove upokojencev. Sta- rih je prav lep razgled na vas in 

Trnovskovaški župan Alojz novaIci se v novih prostorih, v bližnje griče. 


