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Nekdanja stavba osnovne !ole je postala prijazen dom varovankam in varovancem 
zavoda Hrastovec. (Darja Lukman Lunec) 

Kraj jih je lepo sprejel 
V stari stavbi OŠ Trnovska 
vas delovno-bivalna enota 
varstvenega zavoda 
Hrastovec 

DAllA WKMAN ŽUNEC 

Potem ko so pred leti v Trnovski vasi 
dobili povsem novo in veliko šolsko 
stavbo, v kateri poteka pouk prvih 
dveh triletij in v kateri je tudi otroški 
vrtec, so bili v tej občini pred vpraša
njem, kaj storiti s starejšo montažno 
šolsko stavbo. V njej je bilo res prema
lo prostora za osnovno šolo, spet pa ni 
bila tako dotrajana, da bi jo kazalo po
dreti. In odločili so se, da jo bodo od
stopili varstvenemu zavodu za odrasle 
iz Hrastovca, ki je tam kmalu uredil še 
eno svojih delovno-bivalnih enot. 

cCeprav je bilo med nekaterimi ob
čankami in občani slišati tudi pomi
sleke in nasprotovanje, na kar je ob 
odprtju enote odkrito opozoril trno
vskovaški župan Alojz serum, pa se je 
po nekaj letih izkazalo, da je bila od
ločitev občinskega sveta povsem na 
mestu. 

Občina se je torej raje kot za ru
šitev stare šolske stavbe odločila, da 
ji da kak nov namen in predala jo je 
omenjenemu zavodu. Zavod Hrastovec 

jo je; nekoliko z lastnimi sredstvi iri s 
pomočjo ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, ustrezno obnovil, 
primerno opremil in povsem prilago
dil potrebam svojih varovancev. 

Njihovi varovanke in varovanci 
so se leta 2007 vanjo vselili in enota 
je pričela delovati. Zdaj v njej 13 za
poslenih skrbi za kakih 22 varovan
cev, stavbo pa že na zunaj odlikujejo 
predvsem svetle in živahne barve. V 
njej imajo kar 450 kvadratnih metrov 
uporabnih površin. Delovno-bivalna 
enota je v celoti prilagojena različnim 
potrebam članov in prav njena ume
ščenost sredi živahnega kraja omogoča 
uporabnikom lažjo vključitev v okolje 
in sodelovanje z okoliškimi prebivalci. 
Vsakodnevne dejavnosti in aktivnosti 
so usmerjene predvsem v razvijanje 
samostojnosti članov. Ti tako denimo 
sodelujejo pri hišnih opravilih, pri ure
janju okolice in nekateri so vključeni 
tudi v različne delovne programe, v 
katerih za svoje delo dobijo plačilo. 
Različne športne in družabne dejav
nosti v prostem času jim še popestrijo 
in zapolnijo vsakdan. Kar nekaj do
mačinov in domačink se je dejavno 
vključilo v različne oblike druženja 
in sodelovanja z varovanci doma, ne
kateri pa so postali tudi njihovi zago
vorniki. 


