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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 

8/2007, 102/2010: 

 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 

uporabnika; 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in 

razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 

posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali 

v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 

doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje 

zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 

 

 

Poslovno poročilo vsebuje naslednje tabele: 

Tabela 1 – Zaposleni v mesecu decembru 2020 

Tabela 2 - Sistemizirana delovna mesta 

Tabela 3 – Število upravičencev v letu 2020 

Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2020 

Tabela 5 – Velikost zavoda (stanje na dan 31. 12. 2020) 

Tabela 6: Kadrovski normativi VDC in pomožna tabela IZJAVA. 

Tabela 7: Realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji v letu 2020 

Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta 
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 

PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA 

 

1.1 SPLOŠNI PODATKI  

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem je samostojni javno socialno 

varstveni zavod za usposabljanje.  

 

Center je bil ustanovljen z Zakonom o ustanovitvi Zavoda za delovno usposabljanje mladine v 

Črni na Koroškem, ki ga je sprejela Skupščina soc. republike Slovenije na seji republiškega 

zbora dne 22. 12. 1967. Zakon o ustanovitvi zavoda je objavljen v U. l. RS, št. 43/67.  

Ustanoviteljske pravice CUDV Črna izvršuje Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Sklep o preoblikovanju Zavoda za 

delovno usposabljanje mladine v Črni na Koroškem v javni socialno varstveni zavod 

štev.:022-3/93-14/1-8 z dne 27. maja 1995).  

 Polni naziv: Center za usposabljanje, delo in varstvo, Črna na Koroškem  

 Skrajšan naziv: CUDV Črna na Koroškem  

 Sedež: Center 144, 2393 Črna na Koroškem  

 Telefon:  

 00386 2 870 40 00 - tajništvo  

 00386 2 870 40 23 – direktor 

 00386 2 870 40 49 – vodja poslovodne službe 

 Faks: 00386 2 870 40 20  

 Elektronski naslov zavoda: info@cudvcrna.si 

 Elektronski naslov direktorice: dalja.pecovnik@cudvcrna.si  

 Elektronski naslov vodje poslovodne službe: monika.porej@cudvcrna.si  

 Internetna stran: www.cudvcrna.si  

Dejavnost Centra je vpisana v sodni register pod štev. vložka 1/00712/00. Vpis v sodni 

register je objavljen v UL RS št. 109/06 z dne 23. 10. 2006.  

 Šifra dejavnosti: 87.200  

 Matična številka: 5055792000  

 Registr. številka: 5045000675  

 Davčna številka: SI20966407  

 Transakcijski račun: 01100-6030269843, odprt pri UJP Slovenska Bistrica  

Zakoniti zastopnik Centra: direktorica Dalja Pečovnik; mag. org. men. soc. dej. 

1.2  VELIKOST ZAVODA  

1.2.1 Lokacije 

 

Sedež CUDV Črna, Center 144, Črna na Koroškem: 

 Direktor, uprava; 

 Strokovne službe; 

 Službe osnovne oskrbe; 

 DE Center VIZ (usposabljanje otrok in mladostnikov); 

 DE Center IVO (institucionalno varstvo odraslih). 

 

 

 

mailto:info@cudvcrna.si
mailto:dalja.pecovnik@cudvcrna.si
mailto:monika.porej@cudvcrna.si
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Stanovanjske enote za uporabnike domskega varstva: 

 stanovanje I. (garsonjera), Center 147, 2393 Črna na Koroškem; 

 stanovanje II. (Rudarjevo), Rudarjevo 15, 2393 Črna na Koroškem; 

 stanovanje III. (Pristava), Pristava 56, 2393 Črna na Koroškem; 

 stanovanje IV. (Pristava), Pristava 56, 2393 Črna na Koroškem; 

 stanovanje V. (Teber), Center 107, 2393 Črna na Koroškem; 

 stanovanje VI. (garsonjera), Lampreče 4, 2393 Črna na Koroškem; 

 stanovanje VII. (Lampreče), Lampreče 26, 2393 Črna na Koroškem; 

 Stanovanjska enota »Hiša sreče« Ravne: Čečovje 63 d, Ravne na Koroškem; 

 Stanovanjska Enota Prevalje, Na produ 5a, 2391 Prevalje. 

 

Bivalne enote (institucionalno varstvo odraslih): 

Bivalna enota Kovač, Center 155, Črna na Koroškem; 

Bivalna enota Brunet: Center 122, Črna na Koroškem. 

 

Dnevni Center Ravne: Javornik 69, Ravne na Koroškem (usposabljanje otrok in 

mladostnikov). 

 

Varstveno delovni centri (varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji): 

VDC Kovač, Center 155, Črna na Koroškem + VDC Kovač – enota glina - zadruga Center 

38, 2393 Črna na Koroškem; 

VDC Črna, Center 144, Črna na Koroškem; 

VDC Ravne – Halda Železarna Ravne, Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem; 

VDC Slovenj Gradec, Prešernova 3 b, 2380 Slovenj Gradec; 

VDC Muta, Gasilska ulica 4, 2366 Muta; 

Trgovina CUDV Črna– prodaja lastnih izdelkov - Center 100, Črna na Koroškem. 

 

Počitniške enote: 

DE Topla – Topla 13, 2393 Črna na Koroškem; 

DE Pacug – Pacug 22, 6330 Piran. 

 

Priloga: Tabela 5: Velikost zavoda (stanje na dan 31. 12. 2020) 

(tabela izpolnjena v pripeti Excelovi datoteki “CUDV tabele poslovno poročilo 2020”)  

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem opravlja dejavnost, ki je 

usklajena z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 

17/08) in obsega:  

 

A 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 

A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 

A 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna 

A 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin 

A 01.210 Vinogradništvo 

A 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja 

A 01.230 Gojenje citrusov 

A 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 

A 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic 

A 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev 

A 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov 

A 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 

A 01.300 Razmnoževanje rastlin 

A 01.410 Prireja mleka 
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A 01.430 Konjereja 

A 01.450 Reja drobnice 

A 01.460 Prašičereja 

A 01.470 Reja perutnine 

A 01.490 Reja drugih živali 

A 01.640 Obdelava semen 

A 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 

C 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 

C 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

C 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 

C 10.730 Proizvodnja testenin 

C 10.830 Predelava čaja in kave 

C 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil 

C 10. 890 Proizvodnja drugih prehrambnih izdelkov, drugje nerazvrščenih 

C 11.010 Proizvodnja žganih pijač 

C 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 

C 13.200 Tkanje tekstilij 

C 13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 

C 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 

C 13.930 Proizvodnja preprog 

C 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 

C 14.120 Proizvodnja delovnih oblačil 

C 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 

C 14.310 Proizvodnja nogavic 

C 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil 

C 16.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa 

C 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo 

C 16.240 Proizvodnja lesene embalaže 

C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 

C 17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže 

C 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 

C 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 

C 18.120 Drugo tiskanje 

C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

C 20.530 Proizvodnja eteričnih olj 

C 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 

C 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 

C 25.9     Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov  

C 31.090 Proizvodnja drugega pohištva 

C 32.130 Proizvodnja bižuterije 

C 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 

C 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 

D 35.119 Druga proizvodnja električne energije 

D 35.130 Distribucija električne energije 

D 35.140 Trgovanje z električno energijo 

E 38.1     Zbiranje in odvoz odpadkov 

E 39.00   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

F 43.3     Zaključna gradbena dela 

F 43.342 Pleskarska dela 

G 47.190 Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah 

G 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo 
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G 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki 

G 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami,  

      sladkornimi izdelki 

G 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah 

G 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 

G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 

G 47.8     Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah 

 

H 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet 

H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 

I 56.101 Restavracije in gostilne 

I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 

I 56.103 Slaščičarne in kavarne 

I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

I 56.290 Druga oskrba z jedmi 

I 56.300 Strežba pijač 

J 58.110 Izdajanje knjig 

J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 

M 70.2     Podjetniško in poslovno svetovanje 

M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 

M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

M 74.200 Fotografska dejavnost 

N 81.2     Čiščenje 

N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

N 82.1 Pisarniške dejavnosti 

N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

N 82. 920 Pakiranje 

N 82. 990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave 

O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen 

obvezne socialne varnosti 

P 85.100 Predšolska vzgoja 

P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 

P 85.500 Drugo izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje 

P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost 

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 

Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in                

zasvojenih oseb 

Q 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 

Q 88.9     Drugo socialno varstvo brez nastanitve 

Q 88.910 Dnevno varstvo otrok 

R 90.010 Umetniško uprizarjanje 

R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
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R 90.030 Umetniško ustvarjanje 

R 91.011 Dejavnost knjižnic 

R 91.012 Dejavnost arhivov 

R 93.190 Druge športne dejavnosti 

R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot 

S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov 

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 

S 96.021 Frizerska dejavnost 

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene  

T 98.100 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo 

 

Tržna dejavnost Centra vključuje storitve za uporabnike, ki presegajo dogovorjen obseg 

standardnih storitev in storitve opravljene za zunanje uporabnike. 

1.3 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV CUDV ČRNA 

 

Svet Centra 

 

Svet Centra je organ upravljanja Centra, ki je sestavljen iz sedmih članov: 4 predstavniki 

ustanovitelja, 1 predstavnik staršev ali zakonitih zastopnikov, 1 predstavnik zaposlenih, 1 

predstavnik invalidskih organizacij. 

 

Pristojnosti Sveta Centra in njegovo poslovanje sta določena s Statutom CUDV Črna ter 

Poslovnikom o delu poslovanja Sveta Centra. 

 

Svet Centra se je v letu 2020 sestal na petih dopisnih sejah, dveh rednih in eni izredni seji.  

Volilna komisija je potrdila novo izvoljeno članico – predstavnico zaposlenih.  

 

Svet staršev 

 

Svet staršev šteje 9 članov.  

Člani Sveta staršev za mandatno obdobje 2018-2022 so naslednji: 

 

predsednik Sveta staršev, predstavnik VDC Ravne 

predstavnica VDC Kovač 

predstavnik domskega varstva 

predstavnica VDC Slovenj Gradec 

predstavnik VDC Muta 

predstavnica usposabljanja – dnevno 

predstavnica usposabljanja – celodnevno 

predstavnica domskega varstva 

predstavnik VDC Črna 

 

Člani Sveta staršev se sestajajo pred sejo Sveta Centra, da izpostavijo aktualne zadeve. 

Predstavnik staršev v svetu centra izpostavi na seji Sveta Centra pomembna vprašanja.  

 

Strokovni svet 

 

Strokovni svet ima sedem članov. Sestavljajo ga strokovni delavci in strokovni sodelavci, ki 

jih v strokovni svet imenuje direktor. 

Naloge Strokovnega sveta so: 
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- Določanje strokovnih podlag za programe dela in razvoj Centra 

- Podajanje mnenj in predlogov glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti 

- Obravnava predlogov letnih delovnih načrtov in programov razvoja Centra ter poročil 

o njihovem uresničevanju 

- Predlaga in spremlja uvajanje novih metod dela 

- Obravnava predloge za strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposablja nja 

delavcev 

- Obravnava predloge raziskovalnih in projektnih nalog 

- Obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela 

 

Svet uporabnikov 

 

Šteje 9 članov. Predstavnike v Svet uporabnikov izvolijo samozagovorniki na sestankih 

samozagovorniških skupin. 

 

Naloge Sveta uporabnikov: 

- Daje predloge za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov 

- Skrbi za uresničevanja Kodeksa pravic, vedenja in dolžnosti otrok, mladostnikov in 

odraslih 

- Opozarja na kršitve, daje pobude in pripombe organom Centra 

- Opozarja na kršitve dogovorov o trajanju, vrsti, obsegu in načinu zagotavljanja 

institucionalnega varstva ter o plačilu in doplačilu oskrbnih stroškov 

- Daje predloge ugovorov v primerih, ko uporabnik ni zadovoljen z  izvajanjem 

dogovorjene storitve oz. storitve zaposlenega. 

1.4 ZAKONSKE PODLAGE 

 

V letu 2020 smo  vse dejavnosti Centra izvajali na podlagi spodaj navedenih zakonskih 

podlag: 

 

 Zakona o socialnem varstvu; 

 Zakon o socialnem vključevanju invalidov;  

 Zakona o zavodih; 

 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; 

 Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 

 Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 

 Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravic do institucionalnega varstva 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov 

za otroke s posebnimi potrebami; 

 Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev; 

 Zakona o zdravstveni dejavnosti; 

 Zakona o delovnih razmerjih; 

 Zakona o javnem naročanju; 

 Zakona o računovodstvu; 

 Zakona o javnih financah; 

 Zakona o varstvu osebnih podatkov; 

 Zakona o splošnem upravnem postopku; 

 Zakona o varnosti in zdravju pri delu; 

 Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019; 

 Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov; 

 Slovenski računovodski standardi;  
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 Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 

 Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti; 

 Splošne deklaracije človekovih pravic;  

 Konvencije o pravicah invalidov; 

 Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020; 

 Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; 

 Kolektivna pogodba za javni sektor; 

 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; 

 Uredbe o plačah direktorjev; 

 Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu; 

 Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi; 

 Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, 

 

ter ostali aktualni predpisi s področja socialno varstvene dejavnosti, dela, financ, 

izobraževanja, zdravstva, higienskih standardov, požarne varnosti in drugo. 

 

Poleg zakonskih podlag za delovanje bo zavod ocenjeval svoje poslovanje tudi na podlagi 

sklenjene pogodbe o financiranju za leto 2020 ter druge pravne podlage za dejavnosti, ki jih je 

opravljal v letu 2020. 

 

2 DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ 

VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA 

UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH 

PROGRAMOV 

2.1 VIZIJA IN POSLANSTVO CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 

 

Vizija vodenja in usmerjanja dela Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, 

je zagotavljati kakovostne in inovativne  programe dela z osebami z motnjo v duševnem 

razvoju. CUDV Črna je uporabnikom prijazna organizacija, ki je pozorna do njihovih 

pričakovanj in jim na vseh področjih omogoča aktivno soustvarjanje vsebin in programov.  

 

Center je sledil dolgoročno zastavljenim ciljem: 

 Zagotavljati in izvajati ustrezne programe vzgoje in izobraževanja. 

 Pripraviti načrte za zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje 

Posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 

 Pripraviti strokovne programe in smernice za delo s starajočo populacijo oseb z MDR. 

 Izboljšati bivalne pogoje v centralni zgradbi CUDV, na lokaciji Črna na Koroškem. 

 Pripraviti projektno dokumentacijo za izgradnjo manjših stanovanjskih skupin v 

občinah Vzhodne kohezijske regije in kandidirati na Projektu (PIEKP) evropskega 

kohezijskega sklada za regionalni razvoj. 

 Slediti strategiji zmanjšanja kapacitete namestitev v prenatrpani centralni stavbi, v 

skladu s priporočili Socialne inšpekcije. 

2.2 URESNIČEVANJE STRATEGIJE RAZVOJA CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo deluje v skladu z veljavno zakonodajo. Ves čas 

sledimo strokovnim načrtom in smernicam. Pomembna usmeritev Centra je  delovanje na 

nacionalnem nivoju ter zagotavljanje kakovostnih storitev in pogojev za življenje in bivanje 

oseb z motnjo v duševnem razvoju. 
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2.3 VREDNOTE CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 

Spoštovanje 

Pri delu razvijamo in upoštevamo vse razpoložljive poti spoštovanja, kot so samospoštovanje, 

spoštovanje uporabnika, svojca, sodelavca, spoštovanje znotraj posameznih strokovnih okolij, 

spoštovanje do različnosti in drugačnosti. Razvijamo oblike medsebojnega spoštovanja, 

spoštovanje do dela, do pripomočkov in opreme ter do centra -ustanove, kot celote. 

 

Odgovornost  

Sledimo željam in potrebam uporabnikov ter jih, kot enakovredne partnerje vključujemo v 

oblikovanje strategij, programov in ciljev. Z zavedanjem odgovornosti hodimo po začrtani 

poti ter delujemo v skladu s strokovnimi smernicami, strategijami, finančnim načrtom in 

izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev. Z veliko mero odgovornosti stojimo za svojimi 

dejanji. 

Povezanost 

Eden izmed osnovnih ciljev zastavljenega programa je povezovalno delovanje, sprejemanje 

drug drugega, želja po napredku. Skozi delo ustvarjamo povezovalno klimo med zaposlenimi, 

kar nas tudi tesneje povezuje z uporabniki, med seboj ter z vsemi ostalimi deležniki v procesu 

našega dela. 

Strpnost 

Strpnost lahko opredelimo kot vrlino in je tudi ena temeljnih človeških pravic. Ljudi ne 

ločuje, temveč povezuje. Živimo v različnih okoljih, pripadamo različnim kulturam, verskim 

skupnostim. Ob tem prevzemamo nauke, vrednote, vrline, standarde drug od drugega in to nas 

bogati pri našem delu. 

Raznolikost 

Znotraj institucionalnega okolja obstaja veliko raznolikosti. Med seboj se razlikujejo 

uporabniki, zaposleni, svojci, zunanji sodelavci in najrazličnejši deležniki, ki sodelujejo pri 

ustvarjanju posamezne zgodbe. Naš izziv pri delu je premostiti raznolikosti v spolu, kulturi, 

veri,  izgledu, dojemanju, vedenju, željah, potrebah na način, da sodelujemo, sprejemamo 

drug drugega in spoštujemo našo raznolikost v vsakem trenutku ter pri vsakodnevnih 

aktivnostih in dejanjih.  

