
 
 
MINISTER SVETLIK NA OBISKU V PTUJSKI ENOTI DRUŠTVA OZARA SLOVENIJA 
 
Ptujska enota društva OZARA Slovenija že 11 let deluje v obnove potrebnih prostorih v 
centru mesta 
 
Ptuj, 26. januar 2011 – Ptujsko enoto društva OZARA Slovenija, je v okviru današnjega 
obiska na Ptujskem obiskal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan 
Svetlik. Društvo OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, že več 
kot 16 let skrbi za ljudi, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Ptujska enota več kot 
desetletje kot ena najbolj aktivnih v slovenskem prostoru, dnevno nudi strokovno 
pomoč ter raznolike skupinske aktivnosti več kot dvajsetim uporabnikom, ki v 
prostorih dnevnega centra preživljajo večino svojega prostega časa. V okviru enote 
deluje tudi stanovanjska skupina, v kateri biva 5 oseb. Veliko težavo pa delovanju 
društva v ptujski enoti povzroča obnova dotrajanih prostorov in sofinanciranje 
izvajanja programov. 
 
Predstavniki društva Ozara Slovenija so se ministru Svetliku ob tej priložnosti zahvalili za 
dolgoletno finančno podporo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Vsi nosilni 
programi društva so namreč že dalj časa vključeni v sistem večletnega sofinanciranja, 
brez katerega programov, ki na letni ravni ponujajo pomoč več kot 1000 osebam s 
težavami v duševnem zdravju, sploh ne bi bilo mogoče izvajati. Spregovorili pa so tudi o 
težavah, ki pestijo zlasti njihovo enoto na Ptuju, ki je bila ustanovljena leta 1999. Že od 
samega začetka ta deluje v prostorih v lasti ministrstva na Ulici Viktorina Ptujskega 3, ki 
so sicer pod spomeniškim varstvom, a so zaradi svoje več kot očitne dotrajanosti 
potrebni celovite rekonstrukcije. Neprofitno društvo ima izjemno omejena sredstva za 
naložbe in vzdrževanje, s katerimi ne zmorejo zagotoviti sredstev za potrebno celovito 
adaptacijo prostorov. Zato si želijo, da bi se dobro sodelovanje z ministrstvom, kakor 
tudi z Mestno občino Ptuj, nadaljevalo in da bi našli skupno pot za reševanje te težave in 
tako obnovili prostore.   
  
Druga velika težava enote Ptuj je pomanjkanje strokovnega kadra v Dnevnem centru 
Ptuj, v katerega se je v lanskem letu vključevalo 71 oseb. Od leta 2005, ko je bilo 
ukinjeno sofinanciranje strokovnega delavca s strani ministrstva, se namreč vseskozi 
kaže velika potreba po tovrstnem kadru. V društvu Ozara Slovenija so se zato odločili, da 
poskusijo sredstva za manjkajočega strokovnega delavca pridobiti na pravkar 
zaključenem razpisu ministrstva za sofinanciranje programov socialnega varstva. 
Predstavniki društva pa se niso mogli izogniti težavam, povezanih s krčenjem sredstev za 
izvajanje programa javnih del, zaradi katerega imajo tako kot tudi druge humanitarne 
organizacije, težave pri zagotavljanju izvajalcev za posamezne dejavnosti programov.  
 
A kljub vsem težavam društvo OZARA Slovenija na Ptuju in tudi drugod po Sloveniji 
uspešno nadaljuje z delom na področju reintegracije oseb s težavami v duševnem 



zdravju. K temu bo zagotovo pripomogla tudi odločitev ministrstva o sofinanciranju 
različnih tipov stanovanjskih skupin, saj je več kot 15 letna praksa pokazala, da so 
potrebne različne oblike stanovanjskih skupin, ki vključenim uporabnikom nudijo 
različno obliko podpore. Veseli pa jih tudi, da novi predlog zakona o socialno varstveni 
dejavnosti zavezuje občine k  sofinanciranju tudi v primerih, ko gre za namestitev oseb s 
težavami v duševnem zdravju v program stanovanjskih skupin. Tako bodo lahko še 
naprej učinkovito pomagali k vrnitvi v življenje tudi tistim ljudem, ki bi bili sicer 
odmaknjeni na rob družbe rob. 
 
Društvo OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja je nevladna, 
humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva. Ljudem, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, ponuja 
izvenbolnišnične oblike psihosocialne rehabilitacije in podpore, programe izobraževanja 
in preživljanja prostega časa, informiranje in svetovanje. Doslej se je v programe društva 
OZARA SLOVENIJA vključilo več kot 3000 uporabnikov in več kot 950 njihovih svojcev.  
 
Več dodatnih informacij: 
Mag. Bogdan Dobnik strokovni vodja programov in predsednik društva, info@ozara.org 
Darja Potočan, Ozara Slovenija, 041 547 861 
 


