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V Hrastovcu o reorganizaciji centrov za socialno 
delo 
V grajskih prostorih zavoda Hrastovec-Trate so direktorji centrov za socialno 
delo podprli program reorganizacije - Nova bivalna enota zavoda v Zgornji 
Ščavnici 

Minister za delo, družino in socialne 
zadeve Janez Drobnič se je v soboto 
dopoldan sestal na delovnem srečanju z 
direktorji centrov za socialno delo in z 
direktorji varstven-delovnih centrov 
mariborske in pomurske regije. O 
reorganizaciji centrov za socialno delo so 
govorili v viteški dvorani zavoda 
Hrastovec-Trate, saj se je minister po 
delovnem pogovoru pobliže seznanil še z 
delovanjem zavoda. Udeleženci sobotnega 
posveta so skupaj ugotavljali, da je 
reorganizacija centrov za socialno delo 
nujna, saj se predvsem v manjših centrih 
spopadajo s pomanjkanjem strokovnih 
sodelavcev in zato niso kos vsem 
strokovno zahtevnim nalogam.  
 
Drobnič pričakuje, da bodo v prvih centrih za socialno delo novosti začeli uvajati že spomladi. V 
prihodnjem obdobju pa naj bi na ravni države oblikovali šestnajst institucij, ki bi delovale na višji, 
najverjetneje kar pokrajinski ravni, v večjih okoljih morda tudi dva ali trije pokrajinski centri. "Vseh 
šestdeset centrov za socialno delo, ki jih imamo, bo delovalo tudi v prihodnje in uporabnikom se ni 
bati, da bi se v odnosu do njih karkoli spremenilo, pač pa pričakujemo, da bo reorganizacija za nas 
vse dobrodošla," napoveduje minister Drobnič. 
 
Po ogledu nekaterih enot zavoda v Hrastovcu se je minister za delo, družino in socialne zadeve 
udeležil odprtja že 26. bivalne enote zavoda, ki so jo uredili v najeti hiši v Zgornji Ščavnici. Tam že 
biva 30 stanovalcev, to pa je prvi izmed domov, v katerem stanovalcem nudijo intenzivnejšo strokovno 
podporo, predvsem pa zelo kvalitetne razmere bivanja. Novi dom je blagoslovil škof dr. Jožef Smej, 
minister Drobnič pa je v nagovoru med drugim dejal: "Veseli me, da vzpostavljate odnose, ki krasijo, 
dom v katerem se človek dobro počuti, v katerem se prijazno reže kruh, kjer se razvijata toplina in 
ljubezen in v katerem se razvijajo dobri odnosi in so ljudje zadovoljni. Potrebno je, da je toplo, da so 
stene lepe, da so postelje udobne, da je postrežba dobra, toda ljubezni in sodelovanja ni mogoče 
nadomestiti s stenami. Toplino in ljubezen, sem prepričan, boste gradili skupaj varovanci, ki vam je 
dom namenjen, in delavci tega doma." 
 
Minister si je v soboto popoldan ogledal še, kako poteka življenje na zavodski kmetiji v Rožengruntu, 
in je zelo ugodno ocenil prav vse videne oblike bivanja, ki jih svojim stanovalcem ponuja Zavod 
Hrastovec -Trate. Ta je začel delovati kmalu po drugi svetovni vojni, takrat kot socialno zdravstveni 
zavod, o katerem se ni veliko govorilo. V zadnjem desetletju so v zavodu miselnost, da je za njegove 
stanovalce pomembno zgolj, da so varovani, siti, na suhem in da jim je toplo, korenito spremenili. 
Svoja vrata so na široko odprli javnosti, začeli so strokovno sodelovati s Fakulteto za socialno delo iz 
Ljubljane in z drugimi podobnimi institucijami, z ministrstvom in strokovnjaki iz tujine, sadove njihovega 
trdega in strokovnega dela pa je prepoznati tudi v tem, da pri odpiranju novih bivalnih enot nimajo 
težav s sosedi. V zavodu, ki se z vse pogumnejšimi koraki seli iz grajskih prostorov v ljudem prijazne 
oblike bivanja, je zaposlenih nekaj več kot 350 delavcev.  
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