 

3 LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V 

OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI 

V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA 

 

 

Zavod je v preteklem letu posloval na podlagi letnih pogodb o financiranju z ustanoviteljem, z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Zavodom za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, z Zavodom RS za zaposlovanje, z lokalnimi skupnostmi, s Centri za socialno 

delo na območju celotne Slovenije, z občinami, iz katerih prihajajo naši uporabniki, s Šolskim 

centrom Slovenj Gradec in Šolskim centrom Ravne na Koroškem. 
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Zavod je izvajal v okviru javne službe naslednje programe: 

 program socialnega varstva otrok in mladostnikov – celodnevno varstvo, 

 program socialnega varstva otrok in mladostnikov – dnevno varstvo, 

 program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov – celodnevno varstvo, 

 program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov – dnevno varstvo, 

 vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

 institucionalno varstvo odraslih v zavodu – 24 ur, 

 institucionalno varstvo odraslih v zavodu – 16 ur, 

 institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur, 

 institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah – 16 ur, 

 osnovno zdravstveno dejavnost otrok in odraslih, vključno z zdravstveno nego in 

zdravstveno rehabilitacijo, 

 program javnih del, 

 tržno dejavnost. 

 Storitev pomoči družini na domu 

3.1 GLAVNI CILJI DELA V LETU 2020 

 

CILJ AKTIVNOST CILJNA 

VREDNOST 

REALIZACIJA 

Deinstitucionalizacija 

CUDV Črna 

 

Priprava profila 

zavoda 

Priprava načrta 

preobrazbe zavoda 

Priprava investicijske 

dokumentacije za 

izgradnjo 

stanovanjskih skupin 

Priprava projektne 

dokumentacije za 

izgradnjo 

stanovanjskih skupin 

Nakup zemljišč za 

izgradnjo 

stanovanjskih skupin 

Pričetek izgradnje 

stanovanjskih enot 

Pričetek izvajanja 

skupnostnih storitev 

oskrbe 

Deinstitucionalizacija 

CUDV Črna 

Razselitev 

uporabnikov v 

stanovanjske hiše za 4-

6 stanovalcev 

Dvig  kakovosti 

življenja uporabnikov 

Spoštovanje 

Konvencije o 

človekovih pravicah 

Izvedba profila 

zavoda v 

zaključni fazi 

Investicijska 

dok. zaključena 

(DIIP, PIZ,IP) 

V pripravi je 

Izbor izvajalca 

projektne dok. 

Izveden nakup 

13 zemljišč za 

stanovanjske 

skupine za 4-6 

oseb 

 

 

Zagotavljanje ustreznih 

pogojev in kapacitet za 

kakovostno izvajanje 

programa vzgoje in 

izobraževanja 

 

Zagotavljanje ustreznih 

bivalnih pogojev in 

standardov za otroke in 

Izgradnja samostojne 

enote za izvajanje 

programa vzgoje in 

izobraževanja z 

namestitvenimi 

kapacitetami za 

otroke in mladostnike 

 

Izvedba kakovostni 

Zagotavljanje 

ustreznih pogojev za 

program vzgoje in 

izobraževanja 

 

ustrezen bivalni 

standard za otroke in 

mladostnike 

 

Pripravljena 

investicijska 

dok. za 

izgradnjo 

bivalne enote z 

učilnicami 

Zaradi izrednih 

razmer – 

COVID-19 
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mladostnike individualiziranih 

načrtov, ocene 

tveganj, možnost 

individualne 

obravnave 

posameznika 

Zadovoljstvo 

uporabnikov 

In njihovih zakonitih 

zastopnikov, 

kakovostna 

usposobljenost 

uporabnika za življenje 

in delo 

 

 

nadaljevanje 

projekta začasno 

ustavljeno  

 

Sklep vlade RS 

štev. 41003-

7/2020/7, z dne 

11.4.2020 o 

sprejetju ukrepa 

začasnega 

zadržanja 

izvrševanja 

proračuna, ki 

omejuje 

izvrševanje vseh 

investicij, 

vključenost v lokalno 

skupnost in družbeno 

okolje  

Skupna srečanja, 

skupne aktivnosti, 

proslave, zastopanje 

lokalne skupnosti 

izven kraja, 

sodelovanje v 

skupnih projektih, 

skupna politika 

zaposlovanja, 

posvetovanje, 

politika skupnega 

življenja in bivanja v 

kraju, integracija v 

kraj in širše družbeno 

okolje 

Višja kakovost 

življenja uporabnikov 

Socialna vključenost 

Zaradi COVID-

19 je bila v letu 

2020 integracija 

in socialno 

vključevanje v 

širše družbeno 

okolje precej 

omejeno. V 

zunanje  

aktivnosti smo 

se večino leta 

vključevali 

preko spleta in 

drugih medijev. 

Upoštevanje Resolucije 

o nacionalnem 

programu socialnega 

varstva do leta 2020 

optimizacija 

institucionalnega 

varstva,  skupnostne 

oblike bivanja – 

bivalne skupnosti in 

stanovanjske 

skupine- 

deinstitucionalizacija. 

 Socialna vključenost 

in socialna aktivacija 

uporabnikov. 

Višja kakovost 

življenja in bivanja 

uporabnikov 

Sledenje sodobnim 

trendom v socialno 

varstveni dejavnosti 

Realizirale so 

aktivnosti, v 

smislu priprave 

na projekt DI 

Potekali so 

sestanki 

projektne 

skupine, 

formirala se je 

delovna skupina 

za 

izobraževanje, 

teritorializacijo, 

zaposlovanje, 

osebno 

načrtovanje, 

preselitve, 

standarde 

kakovosti…V 

vse delovne 

skupine so 
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vključeni 

uporabniki in 

zaposleni 

Sledenje Strategiji 

razvoja Slovenije 2030 

 

Sledenje dvanajstim 

razvojnim ciljem 

strategije 

Zagotavljanje 

zdravega, aktivnega in 

dostojnega življenja 

vseh deležnikov 

Realizirano, v 

okviru trenutnih 

zmožnosti – 

izredne 

(COVID-19).  

Upoštevanje trenda 

staranja uporabnikov  

izvajanje sodobnih, 

prilagojenih 

strokovnih 

programov pri delu s 

starejšimi uporabniki 

(prilagojene oblike 

dela, bivanja, 

prostočasnih 

aktivnosti, 

pripomočki za 

življenje in delo, 

integracija v okolje, 

ustrezna prehrana, 

rehabilitacija po 

poškodbah in 

nastanku 

degenerativnih 

bolezni, kakovostna 

zdravstvena nega in 

celostna oskrba 

Zagotavljanje čim 

višje kakovosti 

življenja starejšim 

uporabnikom SV 

storitev 

Realizirano, v 

okviru danih 

zmožnosti 

(COVID-19) 

 

V letu 2020 je 

bila skrb za 

zdravje 

uporabnikov 

osnovna skrb 

našega dela 

(COVID-19) 

Skrb za zdravje 

zaposlenih  

promocija zdravja na 

delovnem mestu 

zagotavljanje 

optimalnih delovnih 

pogojev, dnevnih in 

tedenskih počitkov, 

ustrezna delovna 

oprema in 

pripomočki za delo, 

obdobni zdravstveni 

pregledi, cepljenja, 

rekreativni odmori, 

razgovori, okrevanja, 

masaže… 

 

 

Izboljšanje kakovosti 

življenja zaposlenih, 

ohranjanje zdravja, 

dvig kakovosti 

delovnih pogojev 

Skrb za zdravje 

zaposlenih na 

DM je bila 

prilagojena 

izrednim 

delovnim 

razmeram (delo 

v sivih in rdečih 

conah). 

Zaposleni so 

imeli na voljo 

vso OVO, 

zagotovljene 

odmore, 

priboljške med 

odmori, zaradi 

dela v izrednih 

razmerah, je bilo 

delo prilagojeno, 

v skladu z DP 

zakonodajo in 

145. ter 148. čl. 

ZDR-1 

Krepitev partnerstva s pomoč uporabnikom podpora svojcem v realizirano 
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starši in skrbniki 

uporabnikov  

in njihovim staršem v 

okviru izvajanja 

osnovne dejavnosti, 

na domu, pogovori, 

svetovanje. 

okviru ustreznih znanj, 

pristopov in ohranjanja 

pristnih  odnosov in 

družinskih vezi 

Vztrajati pri najvišjih 

standardih kakovosti 

dela  

Vključevanje v 

projektno delo, 

izobraževanja 

zaposlenih, interni 

prenos znanj, 

vključevanje 

uporabnika v 

odločanje, timski 

pristopi 

Višja kakovost 

življenja uporabnika, 

sledenje sodobnim 

trendom znotraj 

dejavnosti 

realizirano 

Spodbujanje 

prostovoljstva  

izvajanje 

izobraževanja za 

prostovoljce, 

izdelava programa za 

prostovoljstvo, 

spodbujanje društev, 

mladih prostovoljcev 

– dijakov, študentov 

humanitarnih smeri, 

posameznikov iz 

lokalne skupnosti, 

družinskih članov 

zaposlenih, 

upokojencev… 

Višja kakovost 

življenja uporabnikov, 

socialno vključevanje, 

medgeneracijsko 

povezovanje, 

izmenjava znanj in 

medsebojna pomoč. 

Zagotavljanje dodatnih 

vsebin  

realizirano 

 Izobraževanje 

zaposlenih 

Redni mesečni 

interni prenosi znanj 

in sodelovanje z 

zunanjimi 

strokovnjaki … 

Učeča se organizacija 

z večjo širino različnih 

znanj, ki omogočajo 

bolj kakovostno 

vsebinsko delo z 

uporabniki 

Izobraževanja in 

interni prenosi 

znanj so bili v 

letu 2020  

prilagojeni 

izrednim 

razmeram - 

COVID-19 

Nadaljevanje aktivnosti 

za »Družini prijazno 

podjetje«  

 

Izvajanje ukrepov v 

skladu s Pravilnikom 

Boljše počutje na 

delovnem mestu med 

zaposlenimi, večji 

občutek varnosti med 

zaposlenimi na 

delovnem mestu, manj 

kratkotrajnih bolniških 

odsotnosti 

realizirano 

3.2 IZVAJANJE PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v Program vzgoje in izobraževanja vključenih 34 otrok in 

mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter tistih z več motnjami. 

Od teh je bilo 14 dnevnih oblik vključitve v Posebni program vzgoje in izobraževanja ( PP 

VIZ). Osem otrok in mladostnikov je bilo vključenih v Dnevni center Ravne in 26 v CUDV 

Črna. 
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S koncem šolskega leta 2019/2020 je zaradi dopolnitve 26. leta posebni program vzgoje in 

izobraževanja zaključilo 6 učencev. Vsi so bili s 1.9.2019 vključeni v program Varstveno 

delovni center oz. institucionalno varstvo odraslih. Ena učenka se je s koncem junija od nas 

poslovila in odšla v domačo oskrbo k staršem, en učenec pa je spremenil program iz 

celodnevnega v dnevnega. 

V septembru 2020 smo na 2. stopnjo PPVIZ vključili enega učenca (celodnevni program), z 

decembrom se nam je pridružil še en učenec. Dva učenca smo iz dnevne oblike PPVIZ 

vključili v celodnevno obliko v CUDV Črna, en učenec pa je iz celodnevne oblike prešel v 

dnevno obliko. 

Leto 2020 zaključujemo z 29 učenci (15 celodnevni in 5 dnevni ter 9 (dva celodnevna, ki se 

vozita dnevno v DCR) učencev v enoti Dnevni center Ravne). 

Učenci v Centru so bili ob zaključku leta 2020 vključeni v 3 učne skupine, 2 vzgojni skupini. 

V Dnevnem centru Ravne so bili učenci razporejeni v dve skupini. Oblikovan je bil en 

oddelek podaljšanega bivanja. 

Delo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVIZ) je potekalo po 

zastavljenih ciljih. Strokovni delavci so si v letnem načrtu zastavili cilje, jim sledili ter jih 

tekom šolskega leta prilagajali morebitnim spremenjenim situacijam, zaradi razglasa 

epidemije in okužb s COVID-19, ki so CUDV Črna zajele v mesecu septembru. Pri svojem 

delu so izhajali iz sposobnosti in potreb vsakega posameznega učenca in sledili ciljem 

individualiziranega programa (IP). Napredek je bil opazen na področju usposabljanja za 

življenje in delo, kjer so aktivnosti izrazito usmerjene k pridobivanju in ohranjanju praktičnih 

znanj za uporabo v vsakdanjem življenju.  

Vse je potekalo po ustaljenih tirnicah do marca, ko se je življenje za vse spremenilo. Pouk se 

ni več izvajal po programu ampak se je prilagajalo razmeram, učne vsebine so bile posvečene 

bolezni COVID, zaščitnim ukrepom, učenju varovanja pred okužbami, pisali smo navodila v 

lahkem branju,…Večina načrtov in planiranih aktivnosti je bilo odpovedanih. Strokovni 

delavci niso imeli predvidenih ur za priprave, delali so polne ure neposredno z učenci. Ves čas 

epidemije smo izvajalo tudi delo na daljavo za učence, ki so ostali doma. 

Mlajšim odraslim vključenim v posebni program UŽD smo skušali ponuditi čim več izkušenj 

z neposrednim vključevanjem v varstveno delovni center a nam je epidemija to preprečila. S 

pestrim naborom ciljno usmerjenih aktivnosti smo skušali strmeti k čim višji stopnji socialne 

vključenosti, a smo bili zaradi tveganj za okužbe, kot Center zaprti in tega nismo mogli 

izvajati. 

Delo po učnem načrtu in individualiziranih programih smo obogatili z izvedbo dveh šol v 

naravi (bivanje in praktično učenje v naravi na gozdni lokaciji v Topli, ena je odpadla), 

izvedba šole v naravi na morju je odpadla zaradi epidemije. 

Večjih hujših odstopanj v vedenju in čustvovanju otrok, mladostnikov in mlajših odraslih, 

kljub epidemiji v preteklem letu nismo zasledili, razen pri eni mladostnici, bile so manjše 

čustvene stiske, ki pa smo jih sprotno dokaj dobro reševali. Predvidevamo, da temu botruje 

večja ozaveščenost in širitev znanja zaposlenih, predvsem z vidika sprotnega opazovanja in 

odzive na spremembe v vedenju ter za spoznanje boljšega timskega dela. Morebitne 

posebnosti smo timsko obravnavali na organiziranih habilitacijskih timih do marca, kasneje 

pa po telefonih in video klicih. 

Tudi v tem šolskem letu smo želeli ciljno naravnano slediti sodobnim smernicam inkluzije in 

socialne vključenosti, a nam je že v štartu to onemogočila epidemija. 

Glavni cilj ostaja ohranjanje že osvojenega znanja in spretnosti ter pridobivanje novega 

znanja, vse omenjeno predvsem preko praktičnih in uporabnih znanj in veščin, kolikor je v 

danih razmerah mogoče. 

V letu 2020 večino zastavljenih ciljev in aktivnosti nismo realizirali. Ves program smo 

prilagajali epidemiji. 
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Ker cilji individualiziranih programov v šolskem letu 2019/20 v večini niso bili realizirani, 

smo jih prenesli v naslednje šolsko leto, a je bilo zopet delo omejeno zaradi pojava okužb in 

razglasa epidemije. 

  

Ob koncu šolskega leta je predvidena zaključna evalvacija individualiziranega programa, na 

kateri bodo vključeni vsi strokovni delavci, ki so tekom leta neposredno vključeni v proces 

dela z učencem. 

V dopoldanskem in popoldanskem času je vodja skupine učitelj oz. vzgojitelj. Varuh v 

skupini pri svojem delu sledi navodilom učitelja oz. vzgojitelja, ki mu jih je posredoval v 

pripravi. 

V dopoldanskem času poteka aktiven učni proces po zastavljenem urniku posamezne skupine. 

V popoldanskem času potekajo vodene aktivnosti, s poudarkom na izbirnih vsebinah in 

interesnih dejavnostih. Vse to je bilo do marca ter prva dva tedna v septembru. Od 21. 9. 2020 

naprej so vsi zaposleni delali spremenjen delovni čas 12 ur dnevno. 

Učenci v tem letu niso mogli obiskovati aktivnosti glede na interese, saj le teh nismo mogli v 

polni meri izvajati, saj so že od marca ločeni po nadstropjih.  

Učencem so bile glede na specifične potrebe in glede na možnosti povezane z epidemijo 

zagotovljene obravnave, delovne terapije, fizioterapije, psihologinje, socialne delavke in 

zdravstvene službe. 

S pomočjo habilitacijskih timov smo iskali optimalne rešitve za reševanje odklonov  v 

vedenju in čustvovanju pri posameznih učencih. 

S takšnim pristopom smo bolj učinkovito reševali akutna odstopanja pri sodelovanju, 

vodenju, odklonih v vedenju in številnih drugih nastalih stiskah pri uporabnikih. Veliko so 

doprinesli k razvoju timskega dela v Centru. 

  

Šola v naravi (na morju ali gozdna šola) 

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno izobraževalnega dela in se uvršča v razširjeni 

program vzgoje in izobraževanja.  

Šola v naravi je potekala od ponedeljka do petka.  

Temeljni cilji šole v naravi so poleg spoznavanja in privajanja na novo okolje tudi navajanje 

na samostojnost in življenje zunaj institucije ter razvijanje socializacijskih in komunikacijskih 

spretnosti in veščin. 

 

Gradovi Kralja Matjaža 

Učenci in uporabniki so pod mentorstvom dveh strokovnih delavk v mesecu januarju 

sodelovali pri izgradnji snežnih gradov v Centru Črne na Koroškem. V naslednjih dneh si je 

snežene skulpture ogledalo večje število učencev. 

