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ZAČETEK PROJEKTA 
DEINSTITUCIONALIZACIJE V CUDV ČRNA NA 
KOROŠKEM 
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem se je kot 
pilotni socialnovarstveni zavod prijavil na projekt Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kohezijskega sklada za regionalni razvoj, kar pomeni 
nadaljevanje deinstitucionalizacije CUDV Črna na Koroškem. S tem 
pristopom želimo slediti trendom deinstitucionalizacije – zmanjšanju 
namestitev v velike institucije ter vzpostaviti ustrezno obliko oskrbe v 
skupnosti – skupnostne oblike oskrbe. Osebam z motnjami v duševnem 
razvoju bo na ta način zagotovljena socialna vključenost v lokalna okolja, 
bližje domu in primarni družini. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko je 27. julija 2020 izdala odločbo o finančni 
podpori za projekt »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«. Od 
skupne vrednosti projekta Evropski socialni sklad prispeva dobrih 1,9 
mio evrov, 20 odstotkov prispevka za to nameni državni proračun. Ta 
denar je namenjen mehkemu delu projekta, to je organizacijski izvedbi 
deinstitucionalizacije, ki ni zgolj preselitev iz prenapolnjene stavbe v Črni v 
dislocirane enote, temveč pomeni tudi preobrazbo Centra in pomeni nov 
pristop do uresničevanja želja in potreb uporabnikov. Prav tako je Vlada 
uvrstila v proračun Odkup zemljišč za potrebe Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna na Koroškem. Zanj je odobrenih dobrih 327 tisoč 
evrov. Gre za dve lokaciji v Mežici, štiri na Ravnah na Koroškem, po dve v 
Slovenj Gradcu, Dravogradu, Radljah ob Dravi in eno na Muti. 
Kot zadnje pa je Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
sprejela odločitev o podpori za operacijo. Odobrenih je bilo 4, 8 mio 
evrov, od katerih Evropska unija prispeva dobre 3,8 milijona evrov, 
proračun republike Slovenije pa 960 tisoč evrov. Ta podpora je namenjena 
za izvedbo investicijskega dela projekta, torej za pripravo, projektiranje, 
izgradnjo ter opremo stanovanjskih enot in njihove okolice. Vodstvu 
CUDV Črna na Koroškem je v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve ter partnerjem Inštitutom za socialno varstvo, kljub 
epidemiološkim razmeram, ki so se pojavila v CUDV Črna in lokalnih 
okoljih, uspelo izpeljati tudi vsa začetna vsebinska, administrativna in 
finančna dela na projektu zemljišč. V mesecu oktobru je dvanajstčlanski 
projektni tim z aktivnostmi na vsebinskem delu začel delovati aktivneje. 
Več podrobnosti na spletni strani Občine Radlje ob Dravi 
http://www.radlje.si/novice/2710 

Marko Vrečič, vodja ozaveščanja in informiranja pri CUDV Črna

OBISKAL NAS BO DEDEK MRAZ
Dragi starši, tudi letos pride na obisk dedek Mraz, letos za spremembo z 
darilom kar do vaših vhodnih vrat. Zato vas vljudno prosimo, da otroka, 
ki je star od enega do 6 let (rojeni 1. 1. 2014 do vključno 31. 12. 2019), 
prijavite najkasneje do 11. decembra s prijavnico, ki jo pošljete na 
elektronski naslov obcina.radlje@radlje.si ali oddate v poštni nabiralnik 
Društva prijateljev mladine Radlje, v poslovni (občinski) stavbi v pritličju 
na Mariborski cesti 7.  

OBVESTILO
Zaradi priporočil epidemiološke stroke glede varstva občanov pred okuž-
bami COVID-19 letos ne bo slavnostnega prižiga lučk.
Da pričaramo vsaj malo prazničnega, decembrskega vzdušja, se bo mesto 
Radlje ob Dravi okrasilo kot vsako leto.

Praznične lučke se bodo prižgale v soboto, 5. decembra, ob 18 uri.

Želimo vam lepe, predvsem pa zdrave praznične dneve!

Krajevna skupnost Radlje ob Dravi

PRIJAVNICA - DEDEK MRAZ
Ime in priimek otroka

Datum rojstva

Naslov: (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

PODPIS starša/skrbnika

S podpisom soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov 
za potrebe organizacije in dovoljujem fotografiranje za 
namene promocije.

VODOOSKRBA
V projektu Vodooskrba se opravljajo naslednja dela:

1. Asfaltiranje Maistrove ulice in zaris talnih označb
2. Nadzorni center: ureja se okolica objekta in namešča se oprema.
3. Na Zg. Vižingi se zaključujejo montažna dela v in na vodohranu, 

urejena je nova dostopna pot do vodohrana in v prvotno stanje 
vzpostavljena gradbiščna pot.

4. Št. Janž poteka asfaltiranje ceste Vas–Kojzekov most–Repič.
5. Povezovalni vod Radlje–Muta; potekajo podvrtavanja od Zg. Vižinge 

proti Muti.
6. Povezovalni vod Radlje ob Dravi Brezno: poteka podvrtavanje in 

kopanje cevovoda med Sp. Vižingo in Vasjo.



VZDRŽEVALNA DELA
V okviru vzdrževanja smo v Vuhredu preplastili 170 m ceste nad železnico 
in 80 m ceste med Krajevnim domom in bivšo trgovino Ponudbe. 

Občina Radlje ob Dravi
  

 

TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO 
PREBIVALCEM OB EPIDEMIJI COVID-19
Spoštovani!

Obveščamo vas, da je ponovno vzpostavljen Telefon za psihološko pod-
poro prebivalcem ob epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki 
080 51 00, 24 ur na dan, vse dni v tednu nudijo strokovno pomoč izkušeni 
psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega 
zdravja.

S telefonom želijo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času 
epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami. 
Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
zdravstvenih domov po Sloveniji, Društva psihologov Slovenije, Rdeče-
ga križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega 
telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze 
prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:
• čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih 

čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;
• podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
• podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;
• podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali 

težavah, povezanih z delom od doma;
• priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in 

družinskega življenja;
• podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami v medoseb-

nih odnosih v času izolacije;
• podporo pri drugih izzivih, ki jih prinašajo trenutne razmere.

Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 (boleznijo CO-
VID-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno velja, da se obrnete na 
Klicni center za informacije o novem koronavirusu, na telefonsko številko 
080 14 04 ali obiščete spletno stran NIJZ oz. vladno spletno stran.

IZJAVA ŽUPANA NA TEMO STANOVANJA V 
BIVŠEM SAMOSTANU DOMINIKANK
»V časniku Večer smo zasledili objavo, v kateri novinarka opisuje stanje 
oz. stanovanje, v katerem živi ga. Snežana Pečovnik in je v opuščenem 
Radeljskem samostanu, katerega lastnica je Občina Radlje ob Dravi,« mi 
je dejala ob klicu novinarka oddaje Preverjeno s POP TV in me zaprosila za 
odgovore na njena vprašanja.

Z veseljem sem se odzval njenemu povabilu. Najin pogovor sem posnel 
tudi sam, ki ga najdete na povezavi https://www.youtube.com/wa-
tch?v=XeNKuZGMfB4&feature=youtu.be

g. Župan Alan Bukovnik
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