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Nadaljuje se razseljevanje varovancev iz Zavoda Hrastovec - Trate 

Nov dom našlo 12 stanovalcev iz Hrastovca 
Slovesno odprli že četrto bivalno enoto na radgonskem območju - Prihodnje 
leto dokončna razselitev iz gradu 
Trate, do leta 2010 pa tudi iz gradu 
Hrastovec 

Včeraj je bilo slovesno in veselo v Apačah 
pri Gornji Radgoni. V hiši številka 30, ki je 
last Ivana Peserla, so namreč minister za 
delo, družino in socialne zadeve dr. Vlado 
Dimovski, direktor Zavoda Hrastovec - 
Trate Josip Lukač in župan občine Gornja 
Radgona Anton Kampuš odprli novo 
bivalno enoto. Po podobnih bivalnih 
enotah, ki so jih v sklopu razseljevanja 
varovancev oziroma stanovalcev iz 
Zavoda Hrastovec - Trate že odprli na 
Partizanski cesti in v Lackovi ulici v Gornji 
Radgoni ter v Žibercih v Apaški dolini, je 
to že četrta bivalna enota v občini Gornja 
Radgona. 
 
V lepo in sodobno urejenem objektu v 
središču Apač je svoj novi dom našlo 12 stanovalcev, ki se bolj ali manj težko gibajo. Številni gostje, 
predstavniki raznih zavodov in ustanov ter mnogi domačini so še posebej zadovoljni, da so nove 
sosede in sostanovalce, enako kot v Gornji Radgoni in Žibercih, lepo sprejeli tudi v Apačah. 
 
V svojem nagovoru je minister Dimovski izrazil zadovoljstvo, da so tovrstne bivalne enote kot ena 
izmed inovacij Zavoda Hrastovec - Trate tako dobro zaživele. Stanovalcem in šestim zaposlenim je 
zaželel dobro počutje v novem okolju, radgonskemu županu Antonu Kampušu in občanom Gornje 
Radgone in Apač pa je zahvalil za razumevanje. "Naloga države je, da poskrbi za vsakega 
posameznika, brez kakršnega koli ločevanja. Nikakor nam ne sme biti vseeno, kako živi sleherni 
državljan, ne glede na njegove zdravstvene in druge zmožnosti. In zato sem vesel, da se razseljevanje 
zavoda opravlja tako humano, kjer ljudje s posebnimi potrebami prihajajo v posebej zdrava okolja," je 
med drugim dejal minister Dimovski, ki je s sodelavci obiskal in si ogledal tudi bivalno enoto 
stanovalcev z duševnimi motnjami v Lackovi ulici v Gornji Radgoni in obiskal družino, kjer so štirje 
nekdanji varovanci zavoda v rejništvu. 
 
Zbrane je pozdravil tudi radgonski župan Kampuš, ki je že od začetka v sodelovanju z direktorjem 
zavoda pomagal pri reševanju omenjene problematike. Josip Lukač je med drugim dejal, da poteka 
razseljevanje po načrtih. Po njegovem bo grad Trate prazen že do konca tega leta, čeprav je rok 
konec leta 2005, po istih načrtih pa bo grad Hrastovec prazen najpozneje do leta 2010, toda želja 
vseh je, da bi tam ostale ustrezne dejavnosti zavoda. 
 
Že pred prihodom v Apače in pozneje v Gornjo Radgono, kjer je minister Dimovski imel še nekaj 
aktivnosti, povezanih z osrednjo proslavo vstopa Slovenije v EU ter gradnjo doma starejših občanov v 
mestu Gornja Radgona, pa je bilo slovesno tudi v samem Hrastovcu. Tam so namreč predali namenu 
tudi rekreacijski bazen, prvi v tovrstnih ustanovah pri nas.  
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Josip Lukač, Vlado Dimovski in Alenka Markovič ob 
včerajšnjem odprtju dislocirane enote Zavoda 
Hrastovec - Trate 
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