 

Praksa učencev VIZ 

Od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020 je bila predvidena praksa mladostnikov, ki so vključeni v proces 

vzgoje in izobraževanja. Cilj delovne prakse je bil vključevanje v okolje, pridobivanje novih 

spretnosti in uporabnih znanj. Mladostniki, ki potrebujejo več pozornosti in pomoči so 

delovno prakso opravljali v CUDV. Za organizacijo in potek izvedbe prakse je bila odgovorna 

vodja službe za vzgojo in izobraževanje, a je žal zaradi epidemije nismo mogli izvesti. 

 

Lahko branje 

V okviru interesnih aktivnosti (bralne značke) so učenci tekom leta prebirali knjige zapisane v 

lahko berljivi obliki. 

V okviru aktivnosti v času epidemije so v lahko berljivo obliko prevedli navodila za umivanje 

rok, pravilno kašljanje, navodila za obiske,… 
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Pevski zbor  

Pevski zbor Veseljaki izvaja pod mentorstvom dveh mentoric kontinuirane tedenske vaje do 

marca. V zbor je vključenih osemnajst učencev in uporabnikov. Od omenjenih igrajo trije tudi 

na inštrumente (boben, kitara, harmonika). Nastopajo na različnih prireditvah, znotraj Centra 

in širše. 

 

Folklorna skupina CUDV 

V folklorno skupino CUDV je bilo pod mentorstvom treh mentorjev vključenih petnajst 

učencev in uporabnikov. Vaje so imeli kontinuirano tekom celega šolskega leta. Izvajale so se 

do marca. 

 

Zimska rekreacija 

Cilji: 

Izvajanje vsebin po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

Ohranjanje in razvijanje motoričnih sposobnosti 

Ohranjanje in razvijanje veščin enega ali več zimskih športov 

Razvoj socializacije in normalizacije 

V letu 2020 je zimska rekreacija potekala v obdobju med 20. 1. in 7. 2. 2020. 

V zadnjem tednu naj bi bila v okviru zimske rekreacije organizirana tekmovanja v sankanju, 

krpljanju, tekih na smučeh in alpskem smučanju, a vseh ni bilo zaradi slabih vremenskih 

razmer. Vsi učenci so bili v aktivnosti vključeni glede na interese in sposobnosti. 

 

Sodelovanje s starši 

Strmeli smo  k razvijanju in ohranjanju rednih stikov s starši, skrbniki in zakonitimi 

zastopniki. Posebej pa smo redno izvajali telefonske in video klice v času epidemije. 

 

3.2.1 IZVAJANJE DODATNIH IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI-VIZ 

 

Mesec Predviden termin 

izvedbe aktivnosti 

REALIZACIJA 

JANUAR   

Otvoritev zimske rekreacije 20. 1. 2020 Realizirano 

Zimska rekreacija (sankanje, krpljanje, 

smučanje, tek na smučeh, sprehodi) 

20. 1. - 7. 2. 2020 Realizirano, glede na 

vremenske razmere 

Ogled lutkovne predstave v ND Mežica 9. 1. 2020 in 23. 1. 

2020 

Realizirano 

Vsakodnevni krajši in daljši sprehodi v 

okolico Centra in v Črno 

Januar 2020 Realizirano 

Gradovi kralja Matjaža 26. 1. 2020 Realizirano 

Ogled snežnih gradov z učenci 28. 1. 2020 Realizirano 

Gozdna šola v Topli (USP B) 13. 1. - 17. 1. 2020 Realizirano 

FEBRUAR   

Sodelovanje in ogled tekem (sankaških, 

smučarskih, v krpljanju) 

Februar 2020 Realizirano 

Delavnice ob kulturnem prazniku Prvi teden v februarju Realizirano 

Planinski izlet s krpljami Februar 2020 Realizirano glede na snežne 

razmere 

Kukavica – proslava za kulturne 

dosežke 

11. 2. 2020 Realizirano 

Dan Prostovoljcev 12. 2. 2020 Realizirano 

Dan Prostovoljcev – priprava učencev 

prostovoljcev 

12. 2. 2020 Realizirano 
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Turnir v alpskem smučanju, priprava 

tekmovalcev in ogled tekem 

6. 2. 2020  

Valentinov ples 13. 2. 2020 Realizirano 

Sodelovanje na tomboli Februar 2020 Realizirano 

Predstavitev knjige o Levu Rogiju 

(Plohl Igor; DCR) 

12. 2. 2020 Realizirano 

Inkluzivna delavnica z učenci OŠ 

Ravne in vrtcev (DCR) 

Februar 2020 Realizirano 

Peka pustnih krofov in mišk, izdelava 

pustnih mask in dekoracije, ples v 

maskah 

Drugi in tretji teden v 

februarju 

Realizirano 

Zimske počitnice 24. 2. - 28. 2. 2020 Realizirano 

Udeležba na pustni povorki v kraju na 

pustni torek 

25. 2. 2020 Realizirano 

Pustni ples v vrtcu Ajda in povorka 

Javornik (DCR) 

25. 2. 2020 Ples v vrtcu nerealiziran 

zaradi pojava noric v vrtcu. 

Pustni ples smo izvedli v 

Dnevnem centru, 10.2. 

MAREC   

Gozdna šola v Topli (USP C) 2. 3. - 6. 3. 2020 Realizirano 

Gozdna šola v topli (USP A) 16. 3. - 20. 3. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Dan mater- kraj + proslava (nastop 

učencev) 

6. 3. 2020 Realizirano  

Pohod z mamami učencev (DCR) Marec 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Roditeljski sestanek (DCR) 21.3.2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Roditeljski sestanek, srečanje svojcev 

ob dnevu mater 

24. 3. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

 

Inkluzivne ustvarjalne delavnice z 

učenci OŠ in vrtcem (DCR) 

Marec 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

APRIL   

Velikonočne delavnice za izdelavo 

snopov, butar, barvanje pisank, peka 

potice,… 

Tretji teden v aprilu Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Parlament 18. 4. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Inkluzivne delavnice z učenci OŠ 

(DCR) 

April 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Obisk maše na Cvetno nedeljo, 

Blagoslov živil in na Veliko noč 

5. 12. in 19. 4. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Dan gibanja (sodelovanje z OŠ Črna, 

NIJZ) in Dan za spremembe 

April 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Ples April 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Delovna praksa VIZ 6. 4. - 24. 4. 2020 

 

Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Aktivnosti in igre v vodi (DCR) 16. 4. - 20. 4. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 
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Nastop pevskega zbora Naše pesmi naj 

donijo 

April 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Obisk na OŠ Prežihovega Voranca April 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Prvomajske počitnice  27. 4. – 3. 5. 2020 delno realizirano 

MAJ   

15. obletnica obstoja enote Dnevni 

center Ravne 

7. 5. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

5. festival inkluzije Naše igrarije na 

Ravnah 

28. 5. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Dan za gibanje Maj 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

MATP vadbeni dan 8. 5. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Medeni teden – delavnice in ogled 

čebelnjaka 

20. 5. 2020 Delno realizirano 

Svet uporabnikov 13. 5. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Nastop na Paradi učenja v SG Maj 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

36.Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi 

prehrani v LJ 

Maj 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Dobrodelni tek Tečem, da pomagam na 

Ravnah 

Maj 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Zeleni dan z mamami učencev v DCR 

(sajenje in presajanje rož) 

Maj 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

JUNIJ   

Šola v naravi na morju (USP A) 1. 6. - 5. 6. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Šola v naravi na morju (USP B) 8. 6. - 12. 6. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Šola v naravi na morju (USP C) 15. 6. -19. 6. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Gozdna šola v Topli (DCR) 3. 6. - 7. 6. 2020 Realizirano  

Pohod z mamami  Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Udeležba na likovni koloniji 20. in 21. 6. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Nastop na otvoritvi Likovne kolonije  20. 6. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Predstavitev otroške knjige s strani 

knjižničarke in podelitev priznaj za 

Bralno značko Petra Nosa (Koroška 

osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika) 

13. 6. 2020 Realizirano 

 

Piknik s starši, svojci (nastop učencev) 6. 6. 2020 Nerealizirano zaradi 

nepredvidljivih 

epidemioloških razmer in 

prepovedi zbiranja večjih 

skupin ljudi 

Zaključna razstava izdelkov učencev 6. 6. 2020 Nerealizirano zaradi 

nepredvidljivih 
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epidemioloških razmer in 

prepovedi zbiranja večjih 

skupin ljudi 

Športne igre CUDV 4. 6. 2020 realizirano 

Svetovni dan okolja – delavnice, 

čiščenje 

5. 6. 2020 Delno realizirano 

Aktivna udeležba na festivalu Igraj se z 

mano (Radlje ob Dravi) 

Junij 2020 Realizirano preko spleta 

Razstava Naše igrarije 11. 6. 2020 Nerealizirano zaradi 

nepredvidljivih 

epidemioloških razmer in 

prepovedi zbiranja večjih 

skupin ljudi 

Palačinka piknik (DCR) 19. 6. 2020 Sladoled party namesto 

palačink 

Sobotni planinski pohod s straši (DCR) Junij 2020 Prestavljeno na jesen 

Valeta in zaključek šol.leta 2018/2019 18. 6. 2020 Realizirano  

Evalvacije individualiziranih 

programov 

Junij 2020 Realizirane evalvacije za 

učence, ki so zaključili 

usposabljanje 

Zadnji prevozi domov 26. 6. 2020 Nerealizirano zaradi 

nepredvidljivih 

epidemioloških razmer 

Glasilo Solze in smeh (zbiranje 

prispevkov in izdaja glasila) 

Junij 2020 Realizirano – izdana posebna 

izdaja o CORONI v aprilu 

Glasilo Vezi (zbiranje prispevkov in 

izdaja glasila) 

Junij 2020 Realizirano  

JULIJ in AVGUST   

Kolesarjenje za aktivne kolesarje 

CUDV 

Julij 2020 Delno realizirano, glede na 

razmere 

Topla, taborniški in indijanski tabori Julij 2020 Delno realizirano 

Počitnice Julij 2020 Realizirano  

Maraton Kralja Matjaža 10. 8. 2020 Nerealizirano zaradi 

nepredvidljivih 

epidemioloških razmer in 

prepovedi zbiranja večjih 

skupin ljudi 

SEPTEMBER   

Sestanki za sprejem individualiziranih 

programov 

Konec. sept, začetek 

oktobra 

Nerealizirano zaradi COVID 

19 – pojav okužb v CUDV 

Doživljajski tabor za osebe z MAS na 

Pacugu  

 

21. 9. - 25. 9. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Dan za gibanje in športni dan  17. 9. 2020 Delno realizirano, v skladu z 

ukrepi COVID-19 

Aktivna udeležba na festivalu 

Drugačnosti v Slovenj Gradcu 

September 2020 Festival odpovedan – slaba 

epidemiološka slika 

Udeležba na Pikinem festivalu v 

Velenju (DCR+CUDV) 

10. 9. in 11. 9. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 - okužbe 

Udeležba na festivalu Pravljična vas 

Leše 

14. 9. 2020 Festival odpovedan – slaba 

epidemiološka slika 
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Šola v naravi na Debelem Rtiču 

(gib.ovirani) 

September 2020 Realizirano  

Izdelava jesenske dekoracije Oktober 2020 Delno realizirano 

OKTOBER   

Jesenski kros Oktober 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Sobotni planinski pohod s straši (DCR) Oktober 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Roditeljski sestanek, srečanje s starši in 

svojci 

3. 10. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Roditeljski sestanek v DCR 7. 10. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Aktivna udeležba na Igrah dobre volje 

v Ljubljani 

Oktober 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Parlament 14. 10. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Konjeniški tabor v Topli 12. - 16. 10. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Naravoslovni dan (ogled sadovnjaka; 

DCR) 

Oktober 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Kviz Oktober 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Inkluzivne delavnice v DCR Oktober 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Dan za gibanje  

Svetovni dan hoje 

21. 10. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Ogled gasilskega doma in predstavitev 

gasilstva 

V tednu požarne 

varnosti 

Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Ogled gasilskega doma v Črni (DCR) 18. 10. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Obisk OŠ Prežihovega Voranca (DCR) Oktober 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Pečemo po maminih receptih (DCR) Oktober 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Svet uporabnikov 28. 10. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Jesenske počitnice 26. 10. - 1. 11. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

NOVEMBER   

Slovenski tradicionalni zajtrk 15. 11. 2020 Realizirano  

Delavnice izdelave izdelkov iz 

naravnega materiala 

November 2020 Delno realizirano glede na 

razmere 

Svetovni dan pozdrava 21. 11. 2020 Realizirano. Pogovori po 

skupinah 

 

Obisk pisatelja Primoža Suhodolčana  November 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Pečemo po maminih receptih (DCR) November 2020 Enota zaprta zaradi 

epidemiološke situcije 

Sodelovanje v projektu 

»Humanitarček« (inkluzija OŠ in DCR) 

November 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 
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Delitev kamenčkov v okviru 

»Humanitarčka« na Ravnah 

November 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Delitev kamenčkov v okviru 

»Humanitarčka« v Črni 

November 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Inkluzivna delavnica v DCR November 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

DECEMBER   

Druženje z Zimskimi kosci v DCR December 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Prireditev športnik leta 17. 12. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

 

Miklavževanje in božično-novoletne 

prireditve in delavnice 

December 2020 Realizirano, v skladu z ukrepi 

Inkluzivno srečanje z OŠ Ravne in 

vrtcem Ajda 

December 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Inkluzivna ustvarjalna delavnica (DCR) 5. 12. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Bazar v CUDV 10. 12. 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Pečemo po maminih receptih December 2020 Realizirano 

 

Obisk Snežne vile v vrtcu Ajda December 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Pečenje parkljev in obisk Miklavža 4. 12. 2020 Realizirano 

Obisk Božička in Dedka Mraza 17. 12. 2020 Realizirano  

Obisk Snežne vile v vrtcu Ajda (DCR) December 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Obdaritev: Božiček za en dan 16. 12. 2020 Realizirano 

Nastop v kraju, na prireditvi S pesmijo 

in plesom v novo leto  

26. 12. 2020 Prireditev odpovedana zaradi 

slabe epidemiološke slike 

Izdaja glasila: Solze in smeh December 2020 Realizirano 

Izdaja glasila: Vezi December 2020 Realizirano  

TEKOM ŠOLSKEGA LETA  

2019/ 2020 

  

Obisk in druženje: 

- Vrtec in OŠ Črna 

- OŠ Mežica 

- OŠ Prevalje 

- OŠ Juričevega Drejčka 

- OŠ Prežihovega Voranca 

- OŠ Koroški Jeklarji 

- III. OŠ SG 

 

 

 

 

 

Vse mesece  

(razen poletnih 

počitnic) 

Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Inkluzija (DCR)- sodelovanje z: 

- Vrtcem Ajda 

- OŠ Koroški Jeklarji 

- OŠ Prežihovega Voranca 

- OŠ Juričevega Drejčka 

- III. OŠ SG 

Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Inkluzija (CUDV) – sodelovanje z: 

- vrtec Črna in Žerjav 

April 2020 Nerealizirano zaradi COVID 

19 
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3.2.2  REALIZACIJA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V 

LETU 2020 

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin 

izvedbe zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

Načrtovanje in 

izvajanje aktivnosti 

v skladu s posebnim 

programom VIZ in 

izdelanimi 

individualiziranimi 

programi 

Načrtovanje (letna 

priprava strokovnega 

delavca, dnevne priprave 

strokovnih delavcev, 

priprave za varuhinje) in 

izvajanje aktivnosti  

učne in vzgojne 

aktivnosti 

Tekom celotnega 

šolskega leta 

Realizirano v celoti do 

marca, naprej so 

strokovni delavci 

izvajali program v 

skladu s preventivnimi 

zaščitnimi ukrepi in 

izrednimi razmerami – 

COVID -19 

Udeležba učencev v 

gozdni šoli v naravi 

v Topli 

Priprava in izvedba šole 

v naravi 

Termini izvajanja 

določeni v 

podrobnejši 

preglednici izvajanje 

aktivnosti 

Izvedene 3 šole v 

naravi v Topli 

Udeležba učencev v 

šoli v naravi na 

Priprava in izvedba šole 

v naravi 

Junij 2020 Aktivnosti ni bilo 

mogoče izpeljati 

- OŠ Črna 

Lutkovno igrani otroški abonma v ND 

Mežica (6 predstav) 

September 2020 - 

januar 2021 

Prireditev odpovedana zaradi 

slabe epidemiološke slike 

Udeležba na tekih Maj in junij 2020 Prireditev odpovedana zaradi 

slabe epidemiološke slike 

Zdrava Črna  

 

 

 

 

 

Vse mesece  

(razen poletnih 

počitnic) 

Projekt ni deloval zaradi slabe 

epidemiološke slike 

Folklorna skupina Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Pevski zbor Veseljaki Sodelovanje preko interneta 

Lahko branje Realizirano 

 

Bralna značka Petra nosa (DCR) Realizirano glede na razmere 

Pravljične urice (DCR) Realizirano glede na razmere 

Zeleni program (DCR) Realizirano glede na razmere 

Širjenje in poglabljanje glasbene 

terapije (DCR) 

Realizirano glede na razmere 

Sodelovanje s starši: 

- Pečemo po maminih receptih (DCR) 

- Zeleni dan s starši (DCR) 

- Pohodi z mamami (DCR) 

Realizirano glede na razmere 

Zeleni program in urejanje senzorne 

grede 

Realizirano glede na razmere 

Bralna značka Korošci pa bukve berejo 

(knjige v lahkem branju) 

