
                                                                                                                                

                                                                     

Novice projektne skupine za deinstitucionalizacijo 

Črna na Koroškem 18.12.2020 

Tokrat o tem, kako se je kljub zapletom zaradi epidemije začelo delo v skupini, poročamo tudi 

o prvih korakih pri investicijskem delu projekta.  

Projektna skupina za deinstitucionalizacijo  je pričela z intenzivnim delom, vendar smo zaradi 

trenutne epidemiološke situacije, kombinirali delo od doma in v pisarni ter z aktivnim vključevanjem 

v neposredno delo z uporabniki.  

Nadalje so bile ustanovljene  in kadrovsko popolnjene delovne skupine, na področjih izobraževanja, 

koordinacije, zaposlovanja, ozaveščanja in informiranja, standardov kakovosti, preselitev in novih 

storitev ter namestitev uporabnikov v stanovanjske skupine. V vseh delovnih skupinah so aktivno 

vključeni tudi uporabniki. Sestanki so zaradi sodelovanja strokovnih sodelavcev iz Inštituta za 

socialno varstvo RS v Ljubljani, potekali preko spleta.   

Vsi člani jedrnega tema so se izobraževali iz področja vsebin normalizacije in osebnega načrtovanja. 

Na konkretnih primerih smo že predlagali kratkoročne , srednjeročne in dolgoročne spremembe in 

rešitve, glede na dosedanjo prakso.  

V prihodnje načrtujemo izobraževanja za zaposlene, ki jih bomo izvedli v začetku januarja 2021. Prav 

tako bomo s pričetkom prihodnjega leta pričeli v aktivnosti vključevati svojce naših uporabnikov. 

                                      *** 

Javnost smo seznanili tudi z novim kamenčkom v mozaiku gradnje bivalnih enot iz tega projekta… 

Prvi korak pri urejanja novih stanovanjskih enot v projektu deinstitucionalizacije je bil uspešen 

odkup zemljišč.  

Za odkup smo skupaj  namenili 337.500 evrov. Po javnem pozivu so potekala pogajanja na osnovi 

cenilnih poročilih v primerih, ko ceni nista bili usklajeni.  Postopki so bili uspešni, saj je odkup že v 

fazi primopredaje zemljišč, kar pomeni, da je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

prodajalcem kupnine že plačalo.  Urejajo se zemljiškoknjižne zadeve. Pri tem je treba vedeti, da je 

CUDV v tem primeru v funkciji upravljavca stvarnega premoženja države, lastnik je seveda republika 

Slovenija.  

Na vseh lokacijah so bile lastnice zemljišč občine, razen v Dravogradu, kjer je bil lastnik zasebnik. 

Štiri enote  se nahajajo na Ravnah, po dve v Mežici, Dravogradu, Radljah ob Dravi in Slovenj Gradcu 

ter eno na Muti. Ob gradnji ene stanovanjske enote (hiše) je predvideno pripadajoče zemljišče v 

izmeri najmanj 500 kvadratnih metov. Skupaj smo odkupili 8810 kvadratnim metrov zemljišč.  

Po uspešnem odkupu smo že objavili javno naročilo za izbor projektanta. Po načrtih naj bi se 

zgradili tipski objekti,  ki bodo prilagojeni posamezni lokaciji. V njih bo živelo 4 do 6 uporabnikov. 



                                                                                                                                

                                                                     

Pri projektiranju bodo morali upoštevati minimalne tehnične standarde za socialnovarstvene storitve. 

Tipska hiša bo s prostori za podporne službe obsegala vsaj 200 kvadratnih metrov tlorisne površine. 

Cilj projekta je, da bi se gradnja pričela v jeseni leta 2021. 

 


