
OBISK ŽUPANA V ŠENTGORU V RADOVLJICI 

 

V Šentgoru v Radovljici smo se zelo razveselili samoiniciativnega obiska župana Občine 

Radovljice Cirila Globočnika s sodelavko Majdo Dežman. 

 

Župan si je ogledal naše prostore in se seznanil z našimi dejavnostmi, ki jih izvajamo v okviru 

programov psihosocialne rehabilitacije za ljudi s težavami v duševnem zdravju, kot sta 

programa Dnevni center in Zaposlovanje in delovno usposabljanje. Zanimalo ga je, kaj 

nudimo v programih, ki jih izvajamo, in s kom se povezujemo v lokalni skupnosti. Potrdil je, 

da je velika prednost, ker je v lokalni skupnosti dobro razvita nevladna organizacija, saj imajo 

osebe, ki jim je program namenjen, možnost vključitve in niso izolirane ter izključene iz 

vsakdanjega življenja. Prepričan je, da smo v lokalnem okolju, kjer delujemo, potrebni 

predvsem zaradi velikega števila potreb uporabnikov. Iz občine Radovljica je namreč 

vključenih 60 rednih obiskovalcev. Sicer pa delujemo za vse občine zgornjegorenjske regije.  

 

Župan se je seznanil tudi z aktivnostmi, ki jih nudimo v sklopu psihosocialne rehabilitacije v 

Dnevnem centru, kjer gre za pomoč pri strukturiranju dnevnih aktivnosti uporabnikov preko 

različnih skupin, delavnic, tečajev, individualnih, informativnih in svetovalnih razgovorov, 

skupine za samopomoč za uporabnike in svojce preko socialne mreže ter na skupinskih izletih 

in taborih. Dnevni center je pogosto prvi korak na poti do zaposlitve človeka, ki je vključen v 

ta program. Še posebej ga je zanimalo delo na statvah in izdelovanje izdelkov iz gline ter 

kooperantsko delo v sodelovanju s podjetji v lokalni skupnosti. Program zaposlovanja in 

delovnega usposabljanja vsebuje kreativne, delovne in psihosocialne vsebine. Zanimal se je 

tudi za Zaposlitveni center Šentplavž Jesenice, katerega ustanovitelj je Šent, predvsem z 

vidika zaposlovanja invalidov na zaščitenih delovnih mestih in vseh pravic, ki jim pripadajo 

po delovno pravni zakonodaji. 

 

Pohvalil je naše medsebojno sodelovanje med različnimi organizacijami v lokalni skupnosti 

na področju socialnega in zdravstvenega varstva, zaposlovanja med občino, društvi, Ljudsko 

univerzo Radovljica in drugimi akterji s poudarkom, da s povezovanjem in izmenjavo 

informacij delujemo v korist uporabnikov, ki iščejo strokovno pomoč in podporo. Ocenil je, 

da je prispevek vseh kompetentnih akterjev v lokalni skupnosti pomemben prispevek in bo 

občina v okviru svojih možnosti tudi v prihodnje prisluhnila potrebam socialno ranljivih 

skupin, ki so pogosto stigmatizirane in potisnjene na rob družbe, saj tako dvigujemo kakovost 

njihovega življenja.  

 

Z Občino Radovljica dobro sodelujemo. Finančno nam pomaga pri izvajanju programov in 

najemnini poslovnih prostorov ter nas na različnih področjih povezuje z lokalno skupnostjo. 
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