Nerealizirano zaradi COVID 

19 

Terapija s psom v Dnevnem centru 

Ravne 

Realizirano glede na razmere 

Aktivnosti na konju (TPK) Delno realizirano v skladu z 

ukrepi 



26 

morju  zaradi nepredvidljivih 

epidemioloških 

razmer 

 

 

Aktivnosti v okviru 

zimske rekreacije 

Priprava in izvedba 

aktivnosti 

20. 1. -7. 2. 2020 Realizirano 

Aktivnosti v okviru 

organizacije in 

izvajanja delovne 

prakse 

Razširitev aktivnosti v 

smislu soc. vključenosti 

učencev v širše okolje 

6. 4. - 24. 4. 2020 Nerealizirano zaradi 

COVID 

 

Organizacija 5. 

festivala inkluzije 

Naše igrarije 

Zaključno srečanje 

ciljnih skupin z 

organizacijo različnih 

aktivnosti 

 

 

 

28. 5. izvedba 

festivala 

Prireditev odpovedana 

zaradi neugodne 

epidemiološke 

situacije in prepovedi 

druženja večjih skupin 

 

Organizacija 

razstave Naše 

igrarije 

Povabilo vseh 

sodelujočih skupin na 

festivalu Naše igrarije 

 

1. 6. 2020 Prireditev odpovedana 

zaradi neugodne 

epidemiološke 

situacije in prepovedi 

druženja večjih skupin 

 

Organizacija 15. 

obletnice delovanja 

enote Dnevni center 

Priprava programa 

prireditve in povabilo 

nastopajočih ter 

povabljenih gostov  

7. 5. 2020 Prireditev odpovedana 

zaradi neugodne 

epidemiološke 

situacije in prepovedi 

druženja večjih skupin 

 

Sodelovanje z 

zunanjimi 

institucijami 

(Razvojna 

ambulanta Sg, 

Zavod za šolstvo OE 

Sg) 

Predstavitev delovanja 

CUDV in DCR (prostori 

enote, izvajanje PPVIZ, 

dejavnosti inkluzije in 

soc. vključenosti, 

vključevanje med 

počitnicami,…) 

Marec 2020 Nerealizirano zaradi 

COVID 

 

Spodbujanje razvoja 

inkluzije in soc. 

vključenosti 

učencev (CUDV 

Črna) 

Sodelovanje z vrtci, OŠ 

Črna, lokalno skupnostjo, 

društvi 

(planinsko društvo, 

medgeneracijski center, 

Sožitje, gasilsko 

društvo,…) 

Kontinuirano tekom 

celotnega šolskega 

leta 

Realizirano do marca 

nato so aktivnosti 

potekale v smislu 

pogovorov preko 

spleta  

Sodelovanje s 

Koroško osrednjo 

knjižnico 

Ravne(DCR) 

Literarno druženje ob 

prebiranju pravljice 

 

Podelitev priznanj Bralna 

značka Petra Nosa 

Dvakrat letno 

(spomladanski čas) 

Realizirano 

Sodelovanje s 

Koroško osrednjo 

knjižnico (enota 

Črna) 

Izposoja knjig v knjižnici 

v kraju 

 

Udeležba na delavnici v 

Kontinuirano tekom 

celotnega šolskega 

leta 

 

Nerealizirano zaradi 

COVID 
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knjižnici v kraju  

Timsko reševanje 

odstopanj v vedenju 

in čustvovanju 

Sklic in aktivna udeležba 

na habilitacijskih timih 

za določenega učenca 

Glede na izražene 

potrebe tekom 

celotnega šolskega 

leta 

Realizirano 

Priprava, izvajanje 

in spremljanje 

individualiziranih 

programov 

Sestava v mesecu 

septembru, predstavitev 

staršem oz. skrbnikom, 

vmesna in zaključna  

evalvacija  (vmesni čas 

izvajanje in spremljanje) 

Tekom celotnega 

šolskega leta 

Individualizirani 

programi niso bili v 

celoti realizirani 

zaradi COVID, cilji se 

podaljšajo v naslednje 

obdobje 

Sodelovanje z 

učenci  

Pogovori, ciljno vodeni 

razgovori 

 

Vodenje ustrezne 

dokumentacija 

Sodelovanje z različnimi 

službami 

Kontinuirano tekom 

celotnega šolskega 

leta 

Realizirano  

Sodelovanje s straši Razgovori 

 

Sestanki za 

individualizirane 

programe 

 

Neformalne oblike 

druženja (pohodi s starši) 

Kontinuirano tekom 

celotnega šolskega 

leta 

Realizirano glede na 

razmere (predvsem 

nova oblika – video 

klici) 

 

Srečanja niso bila 

možna 

Planiranje 

izobraževanj za 

varuhe na internem 

nivoju (znotraj 

Centra), s ciljem 

opolnomočiti varuhe 

za delo  

Priprava tem za 

izobraževanje 

 

Priprava nosilcev 

izobraževanj in iztočnic 

za njih 

 

Pregled pripravljenega 

gradiva 

Enkrat mesečno (z 

izjemo julija in 

avgusta) 

Realizirano, v skladu 

z zmožnostmi, glede 

na epidemiološko 

situacijo. Srečanja v 

večjih skupinah niso 

bila mogoča, zato je 

usposabljanje potekalo 

na individualni ravni, 

v obliki razgovorov in 

usmeritev 

(mentorstvo) 

 

3.3 PROGRAM DELA LOGOPEDA IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA 

 

Do marca so se izvajale logopedske obravnave po urniku. Vključenih je bilo 23 učencev. 

Od marca dalje so bile obravnave prilagojene, v skladu z navodili NIJZ in preventivnimi 

zaščitnimi ukrepi. Logopedske obravnave so se izvajale v individualnih obravnavah učencev 

VIZ in uporabnikov domskega varstva. 

 

 Terapij s pomočjo konja v tem letu, zaradi nepredvidljive epidemiološke slike v okolju, 

nismo izvajali. 
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Zastavljeni cilji 

v letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden 

termin izvedbe 

zastavljenih  

ciljev 

Realizacija  

Individualne 

obravnave 

učencev po 

njihovih 

individualiziranih 

programih 

Z različnimi did. 

pripomočki, z 

različnimi metodami in 

pristopi skušati doseči 

zastavljene cilje 

Celotno leto  Realizirano glede na razmere. 

Sodelovanje pri 

športnih dnevih 

enote VIZ 

Pomoč pri izpeljavi, 

organizaciji športnih 

dnevov 

Februar, maj Delno realizirano 

Sodelovanje pri 

vseh aktivnostih 

v okviru enote 

VIZ 

Pomoč posameznikom 

pri določenih 

aktivnostih 

Pomoč pri organizaciji 

posameznih aktivnosti 

Celotno leto Realizirano do junija  

Sodelovanje v 

ŠŠD 

Sodelovanje pri 

organizaciji tekaškega 

in krpljarskega turnirja 

februar Realizirano  

Sodelovanje pri 

zimski rekreaciji 

Učenje smučanja 

smučarje začetnike 

Organizacija treningov 

Organizacija tekme 

Januar 

februar 

Delno realizirano 

Sodelovanje pri 

pustni povorki 

Pomoč posameznikom 

pri oblikovanju maske 

Pomoč pri udeležbi na 

maškaradi 

februar Realizirano  

Organizacija 

športnega dne Jaz 

in Živali 

Obisk kmetije 

Obisk konjev 

Skrb za konje 

Spoznavanje živali 

maj Nerealizirano zaradi 

nepredvidljive epidemiološke 

slike v okolju in razglašene 

epidemije. 

Konjeniški tabor 

v Topli 

Skrb za živali 

Življenje po načelih 

doživljajske pedagogike 

oktober Nerealizirano – neugodna 

epidemiološka situacija – 

okužbe v CUDV Črna 

 

3.4 IZVAJANJE PROGRAMA SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV 

INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH – IVO 

 

V začetku leta je bil v program IVO vključen 201 uporabnik, število uporabnikov v enoti pa 

se je med letom zmanjšalo na 195. Pet uporabnikov je skozi letom 2020 je umrlo, 3 so se 

preselili v domače okolje, 1 v drug socialnovarstveni zavod. Nekaj uporabnikov je v 

letošnjem letu ob zaključku programa VIZ prešlo v program IVO. Uporabniki so vključeni v 

program IVO 16 ur in IVO 24 ur.  
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Tabela: Število uporabnikov v IVO 16 ur in IVO 24 ur:  

 

Program Št. uporabnikov: 31.12.2020 

 

IVO 16 ur 102 

IVO 24 ur 31 

BE Kovač in BE Brunet 24 

Stanovanja 38 

Skupno 195 

 

 

Uporabniki so vključeni v delovne enote oz. time: 

- Enoto Pritličje sestavlja 5 skupin – 25 uporabnikov. 

- Enoto I. nadstropje sestavlja 6 skupin - 43 uporabnikov. 

- Enoto Mansarda sestavljajo 3 skupine - 21 uporabnikov. 

- Enoto II. nadstropje sestavlja 7 skupin -  38 uporabnikov. 

- Enoto Brunet-Kovač-Stanovanja sestavlja 5 skupin – 51 uporabnikov. 

- Enoto SS Ravne in SS Prevalje sestavlja 17 uporabnikov. 

 

Skozi vse leto smo v programu IVO sledili naslednjim temeljnim programom: 

- Letni delovni načrt CUDV 

- Letni vsebinski programi DE 

- Program domskega varstva (interni program IVO) 

- cilji Individualnih programov in Osebnih načrtov za uporabnike 

 

Pri posameznih uporabnikih smo sledili tudi ciljem habilitacijskih timov za odpravo 

neprimernih oblik vedenja. 

 

Pri našem delu z uporabniki so bile osnova sodobne strokovne usmeritve, s katerimi smo 

uporabnikom zagotavljali dostojanstvo, spoštovanje, sprejemanje in podpiranje. Delo je 

temeljilo na individualnem pristopu, pri čemer smo izhajali iz potreb, želja in sposobnosti 

uporabnikov. 

Ker se pri naših odraslih uporabnikih srečujemo s problematiko upada sposobnosti zaradi 

procesa staranja, smo si na področju varstva prizadevali za ohranjanje že obstoječih znanj, 

spretnosti in sposobnosti uporabnikov. Poudarek je bil predvsem na ohranjanju samostojnosti 

uporabnikov na področju skrbi za samega sebe (osebna nega, hranjenje, oblačenje…). Pri tem 

je bilo naše temeljno vodilo »Pomagaj mi, da naredim sam«. Prav tako smo z namenom 

ohranjanja kognitivnih sposobnosti z uporabniki skozi vse leto izvajali najrazličnejše 

aktivnosti, ki so k temu pripomogle (branje, pisanje, računanje, ohranjanje poznavanja na uro, 

orientacija v prostoru…). Ker pri marsikaterem izmed naših odraslih uporabnikov prihaja do 

hitrega upada gibalnih sposobnosti, smo bili usmerjeni tudi k ohranjanju le-teh. Uporabnikom, 

ki se ne morejo sami gibati oz. orientirati v okolici, smo nudili ustrezno pomoč s strani 

zaposlenih, uporabnikov prostovoljcev ter tudi z uporabo ustreznih pripomočkov. 

Vseskozi smo bili usmerjeni v zdrav način življenja – poleg čim več gibanja smo uporabnike 

navajali na zdravo prehrano in pitje zadostnih količin tekočine. Poudarek v vzgojnem procesu 

oz. učenju smo dajali tudi skrbi za ustrezno higieno bivalnih prostorov ter izboljševanju 

bivanjskih pogojev ob upoštevanju individualnih potreb in želja uporabnikov  ter v skladu z 

zmogljivostmi Centra. Tako smo izvedli kar nekaj preselitev uporabnikov iz dvoposteljne v 

enoposteljno sobo, preselitev uporabnikov, ki sta v partnerskem odnosu, v skupno sobo ter 

preselitev iz centralne stavbe v stanovanje oz. bivalno enoto.  
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Pri tem smo upoštevali dejstvo, da bodo korenite spremembe na področju izboljševanja 

bivanjskih pogojev za uporabnike izvedene v procesu deinstitucionalizacije. Projekt 

deinstitucionalizacije je bil v letošnjem letu v polnem teku. Vanj smo se aktivno vključevali 

tako zaposleni kot tudi uporabniki s ciljem, da se v roku treh let uporabniki v skladu s svojimi 

potrebami in željami iz centralne hiše preselijo v bivalne enote ter da njihova vključitev v 

življenje v skupnosti pripomore k normalizaciji in k dvigu kvalitete njihovega življenja. 

 

Tudi na področju posebnih oblik varstva ter vodenja smo v programu IVO skozi letošnje leto 

realizirali številne cilje, ki smo si jih zadali ob pričetku leta. Aktivnosti, ki jih zaradi 

epidemije COVID-19 nismo mogli realizirati, smo nadomestili z drugimi. 

 

V obdobju pred epidemijo COVID-19 od 1. 1. 2020 do 13. 3. 2020 smo realizirali naslednje 

cilje: 

 

V začetku meseca januarja smo zastavili nove cilje individualnih programov za vse 

uporabnike programa IVO, ki smo jim sledili skozi celo leto.  

V obdobju od 27. 1. – 7. 2. 2020 smo izvedli zimsko rekreacijo. Uporabniki so veliko časa 

preživeli na svežem zraku, v okviru svojih želja in zmožnosti so se vključevali v aktivnosti, 

kot so sankanje, smučanje, krpljanje in daljši sprehodi.  

V mesecu januarju in februarju smo realizirali številne dejavnosti socialnega vključevanja 

uporabnikov v širše družbeno okolje. Nekaj uporabnikov se je udeležilo prireditve Snežni 

gradovi Kralja Matjaža v kraju, po skupinah smo izvajali nakupovalne izlete v drug kraj, 

uporabniki so se udeležili Zimskih državnih iger SO v Avstriji, v začetku meseca marca so 

bili uspešni tudi na Zimskih državnih igrah v Mariboru. Uporabniki so obiskovali sveto mašo 

v kraju, se z versko skupino Emanuel udeležili delavnice v Celju, vključevali so se v številne 

aktivnosti v okviru društva Sožitje. Uporabniki SS Ravne in SS Prevalje so enkrat tedensko 

kegljali na Prevaljah, izvajali so aktivnosti v bazenu na Ravnah ter redno obiskovali knjižnico 

na Ravnah. 

Uporabniki enote Mansarda, Pritličje, SS Ravne, SS Prevalje, bivalne skupnosti BKS in ena 

uporabnica enote II. nadstropje so se vključili v bralno značko lahkega branja »Korošci pa 

bukve beremo«, ki je potekala v okviru Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na 

Ravnah. V mesecu aprilu so jo uspešno zaključili in za opravljeno bralno značko prejeli tudi 

nagrade. 

Uporabniki so se v tem obdobju udeležili tudi številnih aktivnosti, ki smo jih organizirali v 

okviru Centra. Izvedli smo delavnice ob slovenskem kulturnem prazniku, izdelali dekoracijo 

ter izvedli pogovorne delavnice in ples ob Valentinovem. Ob pustu smo se z uporabniki 

udeležili povorke v kraju in v Centru ter v telovadnici Centra izvedli ples v maskah. 

Uporabniki, ki se kulturno udejstvujejo, so na prireditvi Kukavica za opravljeno delo na 

področju kulture prejeli nagrado, ob dnevu Centra so praznovali tudi naši zaposleni in 

uporabniki jubilanti. V mesecu februarju smo obeležili dan prostovoljcev, skupina 

uporabnikov pritličja je izvedla letovanje v Topli. 3.3.2020 smo z uporabniki pripravili in se 

udeležili izredne seje Sveta uporabnikov. 

V tem obdobju so uporabniki – prostovoljci opravljali prostovoljsko delo (pomoč 

uporabnikom v enoti Pritličje, delo v jedilnici in pralnici ter pomoč krajanom pri opravilih na 

domu). Vključevali so se v najrazličnejše krožke, ki so tekom leta delovali v okviru našega 

Centra-planinski krožek, pevski zbor Mlada srca, folklora…).  

Vseskozi smo ohranjali tudi stike s svojci prek telefonskih pogovorov, obiskov svojce v 

Centru ter odhodov uporabnikov domov čez vikend oz. praznike. 

 

S 13. 3. 2020 se je pričelo prvo obdobje epidemije COVID-19, ki  je trajalo do 31. 5. 2020. 

Zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb je v tem času tako pri delu Centra 

kot celote kot tudi znotraj enote IVO prišlo do številnih sprememb.  
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Z uporabniki smo dnevno izvajali pogovore na temo koronavirusa ter o pomenu sprejetih 

ukrepov in karantene. Brali smo različno gradivo v lahkem branju ter izdali tudi lastno 

brošuro v lahkem branju na temo koronavirusa. Zaradi možnosti učinkovitejšega izvajanja 

epidemioloških ukrepov in zagotavljanja ustrezne socialne distance med uporabniki se je 

skupina uporabnikov z 8. 4. 2020  preselila iz centralne stavbe v našo bivalno kapaciteto v 

Topli. Usmerjeni smo bili v reševanje stisk uporabnikov, dnevno smo z njimi izvajali 

pogovore in jim nudili strokovno pomoč z vidika različnih služb (strokovni delavci, 

zdravstvena služba, psihologinja, socialna delavka…). V času epidemije smo z uporabniki 

izvajali različne zaposlitvene aktivnosti: likovno ustvarjanje, lahko branje, glasbene 

aktivnosti, telesna vadba, individualni sprehodi… Ob upoštevanju ukrepov smo praznovali 

rojstne dni uporabnikov, materinski dan in veliko noč. Uporabniki enote Pritličje in Mansarde 

so sodelovali v natečaju Čebelarske zveze Slovenije »Panjske končnice riše vsa Slovenija«, 

izvedli smo tudi številne aktivnosti na temo čebel in čebelarstva v okviru »medenega tedna«. 

Pripravljali smo prispevke za glasilo centra Solze in smeh, v mesecu juniju je izšla posebna 

izdaja tega glasila na temo koronavirusa, izdali smo tudi glasilo Vezi. 

Ker je bilo socialno vključevanje v okolje zaradi epidemioloških ukrepov v tem obdobju 

omejeno, smo stik z zunanjim okoljem ohranjali prek dela na daljavo, z uporabo 

informacijske tehnologije. Sodelovali smo s Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani, 

in sicer so se naši uporabniki v okviru prakse, ki so jo izvajali študenti te fakultete, skozi delo 

na daljavo vključevali v družabništvo oz. osebno načrtovanje. Nekateri uporabniki so tekom 

tega sodelovanja izdelali svoj osebni načrt, v katerem so izrazili svoje želje in cilje za 

prihodnost. Nekaj uporabnikov se je vključilo tudi v študijsko skupino LURA (sodelovanje z 

Ljudsko univerzo Ravne na Koroškem), v okviru katere so izvajali različne delavnice in širili 

svoja znanja glede življenja v skupnosti, ki je hkrati tudi eden izmed glavnih ciljev projekta 

deinstitucionalizacija.  

V obdobju epidemije smo vseskozi ohranjali tudi stike svojci. V času, ko so to dopuščali 

ukrepi, smo svojcem v skladu s protokolom omogočili obiske v CUDV Črna na Koroškem oz. 

odhode uporabnikov domov po protokolu. Sicer smo s svojci komunicirali prek telefona, 

spletnih omrežij, pisali smo pisma, razglednice… Vseskozi smo ohranjali tudi stike z 

uporabniki, ki so čas epidemije preživljali v domačem okolju in njihovimi svojci. V skladu z 

njihovimi potrebami in željami smo jim nudili ustrezno pomoč in podporo ter jim zagotavljali 

možnost dela na daljavo. 

 

Po koncu prvega obdobja epidemije je čez poletje nekaj uporabnikov odšlo domov. Drugi so 

se čez poletje udeleževali taborov v Topli (planinski, taborniški in indijanski tabor). V mesecu 

juliju jih je nekaj odšlo tudi na tabor društva Sožitje v Novem mestu (6 uporabnikov SS 

Ravne in SS Prevalje) in na Ošvenu. Skupina uporabnikov je v mesecu avgustu letovala v 

Savudriji (VDC Ravne), sicer pa je bila večina letovanj s Hrvaške prestavljena v Slovenijo. 

Tako so uporabniki čez poletje letovali na Pacugu, v Moravcih, v Izoli, v Simonovem zalivu 

in na Debelem rtiču. Skupina uporabnikov enote Pritličje je v mesecu septembru realizirala še 

petdnevno gozdno šolo v Topli. V mesecu juniju smo izvedli dan za gibanje, v septembru tudi 

čistilno akcijo. Uporabniki enote BKS so v septembru sodelovali pri snemanju oddaje 

Prisluhnimo tišini na temo deinstitucionalizacije, ki se je na televiziji (TV SLO) predvajala v 

mesecu oktobru. 

 

V mesecu septembru so se med zaposlenimi in uporabniki našega Centra pojavile prve okužbe 

s COVID-19. Tudi tokrat smo delo in življenje znotraj Centra popolnoma prilagodili nastali 

epidemiološki situaciji. Zopet je skupina uporabnic enote II. nadstropje zaradi možnosti 

učinkovitejšega izvajanja ukrepov in ohranjanja socialne distance odšla v Toplo. Delo in 

življenje znotraj Centra ni več potekalo v okviru enot, temveč so se oblikovale bela, siva in 

rdeča cona. Poleg v Toplo se je skupina uporabnikov preselila tudi v Hotel Črna ter v CŠOD 
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Mežica (rdeča cona). Uporabniki in zaposleni smo dosledno upoštevali epidemiološke ukrepe, 

dnevno izvajali pogovore o nastali situaciji, reševali stiske in težave uporabnikov, ohranjali 

stike s svojci ob upoštevanju epidemioloških ukrepov… 

Kljub izrednim razmeram smo poskušali uporabnikom ponuditi najrazličnejše aktivnosti in 

zaposlitve ter jim s tem osmisliti čas bivanja v Centru. Poleg vsakodnevnih zaposlitvenih 

aktivnosti smo pekli kostanj in jabolka, uredili vrtove v bivalnih enotah in stanovanjskih 

skupnostih, pobrali smo pridelke in zelišča, raziskovali na temo zdravilnih učinkov le-teh, si 

iz zelišč pripravljali okusne čaje, kuhali mazilo iz divjega kostanja… Pripravili smo prispevke 

in v mesecu decembru ponovno izdali glasili Solze in smeh ter Vezi. Poskrbeli smo tudi za 

športne aktivnosti in rekreacijo (vadba na sobnem kolesu, razgibavanje, sprehodi ob 

upoštevanju ukrepov…). Kljub trenutnim razmeram smo praznično vstopili v mesec 

december. Uporabniki so si ogledali praznično okrašen kraj (vožnja s kombijem in sprehodi 

ob upoštevanju ukrepov), izdelovali smo voščilnice, dekoracijo in darila za praznike, prirejali 

filmske večere. Ob upoštevanju ukrepov smo tudi miklavževali in praznovali božično-

novoletne praznike. 

 

Poleg vsega omenjenega so bili uporabniki obravnavani s strani individualnih strokovnih 

delavcev, kot so fizioterapevti, delovni terapevti, psihologinja, likovna pedagoginja, športni 

pedagog in tudi s strani zdravstvene službe (zdravniki, psihiatri…). Izvedli smo nekaj 

habilitacijskih timov za uporabnike z vzgojno problematiko ter nekaj izobraževanj za delavce. 

Sodelovali smo z drugimi službami znotraj Centra. 

Pozornost smo namenjali tudi spremljanju delavcev – predvsem novo zaposlenih, v smislu 

usposabljanja, koordinacije njihovega dela, usmerjanja, podpore, pomoči, svetovanja in 

nadzora. Veseli smo bili pomoči prostovoljcev in zaposlenih z drugih ustanov oz. 

socialnovarstvenih zavodov, ki so nam v najtežjih trenutkih zaradi nastale epidemiološke 

situacije priskočili na pomoč pri našem delu. 

 

3.4.1 IZVAJANJE DODATNIH IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI V 

PROGRAMU INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH 

 

MESEC 

 

Predviden termin 

izvedbe aktivnosti 

REALIZACIJA 

JANUAR   

Nakupovalni izlet VII.DV 14.1. Realizirano 

Zimska rekreacija (sankanje, 

krpljanje, smučanje, sprehodi) 

27.1. – 7.2. Realizirano 

Vsakodnevni krajši in daljši sprehodi 

v okolico Centra in v Črno 

 Realizirano 

Ogled snežnih gradov z varovanci 28.1. dalje Realizirano 

Čajanke v učni kuhinji  Realizirano 

Ples v enoti Konec meseca Realizirano 

Snežni gradovi (gradnja in ogled) 25.1. Realizirano 

Zimske državne igre, SO Avstrija 
(Villach),  

23.-28. 1. Realizirano 

FEBRUAR   

Delavnice ob Kulturnem prazniku prvi teden v februarju in 

8.2. 

Realizirano 

Pogovorne delavnice ob 

Valentinovem,  izdelava dekoracije, 

ples 

Drugi teden v februarju Realizirano 
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Sodelovanje in ogled sankaških, 

tekem  

februar Ni realizirano (zaradi 

pomanjkanja snega) 

Topla BKS 10.-14.2. Ni realizirano 

Izdelava pustnih mask in dekoracije, 

peka krofov 

2. polovica februarja Realizirano 

Pust: maskiranje in udeležba na 

povorki v kraju in CUDV, ples v 

maskah 

25. februar Realizirano 

Dan prostovoljcev – priprava 

uporabnikov prostovoljcev 

Začetek meseca Realizirano 

Udeležba na proslavi Kukavica 11.2. Realizirano 

Dan Centra, priprava uporabnikov 

jubilantov 

20.2. Realizirano 

Turnir v alpskem smučanju in 

krpljanju priprava 

tekmovalcev in ogled tekem 

6.2. Realizirano 

MAREC   

Zimske državne igre, Maribor  6.-7. 3. Realizirano 

Izdelava voščilnic in daril za mame,  

pogovorne delavnice ob Dnevu žena 

in mater, izdelava dekoracije 

Po pustu in prvi teden v 

marcu 

Realizirano 

Srečanje svojcev ob dnevu mater 21.3.  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Turnir v namiznem tenisu, Center 

Janeza Levca 

19. 3. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Izlet VI., V. DV v CE, bowling  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Kreativna delavnica izdelava rož iz 

krep papirja (za snope) 

23.-27.3. Realizirano v skladu z 

upoštevanjem epidemioloških 

ukrepov 

Ogled tekem Memorialnega turnirja 

v nogometu 

7.3. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

APRIL   

Prebiranje šal ob dnevu šaljivcev 1.4. Realizirano 

Pogovorne delavnice ob Veliki noči Prva polovica aprila Realizirano 

Velikonočne delavnice za izdelavo 

snopov, butar, barvanje pisank, peka 

potice,.. 

2., 3., in 4.4.,prva 

polovica aprila 

Realizirano v skladu z 

upoštevanjem epidemioloških 

ukrepov 

Obisk maše na cvetno nedeljo, 

blagoslov živil na Veliko noč 

5., 11. in 12.4. Uporabniki so mašo spremljali 

prek facebooka oz. 

televizijskega prenosa (zaradi 

epidemije COVID-19) 

Izlet v Novo Gorico – VII. DV  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Pacug-VIII. DV  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Festival Inklusia v Avstriji Med 31.3. in 2.4. Ni realizirano (zaradi epidemije 
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COVID-19) 

Družabni dogodek za slepe in 

slabovidne 

 Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Dan odprtih vrat Centra   Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Regijske igre MATP  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Urejanje okolice  Realizirano 

Delavnica izdelave zeliščnega vrta  Realizirano 

Spomladanske kreativne delavnice  Realizirano v skladu z 

upoštevanjem epidemioloških 

ukrepov  

Spomladanski nakupi  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Parlament  18.4 Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Svet uporabnikov 13.5. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Zaključna prireditev ob koncu bralne 

značke Korošci pa bukve beremo 

Konec aprila Realizirano po enotah (zaradi 

epidemije COVID-19) 

MAJ   

Pacug  VI., in VII. DV 4.-8.5. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Pacug III.DV in IVO IX.  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Gozdna šola v Topli (pritličje, XI. 

DV,  

Druga polovica maja Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Dan za gibanje  Realizirano – prestavljeno v 

mesec junij 

Sajenje okenskega cvetja  Realizirano 

Aktivnosti na prostem za ohranjanje 

gibljivosti in vzdržljivosti 

 Realizirano v skladu z 

epidemiološkimi ukrepi  

Medeni teden – delavnice in ogled 

čebelnjaka 

18.-22.5. Delno realizirano po 

posameznih enotah (zaradi 

epidemije COVID-19) 

Nakupovalni izlet VIII. DV SG 2. polovica meseca Ni realizirano (zaradi epidemije 
COVID-19) 

Letovanje v Moravcih 10.-14., 17.-20.5. (P,K) Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Izlet Vera in luč  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Topla – gozdna šola  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

JUNIJ   

Piknik s starši in svojci  6.6. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Svetovni dan okolja – delavnice, 5.6. Realizirano v skladu z 



35 

čiščenje upoštevanjem ukrepov v zvezi  

s COVID-19 

Prispevki za Solze in smeh  Realizirano 

Izleti timov Pritličje, Mansarda  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Letovanja v Moravcih in HR 7.-11.6. (P,K) Prestavljeno v mesec avgust in 

september (zaradi epidemije 

COVID-19)/ realizirano 

Vadbeni dan MATP Ali maj glede na vreme Realizirano po enotah ob 

upoštevanju ukrepov v zvezi s 

COVID-19  

Dan za gibanje Prva polovica junija Realizirano ob upoštevanju 

ukrepov v zvezi s COVID-19 

Zaključna razstava, ogled  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

JULIJ   

Topla, Taborniški in Indijanski 

tabori,  

 Realizirano 

Kolesarjenje  Realizirano 

AVGUST   

Maraton Kralja Matjaža 10.8. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

SEPTEMBER   

Letovanja Moravci, Krk Punat, 

Debeli Rtič 

6.-10.,13.-17. (P,K) Delno realizirano: večina 

letovanj je bila realiziranih, 

letovanja s Hrvaške so bila 

prestavljena v Slovenijo 

Letovanje Savudrija 7.-13..9. Realizirano v avgustu 

Izdelava jesenske dekoracije  Realizirano po enotah 

Izlet v NG praznovanje 60 RD 

Beltram) 

 Delno realizirano: izleta zaradi 

nastale situacije v zvezi s 

COVID-19 nismo realizirali, 

rojstne dni smo praznovali v 

enoti 

OKTOBER   

Jesenski kros 6.10. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Srečanje s starši in svojci 3.10. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Dan za gibanje  

Svetovni dan hoje 

 

15.10. 

Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Svetovni dan hrane  Realizirano 

Izlet pritličja v Gornjo Ragono 

(Gojsniker) 

 Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Topla – gozdna šola Prva polovica meseca Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Nabiranje  kostanja (Zavodnje  Delno realizirano v skladu z 
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mansarda) in peka kostanja epidemiološkimi ukrepi 

(nabiranja kostanja sami nismo 

izvedli)  

pogovor o požarni varnosti, obisk 

gasilskega doma 

V tednu požarne varnosti Delno realizirano: ogleda 

gasilskega doma zaradi nastale 

epidemiološke situacije nismo 

realizirali, pogovore in ostale 

aktivnosti smo po enotah na to 

temo izvedli. 

Parlament  14.10. Realizirano po posameznih 

enotah ob upoštevanju 

epidemioloških ukrepov 

Svet uporabnikov 28.10. Delno realizirano – pogovori 

po enotah (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Jesenske tematske prireditve  Realizirano znotraj posameznih 

con v skladu z epidemiološkimi 

ukrepi    

Izrezovanje buč, poslikava obraza in 

čarovniški ples 

30.10. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Kviz  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Dan spomina na mrtve - priprave Zadnji teden  Realizirano v skladu z 

epidemiološkimi ukrepi 

NOVEMBER   

Mednarodni Dan prijaznosti 

(barvanje kamenčkov in podarjanje) 

13.11. Realizirano znotraj enote SS 

Pari    

Slovenski tradicionalni zajtrk 20.11. Realizirano 

Svetovni dan pozrava (pogovorne 

delavnice) 

21.11. Realizirano v skladu z 

epidemiološkimi ukrepi 

Delavnice izdelave izdelkov iz 

naravnega materiala 

 Realizirano v skladu z 

epidemiološkimi ukrepi znotraj 

posameznih enot 

Turnir v kegljanju BKS, SS Prevalje in 
VDC SG  

 Ni realizirano (zaradi epidemije 
COVID-19) 

Jesenski nakupi  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Izdelava adventnih venčkov Zadnji teden Realizirano po posameznih 

enotah 

MATP državne igre (vodne)  Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Svetovni dan pozdrava 21.11. Realizirano 

DECEMBER   

Različne delavnice v prazničnem 

decembru: peka parkljev, Miklavž; 

priprave na Božič in Novo leto: peka 

peciva, izdelava okraskov, krašenje 

Cel mesec Realizirano znotraj posameznih 

con oz. enot v skladu z 

epidemiološkimi ukrepi 
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3.4.2 REALIZACIJA PROGRAM DELA ZA INSTITUCIONALNO 

VARSTVO ODRASLIH V LETU 2020 

 

Zastavljeni cilji v letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji (opisno) 

Predviden 

termin 

izvedbe 

zastavljenih  

ciljev 

Realizacija 

VARSTVO    

Srečanje s starši in svojci 2. polovica meseca Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Novoletni Bazar 10.12. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

Športnik leta 17.12. Ni realizirano (zaradi epidemije 

COVID-19) 

TEKOM CELEGA LETA   

-Cekinčki SSP (vključevanje v 

Lučko, Obisk v DS Fara, obisk DS 

Fara v SSP) 

-Samozag. Skupina Jesen 

-folklora  

-Lahko branje 

-Kamišibaj  

- Druženje med enotami (čajanke, 

delavnice, glasbene urice, ples,…) 

- 25. Nogometna liga SOS,  
Socialno vključevanje  

-Pevski zbor Mlada srca 

-aktivnosti Sožitja in Klub prijateljev 

-obisk maše v Črni  

-praznovanje rojstnih dni v lokalu 

SSP, SSR 

-aktivnosti društva Lučka 

-Vera in luč SSP (4), SSR (3) 

-Gledališki abonma SSP, SSR 

-Kegljanje SSP 

-Bralna značka SSR in SSP 

-Plavanje v bazenu na Ravnah SSR 

-telovadba s Sožitjem SSR 

-Pevski zbor Mlada srca SSR 

B-K-S 

-kegljanje 

-GD Črna 1 upor. 

-Lahko branje 

-Korošci pa bukve beremo 

 

2x mes 

 

 

1x mesečno 

Vsako sredo 13-14 

 

Vsak torek 

Enkrat mesečno 

 

april – oktober 

Vsako sredo 

Po programu Sožitja 

Vsak drugi torek v mes. 

-mesečno 

Mesečno  

Vsako nedeljo 9 – 12 

Nov. – mar. 1x mes 

Vsak pon. 17-18 

Vsak poneeljek 

Pon 16-17 

Vsak ponedeljek 

Vsako sredo 

Vsako sredo 

 

Vsak torek  

letno 

Celo leto 

Celo leto 

 

Delno realizirano zaradi razmer 

v zvezi z epidemijo COVID-

19: Krožki in aktivnosti 

socialnega vključevanja 

uporabnikov v ožje oz. širše 

družbeno okolje so se izvajali 

ob pričetku leta do nastopa 

epidemije COVID-19. V času 

epidemije je realizacija 

potekala v skladu s sprejetimi 

epidemiološkimi ukrepi in v 

okviru zmožnosti znotraj 

posameznih enot (Kamišibaj, 

lahko branje, bralna značka). 
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Navajanje uporabnikov na 

zdrav način življenja: gibanje, 

zdrava prehrana. 

 

 

 

- Vključevanje 

uporabnikov v različne 

gibalne aktivnosti 

(sprehodi, aktivnosti v 

bazenu, v telovadnici, 

fitnesu, športni dnevi, 

udeležba na športnih 

tekmovanjih…). 

- Pogovori o zdravem 

načinu  prehranjevanja, 

učenje priprave  zdravih 

obrokov, uživanje 

primerne količine hrane, 

redno spremljanje telesne 

teže uporabnikov, 

uvedba ustreznih diet; 

 

Tekom 

celega leta. 

 

Realizirano 

Ohranjanje pridobljenih 

sposobnosti, znanj in 

samostojnosti uporabnikov na 

področju osebne higiene in 

higiene bivalnih prostorov. 

 

- Pogovori na temo 

pomena in načina 

izvajanja osebne higiene, 

branje knjig in drugega 

gradiva na to temo v 

lahkem branju, nudenje 

ustrezne pomoči oz. 

podpore uporabnikom pri 

izvajanju osebne higiene 

in higiene prostorov,.. 

 

Tekom 

celega leta. 

 

Realizirano 

Ohranjanje gibalnih 

sposobnosti uporabnikov in 

vzdrževanje telesne kondicije 

uporabnikov. 

 

 

- Izvajanje sprehodov, 

aktivnosti v bazenu, v 

telovadnici, športni 

dnevi, treningi 

uporabnikov v fitnesu, 

treningi uporabnikov v 

različnih športnih 

panogah, udeležba na 

športnih tekmovanjih… 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 

 

Delno 

realizirano 

zaradi 

trenutnih 

razmer 

COVID-19 

Nudenje pomoči uporabnikom, 

ki se ne morejo sami gibati oz. 

orientirati v okolici.  

 

 

 

- Nudenje potrebne 

pomoči uporabnikom pri 

vstajanju, premikanju, 

hoji, gibanju in 

orientaciji v prostoru s 

strani zaposlenih ter 

uporabnikov 

prostovoljcev.  

- Prilagajanje prostorov, 

zagotavljanje ustrezne 

opreme in pripomočkov 

(hojice, držala, 

 

Tekom 

celega leta. 

 

Realizirano 
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ležišča,…). 

POSEBNE OBLIKE 

VARSTVA 

   

Usposabljanje in pripravljanje 

uporabnikov za čimbolj 

samostojno življenje v 

skupnosti, izvajanje projekta 

deinstitucionalizacija). 

 

 

 

- Izvajanje aktivnosti 

vseživljenjskega učenja, 

aktivno vključevanje 

uporabnikov v projekt 

deinstitucionalizacije 

(preselitev v drugo 

okolje), pogovori z 

uporabniki na temo  

samostojnega življenje v 

stanovanjih in bivalnih 

skupnostih, o življenju v 

skupnosti, vključitev  

uporabnikov v študijsko 

skupino LURA, pomoč 

uporabnikom pri 

razpolaganju z denarjem. 

 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 

 

Realizirano 

Razvijanje ustreznih socialnih 

odnosov na relaciji uporabnik-

uporabnik, uporabnik-

vzgojitelj (zmanjševanje 

vzgojne problematike). 

 

 

 

- Pogovori z uporabniki o 

medsebojnih odnosih, o 

pravilih lepega vedenja, 

ustreznem načinu 

obnašanja, ustrezni 

medsebojni 

komunikaciji, učenje 

izražanja lastnih čustev, 

strokovno izobraževanje 

delavcev na tem 

področju, uporaba 

ustreznih vzgojnih 

metod, pristopov, 

sodelovanje z drugimi 

službami (psiholog)… 

 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 

 

Realizirano 

Usposabljanje uporabnikov za 

čimbolj samostojno življenje v 

stanovanjih in pomoč pri 

vzpostavljanju in  ohranjanju 

ustreznih partnerskih odnosov. 

- Pogovori z uporabniki 

glede partnerskih 

odnosov, sklepanje 

ustreznih dogovorov 

glede pravil, ki veljajo v 

parnerskem odnosu, 

lahko branje na to 

temo… 

 

 

Tekom 

celega leta. 

 

 

Realizirano 
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Prilagajanje storitev in 

programov IVO uporabnikom, 

njihovim potrebam, 

sposobnostim in željam. 

- Zagotavljanje pravice do 

izbire, zagovorništva in 

samozagovorništva 

uporabnikov, vztrajanje 

na metodah podpore in 

motivacije za delo »z 

uporabnikom« ter se 

izogibati »delu za 

uporabnika« v največji 

možni meri. 

 

Tekom 

celega leta. 

 

Realizirano 

Razvijanje in vzpodbujanje 

socialnega vključevanja 

uporabnikov v okoljih, v 

katerih živijo. 

- Vključevanje v skupine 

za samopomoč, 

udeleževanje na različnih 

športnih tekmovanjih 

(SOS, MATP), 

organiziranje kegljaškega 

turnirja, udeleževanje 

tekov v kraju, 

obiskovanje sv. maše, 

izvajanje nakupovalnih 

izletov dvakrat letno, 

sodelovanje s Koroško 

osrednjo knjižnico dr. 

Franca Sušnika Ravne na 

Koroškem v okviru 

bralne značke v lahkem 

branju »Korošci pa 

bukve beremo«, 

sodelovanje z zvezo 

Sožitje, pomoč 

krajanom. 

 

Tekom 

celega leta. 

 

Delno 

realizirano 

zaradi 

trenutnih 

razmer 

COVID-19 

Izvajanje prostovoljstva med 

uporabniki. 

- Pomoč v čajni kuhinji, 

pri delu v pralnici, 

pomoč pri delu v enoti 

Pritličje (prinašanje 

perila iz pralnice, 

zlaganje perila, pomoč 

pri sprehodih 

nepokretnih uporabnikov 

na invalidskih 

vozičkih…), pomoč 

krajanom pri opravilih na 

domu. 

 

 

Tekom 

celega leta 

 

Delno 

realizirano 

zaradi 

trenutnih 

razmer 

COVID-

19/omejevanj

e 

neposrednih 

stikov 



41 

Vključevanje uporabnikov v 

različne prostočasne aktivnosti. 

- Vključevanje 

uporabnikov v pevski 

zbor, folkloro, planinski 

krožek…, nastopi 

uporabnikov na 

prireditvah, pevskih in 

plesnih revijah… 

 

Tekom 

celega leta. 

 

Delno 

realizirano 

zaradi 

trenutnih 

razmer 

COVID-19 

Skrb za urejeno okolico CUDV 

na vseh lokacijah. 

- Izvajanje čistilnih akcij, 

skrb za vzgojo sadik, 

balkonskega in 

zunanjega cvetja, 

urejanje cvetnih gred, 

visokih gred z zelišči, 

vrtov. 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 

 

Realizirano 

 

Izvedba Parlamenta 

uporabnikov in Sveta 

uporabnikov dvakrat letno. 

- Aktivno sodelovanje 

uporabnikov v 

Parlametnu uporabnikov 

in na Svetu uporabnikov. 

 

Dvakrat letno 

sestanek 

Parlamenta 

uporabnikov 

in dvakrat 

letno 

sestanek 

Sveta 

uporabnikov. 

Delno 

realizirano 

zaradi razmer 

v zvezi s 

COVID-19 

VODENJE    

Oblikovanje, izvajanje in 

spremljanje individualnih 

programov uporabnikov. 

 

- Zastavljanje novih ciljev 

individualnih programov 

v skladu s sposobnostmi, 

željami in potrebami 

uporabnikov ob pričetku 

leta, prilagajanje vsebin, 

metod in oblik dela 

posameznikom, 

evalvacija individualnih 

programov ob koncu leta. 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 

 

Realizirano 

Izvajanje osebnega načrtovanja 

ter izdelava Osebnih načrtov za 

posamezne uporabnike. 

- Izobraževanje delavcev 

na temo osebnega 

načrtovanja v 

sodelovanju s Fakulteto 

za socialno delo in z 

Inštitutom za socialno 

varstvo Slovenije, 

izvajanje osebnega 

načrtovanja z uporabniki 

v okviru prakse 

študentov FSD Univerze 

v Ljubljani, oblikovanje 

osebnih načrtov za 

 

Tekom 

celega leta. 

 

Realizirano 
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posamezne uporabnike. 

Nadaljevanje z izdelavo ocen 

tveganja za uporabnike. 

- Nadgradnja forme že 

obstoječih ocen tveganja 

za uporabnike in izdelava 

ocen tveganja za 

uporabnike. 

 

Tekom 

celega leta. 

 

Realizirano 

Izid glasil Solze in smeh ter 

Vezi. 

- Priprava in zbiranje 

prispevkov, urejanje in 

izdaja glasil. 

Dvakrat 

letno: junij in 

december 

 

Realizirano 

Kvalitetno preživljanje 

prostega časa uporabnikov. 

 

- Izvajanje različnih 

individualnih zaposlitev 

uporabnikov, 

vključevanje 

uporabnikov v različne 

dejavnosti, aktivnosti  in 

zaposlitve znotraj 

skupine, tima, enote, 

Centra in vključevanje v  

širše družbeno okolje. 

 

Tekom 

celega leta 

 

Delno 

realizirano v 

skladu z 

možnostmi 

glede na 

razmere v 

zvezi s 

COVID-19 

Povezovanje in sodelovanje 

med posameznimi timi in 

enotami. 

-  Vključevanje v skupne 

dejavnosti in aktivnosti. 

Tekom 

celega leta 

Delno 

realizirano 

zaradi razmer 

v zvezi s 

COVID-19 

Sodelovanje z drugimi 

službami in strokovnimi 

delavci znotraj Centra 

- Sestanki, aktivi, 

habilitacijski timi, 

strokovna skupina, 

sodelovanje na dnevni 

ravni… 

 

Tekom 

celega leta 

Delno 

realizirano 

zaradi razmer 

v zvezi s 

COVID-19 

Ohranjanje stikov s starši, 

sorodniki in svojci 

- Pisanje pisem, voščilnic, 

telefonski pogovori, 

odhodi domov, srečanja s 

svojci, obiski svojcev v 

Centru… 

 

Tekom 

celega leta 

Delno 

realizirano 

zaradi razmer 

v zvezi s 

COVID-19 

Izvajanje različnih projektov s 

poudarkom na projektu 

deinstitucionalizacije 

- Vključevanje zaposlenih, 

uporabnikov in zunanjih 

sodelavcev v delo na 

projektu 

Tekom 

celega leta 

 

Realizirano 
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deinstitucionalizacije 

Izvajanje izobraževanj za 

delavce in uporabnike 

- Različna predavanja, 

seminarji, delavnice, 

študijske skupine za 

delavce in uporabnike 

Tekom 

celega leta 

Realizirano v 

skladu z 

možnostmi 

glede na 

razmere v 

zvezi s 

COVID-19 

 

3.5 IZVAJANJE DEJAVNOSTI VARSTVENO DELOVNIH CENTROV 

 

Socialno varstveno storitev, ki zajema vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

smo v letu 2020 v skladu s programom delno realizirali v delavnicah na petih lokacijah, v 

času epidemije in omejenega izvajanja storitve pa smo storitev izvajali tudi na daljavo. 

 

 

3.5.1 DE VDC ČRNA 

 

V  letu je bil program in izvedba aktivnosti v DE VDC Črna v največji meri prilagojen 

razmeram v zvezi z epidemijo COVID 19. 

V januarju in februarju smo izvedli plan po programu aktivnosti celotnega centra (zimska 

rekreacija, delavnica VŽU zimska rekreacija, lahko branje, dan CUDV, delavnice 

medsebojnih odnosov). 

V času epidemije smo delo v VDC prilagodili (prostori, gibanje uporabnikov, poostrene 

higienske in samozaščitne razmere), tako, da smo veliko vsakodnevnega dela z uporabniki 

namenili izobraževanju, pomoči in izvajanju preventivnih ukrepov. Z uporabniki smo 

organizirali prilagojene aktivnosti, ki so omogočale varno druženje in gibanje, ki je bilo 

omejeno. Veliko dela je bilo na področju psihosocialnega dela z uporabniki in prilagajanju 

procesa dela in aktivnosti na razmere. 

Uporabnikom, ki so opravljali zaposlitve izven CUDV smo prilagajali zaposlitve znotraj 

centra. Zaradi omejenega gibanja in druženja je bilo veliko več individualnih obravnav s 

strani strokovnih delavcev in zaposlenih, veliko medsebojnih kontaktov. 

Uporabnikom, ki prihajajo dnevno v VDC smo omogočili, da so se vključili v enoto VDC 

Kovač, da smo omejili vstope v centralno ustanovo, kjer so bila velika tveganja za vnos in 

širjenje okužbe. 

Posameznim uporabnikom dnevne oblike programa VVZ, ki se v času epidemije niso 

vključevali v delavnice VDC smo ponudili in nudili strokovno pomoč v obliki razgovorov, 

individualnih obravnav dela na daljavo. V tem letu je bilo delo v VDC prilagojeno, veliko je 

bilo prilagajanj dela in prostorov, veliko psihosocialnega dela z vsemi uporabniki in tudi z 

zaposlenimi ter s svojci preko telefonskih stikov. 

 

3.5.2 DE VDC KOVAČ 

 

Program dela, ki smo ga nudili našim uporabnikom je obsegal kooperantska dela, lastni 

program, integrativne zaposlitve, storitvene dejavnosti za CUDV in storitvene dejavnosti za 

zunanje uporabnike.          



44 

V desetih skupinah v enoti je v vodenje, varstvo in zaposlitev vključenih 92 uporabnikov. Ena 

uporabnica je bila med letom na lastno željo premeščena v delavnico VDC Ravne, en 

uporabnik je bil iz programa na lastno željo odpuščen, en uporabnik pa je umrl. 

 

Od januarja do sredine marca je delo potekalo po običajnem programu enote. Zaradi pojava 

okužb s Covid19 in razglasitvi epidemije smo v okviru ukrepov in smernic za preprečevanje 

okužb, delo prilagodili in ga v času epidemije in pojava okužb v CUDV Črna, v skladu z 

navodili NIJZ in MDDSZ tudi omejili. 

Uporabniki niso odhajali na delo v okviru programa integrativnih zaposlitev in storitev, 

delavnice so prav tako prenehale s svojim delom. Zaposlitven program so posamezniki 

izvajali v  prostorih v centralni stavbi, v okviru 16+8  urnega varstva in zaposlitve, kjer je bilo 

to izvedljivo. S tem so lahko uporabniki vsaj za del dneva spremenili okolje in aktivno 

preživeli čas »izolacije«. Pripravili smo program vključitve uporabnikov v skupine po 

nadstropjih in enotah skupaj z VDC Črna in protokole za izvajanje dela v VDC. Kooperantsko 

delo smo nadaljevali v delavnici Kovač in v okviru izvajanja ukrepov zagotovili izvedbo vseh 

naročil za podjetja. Za potrebe Centra smo v prvem valu epidemije, v naši šivalnici sešili 

preko 2500 pralnih, zaščitnih mask. V tem času smo izdali tudi tiskano obliko kataloga 

izdelkov VDC, kjer so predstavljeni izdelki vseh delovnih enot VDC CUDV Črna na 

Koroškem. V mesecu juniju smo pričeli s postopnim odpiranjem delavnic, v okviru priporočil 

in smernic pristojnega ministrstva in NIJZ.  

V mesecu septembru so se v CUDV Črna pojavile prve okužbe COV19 med uporabniki in 

zaposlenimi. Zaradi preprečevanja širjenja okužb in varovanja zdravja uporabnikov in 

zaposlenih smo delavnice ponovno zaprli, prenehali smo z integrativnimi zaposlitvami 

raznašanja hrane občanom Črne na Koroškem in čiščenja pošte ter prostorov Gozdnega 

gospodarstva, ki smo jih vmes izvajali od junija. Do meseca decembra so na kooperaciji delali 

samo uporabniki iz Bivalne skupnosti Kovač, ostali uporabniki pa so bili zaposleni v skupinah 

domskega varstva, oziroma so bili v tem času doma (9 uporabnikov iz dnevnih oblik VVZ in 

4 uporabniki, ki so vključeni v IVO16). 

V času epidemije smo delavci skupaj z uporabniki preživljali izredne razmere, ob tem smo 

spoznali, da nam veliko pomeni povezovanje in medsebojna pomoč. Drug drugega smo 

spodbujali in v naš vsakdan poskušali vnesti aktivnosti, ki so bile pozitivno naravnane. 

Delavci iz enote, ki niso bili neposredno razporejeni na delo v delavnici so se prerazporedili v 

delo skupin domskega varstva. Skupaj smo izvajali varstvo in ostale aktivnosti za preživetje 

časa v obdobju epidemije, skupaj s tehnologinjo smo pripravili in izvajali tudi program za 

individualno delo in sproščanje z uporabniki po stanovanjih. V jesenskem času epidemije pa 

smo uporabnikom ponudili tudi podporo in delo na daljavo. 

 

V tem času smo sodelovali z naslednjimi podjetji: TAB d.d. iz Mežice, avtoprevozništvom 

Kojzek iz Mežice, Stanovanjskim podjetjem Ravne na Koroškem, Santim d.o.o. iz 

Dravograda, EE sistemi iz Ljubljane, Občino Črna na Koroškem, HAPLAST d.o.o. iz Mežice, 

DINOS d.o.o. enota Dravograd, lončarstvo Bahor iz Topolščice. Sklenjene smo imeli 

dogovore s posamezniki za izvajanje storitev (čiščenje stanovanjskih enot, raznašanje 

hrane…) in kmetijo Kodrun. 

 

Želeli smo ohraniti nivo storilnosti, in poiskati boljše možnosti pri organizaciji dela v 

delavnicah. 

V okviru lastnega programa smo v delavnici gline in šivalnici Kovač realizirali nekaj naročil 

za stranke in izdelovali izdelke za prodajo v naši trgovini. V šiviljski delavnici smo izvajali 

šivanje tudi za potrebe CUDV.  

V drugih delavnicah je bila v ospredju izdelava raznih izdelkov iz lesa in vezane plošče, 

izdelava izdelkov na laserju, zbiranje in stiskanje odpadnega papirja in kartona, izdelava 
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izdelkov iz umetnih mas, izdelava kartonske embalaže za različne izdelke iz lastnega 

programa, žganje na les in izdelava različnih izdelkov po izbiri naročnikov. 

Sodelovali smo z darilnim butikom in cvetličarno »Iksija« cvetje in darila s Prevalj, za katere 

smo izdelovali prtičke za krst in jim izvezli njihove logotipe na delovna oblačila.  

Izdelke lastnega programa smo prodajali v trgovini CUDV. Zaradi ukrepov za preprečevanje 

okužb Covid19 smo bili v tem letu na sejmih prisotni samo s prodajo na prireditvi »Gradovi 

kralja Matjaža«, ki je potekala v Črni v mesecu januarju 2020. 

 

En uporabnik je integrativno zaposlen pri Kojzek transport in servis d.o.o. Dva uporabnika sta 

integrativno zaposlena na režijskem obratu Občine črna na Koroškem. 

Nadaljevali smo s sodelovanjem s čistilnim servisom Santim d.o.o. iz Dravograda in za njih 

čistili poslovne prostore Zavoda za gozdove Republike Slovenije KE Črna na Koroškem in 

EE sistemi iz Ljubljane za katere opravljamo čiščenje prostorov Pošte v Črni.  

Na storitvenih dejavnostih, kjer dostavljamo hrano na dom 16 krajanom Črne je zaposlenih 8 

uporabnikov. Čistili smo skupne prostore v večstanovanjskih stavbah. V 10 stavbah, blokih, 

čisti 10 uporabnikov, ki se pri vključevanju na delo izmenjujejo. Ena uporabnica čisti tudi 

stanovanje starejšemu občanu.  

Izvajali smo storitvena dela v CUDV (pomoč pri hišnikih, v pralnici, stiskanje odpadnega 

papirja, pomoč snažilkam, pomoč v jedilnici, prinašanje in raznašanje pošte, pomoč v IVO 

enotah, šivanje…).  

Program VDC zajema tudi aktivni del skrbi za samega sebe in ohranjanja pridobljenih 

spretnosti za dnevno življenje. To smo izvajali v okviru varstva in vodenja uporabnikov 

vključenih v VDC. 

Pri kooperantskih delih smo s poslovnimi partnerji dobro sodelovali, realizirali smo vsa 

njihova naročila. Podjetja s katerimi smo sodelovali so bila z našim delom zadovoljna.  

V delavnicah opažamo, da našim uporabnikom s staranjem, njihove psihofizične sposobnosti 

upadajo, zato je storilnost nižja, zahteve posameznih del visoke, trg za izdelke zahteven, nova 

dela pa je težko pridobiti. Zavedamo se, da lahko le skupaj in s sodelovanjem strokovnih 

služb ter izkušnjami in strokovnim znanjem delavcev, aktivnosti prilagodimo, jih osmislimo 

in uporabnikom omogočimo dostojen prehod v obdobje staranja ter s tem ohranjamo tudi 

njihovo pravico do zaposlitve in dela.  

 

3.5.3 Delavnica VOSIDIS 

 

V delavnici Vosidis je program potekal po urniku Vosidis in Mince ter po IP-jih uporabnikov. 

Izvajali smo delavnice Vosidis ter vrstniško pomoč Mince. V delavnico Vosidis se je občasno 

vključevala zaposlena varuhinja in z uporabniki, ki imajo težave pri gibanju in komunikaciji, 

delala po ciljih individualnih programov: 

 uravnovešanje razpoloženja in balasiranje z uravnavanjem dražljajev,  

 vzpostavljanje kontakta – tapkanje in masaža rok s terapijami EFT,  

 bazalna stimulacija,  

 aromaterapija,  

 meditacija ob glasbi, svečah ali čaju,  

 pogovori ob spontanih situacijah,  

 krajši sprehodi v okolici Centra. 

Zaradi corona razmer dela v delavnici nismo uspeli realizirati v celoti. V septembru in 

oktobru smo z delom v delavnici pričeli, a ga zaradi epidemioloških razmer predčasno 

zaključili.  

V program Vosidis je vključenih 18 odraslih oseb s težjimi in težkimi ter kombiniranimi 

MDR, ki pri hoji, oblačenju, slačenju, gibanju, delu in motivaciji potrebujejo samo zase 

usmerjanje in podporo enega človeka, od tega je 12 oseb, ki so v celoti gibalno ovirane, zato 
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potrebujejo pri obravnavah in delu posebne, prilagojene pristope ter ustrezno usposobljeni 

kader. 

 

3.5.4 Lahko branje v VDC 

 

V programu smo uporabljali metode lahkega branja: pri delu po programu VDC delavnice 

Vosidis ter pri delu po programu Mince (pri posameznih področjih ali fazah dela, na primer 

pri razumevanju vsebine sporočila, pripravi urnika itd.).  

Lahko branje smo izvajali v dveh rednih tedenskih skupinah, kontinuirana srečanja dveh 

skupin za lahko branje v CUDV Črna so potekala vsak četrtek in petek od 10:00 do 12:00 v 

bralnici (ena skupina po 8 oziroma 9 udeležencev+ mentorica), delo po metodi lahkega 

branja, samozagovorništvo, vseživljenjsko učenje: komunikacija, branje različnih besedil, 

poslušanje, pripovedovanje, pisanje, kreativno mišljenje, ustvarjanje, pogovori o aktualnih 

temah lokalnega in širšega okolja, testiranje besedil npr. člankov za časopis 20 minut. Delo je 

med situacijo COVID19 začasno prenehalo. Delavnice smo po prilagojenem programu do 

strožjih ukrepov, ki so začeli veljati v jesenskem obdobju, ko so nastopile okužbe, začasno 

prilagojeno izvajali v telovadnici. 

 

3.5.5 Ostalo 

 

Zbirka Peter in Julija s pisateljico Aksinjo Kermauner (Cvetje in ogenj, Moda in neroda, 

Te Nika še mika), v načrtu smo imeli nadaljevati aktivnosti za promocijo prvega romana, 

aktivnosti za izdajo drugega in tretjega ter pisanje nadaljevalnega dela na taboru v Topli ali na 

Pacugu, a nam je načrte prekrižala situacija s covid-19, tabor smo odpovedali. 

Zbirka Vera, sodelovanje s Teološko fakulteto in Mohorjevo družbo je potekalo do časa 

covid-19 (srečanje januar/marec), s skupino Emanuel in zunanjimi sodelavci smo pripravljali 

vsebine za priročnik v lahkem branju in tudi že ilustracije, t.j. druga knjiga zbirke Vera, 

napisali smo prispevek za revijo revijo Prijatelj, se udeležili snemanja oddaje TV Exodus.  

Zavod Risa, z Zavodom Risa smo sodelovali pri aktivnostih testiranja besedil za brezplačni 

časopis in še pri nekaj drugih projektih. Delo je potekalo prek spleta. Prijavili smo tudi lahko 

berljivo zgodbo na natečaj Zavoda Risa (avtorica Neža Močnik - uporabnica s sodelavci). 

Kukavica, pripravili smo proslavo Kukavica in organizirali zbiranje in seštevanje točk za 

nagrado ter vse ostale pripadajoče aktivnosti po protokolu za Kukavico.  

Likovna kolonija, do situacije covid-19 so potekale priprave. Zaradi razglasa epidemije na 

nivoju države, se je delo začasno prekinilo. 

 

3.5.6 Študijska skupina LURA 

 

Od junija do septembra smo v CUDV Črna vodili študijsko skupino, ki jo je organizirala 

Ljudska univerza Ravne pod mentorstvom dr.Karle Oder. 14 udeležencev se je skozi 7 srečanj 

družilo na eno ali več urnih srečanjih. Pogovarjali smo se o deinstitucionalizaciji in življenju v 

skupnosti, o spremembah, ki nas ob tem čakajo ter o dilemah in strahovih, ki jih imamo pred 

novimi izzivi, ki nas čakajo. V času srečanj smo si ogledali Etnološko zbirko Črna in 

Olimpijski muzej, spletno otvoritev VŽU tednov, eno izmed srečanj je bilo celodnevno in smo 

ga imeli v Topli idr… 

 

3.5.7 Kamišibaj 

  

Kamišibaj je gledališče v slikah. Krožek je ob torkih, enotedenska srečanja skupine Kamišibaj 

smo imeli z Viljano Polenik. Delali smo po načrtu: formiranje skupine, priprava načrta dela, 

priprava zgodb, izdelava zgodb, po potrebi sodelovanje z likovnikom ali ilustratorjem, 

sodelovanje z glasbenikom (kot spremljava, glasbena podlaga ipd.,), predstavitev zgodb. 
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Krožek gledališča Kamišibaj so ob začetku leta, ko smo začeli izvajati aktivnost, obiskovali 

uporabniki iz različnih enot. Do časa korone smo se trikrat sestali in ustvarjali, se pogovarjali, 

snovali zgodbe, jih dopolnjevali in načrtovali izvedbo zgodbe - na prenos na papir in na oder. 

V letu 2020 smo sestavili več zgodb za papirnato gledališče Kamišibaj. Zaradi korona 

situacije smo se z uporabniki iz drugih enot prenehali sestajati, smo pa z delom nadaljevali v 

eni skupini. Dve od zgodb, ki smo jih poimenovali Piknik in Ljubezen na cesti, smo 

pripravili in ustvarili v obliki, ki je primerna za igranje oziroma nastop. Ogledovali smo si 

slike, izbirali med različnimi liki, oblačili za like in barvo oblačil. Ustvarili in sestavili smo 

»diapozitive« z izbranimi slikami, oblačili, barvami, itd. Izrezovali, nameščali, lepili. 

Uporabniki so sodelovali na različne načine. Nastope smo potem med korona časom tudi 

izvedli v prilagojeni obliki.  

Dejavnost Kamišibaj bomo po končanju ukrepov zaradi koronavirusa ponudili tudi 

uporabnikom iz ostalih enot, ki so se k tej dejavnosti prijavili. Med tem časom smo bili v 

telefonskem kontaktu s prijatelji iz Postojne, ki so nas preteklo leto povabili na Kamišibaj 

vrtiljak. Koordinatorka Polona Ženko nas je poklicala in spraševala, če kaj ustvarjamo, 

povedala je tudi, da si želijo ponovnega srečanja in da bo o tem obvestila vodstvo takoj, ko 

bodo ukrepi proti koronavirusu sproščeni.  

Med korona časom smo v pritličju igrali vse zgodbe in pripravili še eno avtorsko zgodbo: 

Guči in Libi ter jo v enoti po skupinah tudi odigrali. 

 

3.5.8 Kavke 

 

Realizirali smo zimski krpljarski pohod Dobrač. Ostale aktivnosti so zaradi Covid – 19 

odpadle. 

 

3.5.9 DE VDC RAVNE 

 

Število uporabnikov v VDC Ravne na dan 31. 12. 2020 je 41. 

Za uspešno delo je potrebna nenehna skrb za vnašanje novih oblik in metod dela. Prizadevali 

smo si, da bi bilo le-to izraženo v največji meri: 

 Integrativna zaposlitev enega uporabnika, 

 Kooperantsko delo s podjetji: 

 Akers valji Ravne, Oprema Ravne, Vivapen Celje, Cablex Mežica,  

 prilagoditev dela in izdelava pripomočkov za izvajanje posameznega dela, 

 izvajanje individualnih programov, 

 vključevanje uporabnikov v različne aktivnosti, 

 vključevanje uporabnikov v športne in druge dejavnosti, 

 sodelovanje z individualnimi strokovnimi delavci, 

 sestanki z uporabniki, 

 sestanki s terapevti, 

 sodelovanje in posvetovanje med skupinami pri izvajanju lastnega programa in drugih 

aktivnosti, 

 letovanja na morju in v toplicah.  

 

Trikrat tedensko je bila izvajana individualna strokovna obravnava uporabnikov. 

 

Poleg omenjenih dejavnosti smo varovancem organizirali še sledeče: 

 Ogledali smo si gradove kralja Matjaža; 

 V času zimske rekreacije smo tekali na smučeh, krpljali in smo izvedli pohod v okolici 

Raven; 

 Izdelali smo darila za mame, za 8. marec; 
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 Za pusta smo obiskali MC Ravne na Koroškem in se udeležili pustovanja v Črni; 

 Udeležili smo se zaključne prireditve »Kukavica« v Črni; 

 Zaključek bralne značke smo organizirali v enoti; 

 Izvedli smo zaključni piknik za uporabnike v enoti; 

 V okviru mirovniškega festivala smo si ogledali cerkev na Legnu, v Slovenj Gradcu; 

 Ob četrtkih smo izvajali urice za knjižne molje; 

 Izvajali smo telovadbo v enoti in zunaj nje; 

 2x tedensko smo v času, ko so nam ukrepi zaradi Covid 19 to dopuščali, sodelovali pri 

uricah telovadbe s starostniki na Javorniku. 

 Program je bil zaradi epidemije »Covid 19« okrnjen, saj so uporabniki kar 5 mesecev 

ostajali doma. V tem času smo imeli pogoste telefonske kontakte in izvajali smo delo 

na daljavo, katerega so bili, tako uporabniki, kot starši zelo veseli. 

 s starši uporabnikov  smo imeli eno srečanje, na katerem smo jih seznanili z delom in 

aktivnostmi v delavnicah; 

 vsi ostali stiki s starši so zaradi Covid 19, potekali preko telefonskih pogovorov;  

 

S poslovanjem v letu 2020 smo zelo zadovoljni, saj smo uspeli, kljub velikim izzivom pri 

kooperantskem delu zaradi epidemije »Covid 19« in s tem posledično zaprtja enote, zagotoviti 

visok delež nagrad uporabnikom.  

 

Ugotavljamo, da smo letošnje leto zaključili z vidika poslovanja uspešno. Kooperantske 

programe za podjetja znotraj bivše železarne smo izvajali v skladu s pogodbami in tudi z 

ostalimi kooperantskimi partnerji smo uspešno sodelovali in tudi realizirali zastavljene cilje. 

 

3.5.10 DE VDC MUTA 

 

V enoto je vključenih 12 uporabnikov. Do 13.3. je delo potekalo po Letnem delovnem načrtu 

CUDV Črna in VDC Muta. V času razglašene epidemije in omejenega izvajanja storitve smo 

izvajali storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji na daljavo. Bili smo v 

stalnem telefonskem stiku z uporabniki in njihovimi družinami ter jim nudili psiho socialno 

pomoč. Delavnico smo ponovno odprli 1.6. Žal pa smo morali zaradi pojava okužb s COVID 

– 19 v CUDV ponovno zapreti delavnico dne 29.9.2020. V mesecu oktobru smo dvema 

uporabnikoma nudili nujno varstvo v VDC. Enkrat tedensko je na daljavo z uporabniki delala 

tudi individualna habilitatorka. Ob razglašeni epidemiji s Covid – 19 in ob upoštevanju vseh 

preventivnih in zaščitnih ukrepov, precej zastavljenih ciljev nismo realizirali. Pojavile pa so 

se nove oblike dela na daljavo in poudarjene so bile aktualne vsebine. V skladu s programom 

dela smo realizirali: 

 

Vodenje, ki je  je vključevalo oblikovanje in izvajanje individualnih načrtov, kjer smo z 

delavci in uporabniki zastavili cilje za posameznika.  Izhajali smo iz potreb posameznika, 

njegovih psiho – fizičnih stanj in znanj, ter spretnosti.  

Sodelovali smo s starši oz. zakonitimi zastopniki uporabnikov preko telefonskih razgovorov. 

Sodelovali smo z društvom Sožitje Zgornje Dravske doline, s Krščansko adventistično 

cerkvijo, z občinami, s knjižnico Radlje ob Dravi,… 

Do meseca marca smo redno  izvajali prostočasne dejavnosti: enkrat tedensko smo izvajali 

folklorne vaje, kjer smo se učili novi sklop plesov, enkrat tedensko smo imeli vodeno 

telovadbo, brali smo knjige za bralno značko Korošci pa bukve beremo in jo tudi zaključili s 

prebranimi knjigami: Ko sem prvič, Jaz, čarli Čeplin – Gržan K., Julianova zgodba, 

Charlottina zgodba – Palacio R.J., Temna resnica- Ross J., Ljubezen na odoru – Prežihov V. 

 Zimsko rekreacijo smo izvajali v obliki sprehodov in pohodov, praznovali smo rojstne dneve. 

Po potrebi smo imeli okroglo mizo:  Kje pa tebe čevelj žuli. Sodelovali smo na regijskem 

natečaju »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen!«.  Dva športnika sta se 
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udeležila turnirja v krpljanju in smučarskem teku, sodelovali smo s stojnico in nastopom 

folklorne skupine za oddajo Dobro jutro Slovenija na Muti, udeležili smo se Kukavice, v 

Vuzenici smo si ogledali Kurente in za Valentinovo smo se obdarovali. Sodelovali smo z 

VDC Ravne, ki so nam pripravili predavanje in delavnico o sprejemanju drugačnosti. 

Sodelovali smo tudi na razstavi »Igraj se z mano« v Koroški galeriji lik. umetnosti SG. V 

mesecu juliju smo izvedli vikend priprave folklorne skupine »Mi smo fajn« v Topli. 

 

Varstvo: Veliko časa smo posvečali skrbi in vzdrževanju osebne higiene, skrbi za zdravje in 

dobro počutje in utrjevanju čuta za osebno urejenost ter urejenost delovnega okolja. Nudili 

smo pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, opravljanju fizioloških potreb, nudili pomoč pri 

gibanju, hoji, slačenju, oblačenju, komunikaciji in orientaciji. Ob ponovni vključitvi v VDC, 

po preklicu epidemije v spomladanskem času, smo veliko pozornosti in učenja namenili 

pravilnemu umivanju rok, higieni kašlja in kihanja ter vzdrževanju primerne razdalje. 

 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji: 

Kooperantska dela 

Za  Konus Konex iz Slovenskih Konjic smo pakirali različne gospodinjske artikle (krpe, 

lateks rokavice, gumice- vezice, muhotepce, …). Delo je potekalo po naročilu kooperanta. V 

drugi polovici leta se je kooperacija  izvajala po priporočilih NIJZ. 

Lasten program 

Pri lastnem programu smo vezli voščilnice za različne priložnosti, vezli na brisače ter druge 

materiale različne motive, logotipe po željah naročnikov. S pomočjo tehnologinje, ki je  

prihajala v našo enoto ob ponedeljkih, smo popestrili izdelke lastnega programa z reciklažo 

starega jeansa (rutice za pse, košarice iz blaga). Poslikali smo steklene kozarčke in naredili 

svečnike. Izdelovali smo glinene posodice. 

Svoje izdelke smo postavili na ogled  v vitrinah VDC-ja in na stojnici za oddajo Dobro jutro 

Slovenija na Muti. 

Zeleni program 

Nasadili smo rože za okna, uredili gredice, nasadili vrtnine (solata, paradižnik, zelje). Skrbeli 

smo za našo zunanjo in notranjo okolico.  

Pogodbena in storitvena dela; 

Nudili smo storitev vezenja logotipov po željah strank.  Zbirali smo stari papir, katerega smo 

prodajali Surovini Radlje. 

Druga dela – integrativna zaposlitev 

V obdobju od 1.1. do 13.3. 2020 se je uporabnica vključevala v redno delovno okolje, v obliki 

integrativne zaposlitve (praviloma en dan na teden, štiri ure). Pogodba je sklenjena z občino 

Vuzenica. Od meseca marca se zaradi razglasitve epidemije in posledično zaradi ukrepov in 

smernic za preprečevanje okužb, storitev ni izvajala. 

 

Pomoč na domu smo 1x tedensko nudili mami naše uporabnice, ki je vključena v BS Ravne v 

obliki psihosocialne pomoči in pomoči v obliki nabave potrebščin iz trgovine, lekarne in 

pomoč pri plačevanju položnic. 

 

3.5.11 DE VDC SLOVENJ GRADEC 

 

V okviru lastnega programa so se izdelovali izdelki iz gline (plošče za vrata), izdelki iz 

blaga (pasje postelje, šivane blazine, voščilnice za različne priložnosti).  

V okviru zelenega programa se je urejala okolica VDC-ja: košenje trave, grabljenje listja, 

odstranjevanje oz. obrezovanje odvečnega drevja in grmovja, sajenje dodatne sivke. Skrb za 

red in čistočo v prostorih VDC, skrb za ločevanje odpadkov, pranje in zlaganje perila. 

 

V okviru programa pogodbenih del so se izvajala pogodbena dela za: 
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• Trgoplast d.o.o. 

• Kopur d.o.o. 

• Modul.d.o.o 

 

Izvajale so se dodatne dejavnosti.  

 Redno se je izvajala dejavnost lahkega branja (2 skupini uporabnikov 2 x na teden) 

 likovne delavnice z likovno terapevtko iz Črne,  

 kegljanje  

 vadba v fitnesu,  

 telovadba na prostem,  

 obisk delavnice v Laškem v okviru projekta Zdrav življenjski slog,  

 delavnice v okviru projekta Sprejemanje drugačnosti 

 nastop z dramsko skupino na prireditvi Dan centra 

 pohodi v okolici kraja 

 praznovanja 

 udeležba na prireditvah v okviru Festivala drugačnosti 

 

Organizirana je bila aktivna udeležba na dejavnostih in prireditvah v okviru letnega programa 

CUDV Črna. V sklopu programa delovne prakse je bil na dvotedensko prakso sprejet 

uporabnik CUDV. 

V začetku leta so v VDC opravili prakso učenci 3. OŠ Slovenj Gradec. 

V Sodelovanju z zavodom Slokva, je nekajtedensko usposabljanje za delo opravljala njihova 

udeleženka. 

 

Zaradi zaprtja delavnice kot posledic ukrepov epidemije, je odpadlo veliko dejavnosti. 

V času zaprtja v pomladanskem času, so stiki s svojci in uporabniki potekali v okviru 

telefonskih razgovorov. 

V jesenskem času se je 3 tedne izvajalo nujno varstvo za 6 uporabnikov. Zaradi okužbe 

uporabnika, se je ta dejavnost prenehala. 

Konec novembra smo pričeli z nujnim varstvo za 1 uporabnika ter delom na domu za najprej 

4 uporabnike, nato 8 uporabnikov.  

Stiki s svojci in uporabniki so potekali preko telefona. S sedmimi uporabniki pa je 1x na teden 

delala tudi individualna strokovna delavka. 

 

3.5.12 DELO INDIVIDUALNEGA HABILITATORJA V VDC 

 

V letu 2020 je individualni habilitator (IH) delal na vseh treh enotah po ciljih, ki so si jih v 

zastavili z uporabniki iz teh enot, po zastavljenem letnem načrtu dela,  načrtu dela enot VDC - 

jev  Ravne, Muta in Slovenj Gradec in smernicah za delo strokovnih delavcev v VDC - jih v 

okviru CUDV. 

 

Delo je teklo nemoteno do meseca marca. Takrat pa se je spremenilo zaradi pandemije 

nalezljive bolezni COVID-19. 

 

Zaradi zaprtja VDC – jev je IH od aprila do sredine junija delal v SSR na Ravnah. 

Ob ponovnem zaprtju VDC – jev v oktobru pa je po obdobju čakanja na delo v prvi polovici 

novembra začel z delom na daljavo. 

 

V programu dela za leto 2020 so se v rednih in izrednih razmerah uspeli realizirati naslednji 

cilji: 
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Skupina Joge smeha se je na enoti VDC na Ravnah sestajala redno vsak torek, prav tako so je 

bili deležni tudi stanovalci SSR v izrednih razmerah v pomladanskem času. Od novembra 

dalje so njeni elementi del dela na daljavo v individualni obliki. 

V marcu smo načrtovali predstavitev skupine staršem in na Altri na Prevaljah, kar bo moralo 

počakati na prvo srečanje, ki ga bo možno izvesti oz. regulacijo pandemije. 

 

Plesna skupina je na enoti na Ravnah plesala vsako sredo, v Slovenj Gradcu pa ob petkih. 

V času izrednih razmer v spomladanskem času se je prelevila v plesno telovadbo na terasi 

Stanovanjske skupine na Ravnah, v delu na daljavo se je začasno prelevila v proučevanje 

rastlin in koristi, ki jih imajo od  odplesanih koreografij cvetnih  plesov  plesalci in gledalci. 

Nastopa na Altri nismo uspeli realizirati. 

 

Sproščanje na masažnem stolu je potekalo redno na vseh treh enotah. Večinoma ob vodeni 

meditaciji in aromaterapiji. Letos smo začeli še z učenjem EFT tehnike ( sproščanje s 

tapkanjem). S tem smo začeli na enoti na Muti.  

 

Bralno značko sezone 2019/20 smo uspešno pripeljali do konca v obeh enotah: Na Ravnah in 

v Slovenj Gradcu. Nismo pa uspeli izvesti planiranih slovesnih zaključkov v knjižnicah. 

Priznanja smo podelili v VDC – jih. 

Interne knjižnice na vseh treh enotah pridobivajo novo gradivo. Pri vodenju in izposoji 

gradiva pomagajo pomočniki iz vrst uporabnikov. Na Ravnah smo samostojno restavrirali 

staro omaro, ki smo jo postavili v delavnico in nam odlično služi, saj si lahko uporabniki sami 

vzamejo knjigo ali revijo, ki jih zanima ali si jo izposodijo za domov. 

 

V času dela na daljavo smo se prijavili v bralno značko v sezoni 2020/21, ki bo potekala do 

aprila. Vanjo smo dodatno vključili tudi uporabnike iz enote na Muti. 

 

Literarna gledališča: Vse tri enote: Na Ravnah, Muti in Slovenj Gradcu so  imele v planu 

tradicionalno izvedbo javnega branja poezije ob kulturnem dnevu. Ker so bile takrat že 

izredne razmere jih nismo uspeli izvesti. Pripravljamo tudi gledališko predstavo na enoti na 

Ravnah a je delo zaradi jesenskega vala bolezni ponovno zastalo. 

Muta: Uporabnik je pripravil fotografsko razstavo za srečanje s starši. Uporabnik je s 

pomočjo mentorice začel pripravljati planirano avtorsko zgodbo. 

Slovenj Gradec: Tudi tu je uporabnik pripravil fotografsko razstavo, ki čaka in je bila 

predvidena za slovesen zaključek bralne značke v knjižnici. Snujemo kulturni program za 

zaključek bralne značke v aprilu 2021. 

 

Lahko branje: Uporabnica na Ravnah se je vestno s pomočjo sodelavca in mentorice učila in 

urejala jedilnike v lažji obliki za malico na tej enoti. 

 

Poučevanje instrumentov je teklo predvsem na enotah v Slovenj Gradcu in Muti občasno tudi 

na Ravnah. Tudi individualno učenje petja je potekalo. Štirje uporabniki: dva iz enote VDC 

SG in dva iz enote VDC na Ravnah so nastopali na srečanju prostovoljcev CUDV. Božičnega 

koncerta in karaok zaradi zaprtja VDC – jev nismo realizirali. 

 

Na enoti na Ravnah smo začeli uvajati prostovoljstvo. Medsebojno pomoč med uporabniki. 

Spremstvo na in z malice ter pomoč. To je teklo v rednih razmerah. 

 

Likovni krožek je deloval na vseh enotah. Modificirana oblika je bila na voljo tudi 

stanovalcem SSR. Sedaj pri delu na daljavo je ponujena kot možnost  likovnega ustvarjanja 

uporabnikov na določeno temo iz vsebin iz bralne značke in drugih aktualnih vsebin. 
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Razstava likovnih izdelkov z barvno kredo je pripravljena in čaka na prvo srečanje s starši, ki 

ga bo mogoče organizirati, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale. 

 

Delavnice: Februarsko predavanje uporabnice z Mute o Kurentih je odpadlo zaradi odsotnosti 

uporabnice. Delavnica o negi telesa in obraza, ki sta ga pripravila uporabnik in uporabnica iz 

iste enote je bilo zaradi izrednih razmer izvedeno samo za sodelavce iz iste enote.  

 

Kuharska knjiga je hvaležna tema za delo na daljavo. Na njej intenzivno delamo in planiramo 

njen »natis« takoj, ko bodo epidemiolške razmere le-to dopuščale. 

 

 

3.5.13 REALIZACIJA DODATNIH AKTIVNOSTI VDC  

 

 

Predviden termin izvedbe 

aktivnosti 

REALIZACIJA 

JANUAR   

Folklorne vaje   Ob torkih 

(7.1.,14.1.,28.1.) 

realizirano 

Telovadba  Ob sredah 

(8.1.,15.1.,22.1.,29.1.) 

realizirano 

Bralna značka Vsak ponedeljek, torek, 

sreda, petek 

Od oktobra do aprila 

realizirano 

Joga smeha Vsak torek celo leto Delno realizirano, COV 19 

Plesna skupina (plesi v 

krogu) 

Sreda, petek  celo leto Delno realizirano, COV 19 

Literarno gledališče »Kralj 

Matjaž« 

Ponedeljek, torek, sreda  

celo leto   

Delno realizirano, COV 19 

Literarno gledališče 

»Škrjanček« 

Petek celo leto Delno realizirano, COV 19 

Literarno gledališče »Sonce« Četrtek celo leto Delno realizirano, COV 19 

Likovni krožek Ponedeljek 1x mesečno  

celo leto 

Delno realizirano, COV 19 

Poučevanje gl. inst. in petja Vsakodnevno  celo leto Delno realizirano, COV 19 

Prostovoljstvo Sreda  celo leto Delno realizirano, COV 19 

Kegljanje Vsak ponedeljek realizirano 

Fitnes Vsako sredo realizirano 

Lahko branje Torek, četrtek, petek realizirano 

Delavnice pri projektu Lahko 

je brati 

Med tednom popoldan Delno realizirano 

Delavnica VŽU – tema 

zimska rekreacija 

Januar, februar Realizirano 

II.,III.,IV.,V.,VI.VDC 

skupine 

Praznovanje rojstnih dni Januar 2020 

(7.1.,15.1.,22.1.31.1.) 

realizirano 

Zimska rekreacija 27.1. – 7.2. realizirano 

Stojnica na Gradovih kralja Januar 2020 – 27.1.2020 realizirano 
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Matjaža 

Ogled Gradov Kralja Matjaža Od 27.1. do 31.1. realizirano 

Praksa 3 OŠ 20.1. – 31.1. realizirano 

Sodelovanje s KAC Vuzenica 6.1. realizirano 

FEBRUAR   

Sodelovanje z OŠ Radlje Po dogovoru Nerealizirano, odpade zaradi 

bolezni 

Predavanje o pustu Po dogovoru Nerealizirano zaradi bolezni 

uporabnice 

Folklorne vaje Ob torkih (4.2.,7.2.) realizirano 

Kegljanje  Vsak ponedeljek realizirano 

Fitnes Vsako sredo realizirano 

Telovadba Vsako sredo realizirano 

Lahko branje Torek, četrtek, petek realizirano 

Pričetek dela na verskih 

priročnikih 

Po dogovoru Delno realizirano, COV 19 

Bralna značka Vsak ponedeljek, torek, 

sreda, petek 

Od oktobra do aprila 

realizirano 

Knjižne urice – branje in 

razgovori o literaturi 

Vsak četrtek Delno realizirano, COV 19 

Turnir v krpljanju in teku na 

smučeh 

6.2.2020 realizirano  

Srečanje prostovoljcev Prvi teden v februarju realizirano 

Kavke – zimski krpljarski 

pohod 

21.2.2020 Dobrač realizirano 

Prireditev Kukavica 12.2.2020 realizirano 

Obdarovanje za Valentinovo  14.2.2020 realizirano 

Praznovanje rojstnega dne Februar 2020 (19.2.) realizirano 

Pust – izdelovanje kostumov 

v VDC skupinah 

Februar 2020 realizirano 

Pustovanje na enoti in kraju 25.2. realizirano 

Izdelava daril za 8. marec Februar 2020 Delno realizirano 

Sodelovanje s stojnico in 

nastopom FS za oddajo 

Dobro jutro Slovenija na 

Muti 

7.2.2020 realizirano 

Predavanje o sprejemanju 

drugačnosti 

17.2.2020 realizirano 

Dan centra 20.2.2020 realizirano 

Joga smeha torek realizirano 

MAREC   

Ogled srečanja otroških 

gledaliških skupin v Vuzenici 

19.3.2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Klepetalnica in delavnica ob 

mesecu žensk 

Marec 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 
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Izdelava in deljenje rož po 

Ravnah na Koroškem 

Marec 2020 Delno realizirano zaradi 

Covid 19 

Delavnica VŽU – VDC – 

krofi, peka 

Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Kavke- udeležba na občnem 

zboru 

Marec 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Kegljanje  Vsak ponedeljek realizirano 

Fitnes Vsako sredo realizirano 

Telovadba  Vsako sredo (4.3.) Delno realizirano 

Srečanje s starši- dan mater Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sodelovanje na razstavi 

»Igraj se z mano« v Koroški 

galeriji lik. umetnosti SG 

Marec 2020 (4.3.) realizirano 

Predstavitev joge smeha na 

srečanju s starši 

Marec 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Javno branje poezije z 

gostom 

Marec 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Fotografska razstava na 

srečanju s starši 

25.3.2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Predstava  literarnega 

gledališča »Sonce« na 

srečanju s starši 

25.3.2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Razstava likovnih del na 

srečanju s starši 

Marec 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Lahko branje Torek, četrtek, petek 

Vsakodnevno individualno 

enota pritličje 

realizirano 

Bralna značka Vsak ponedeljek, torek, 

sreda, petek 

Od oktobra do aprila 

realizirano 

Folklorne vaje Ob torkih(3.3.,5.3.) Delno realizirano 

Praznovanje rojstnih dni Marec 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Športni dan na Naverški vrh Marec 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Svet uporabnikov - izredni 3.3.2020 realizirano 

   

APRIL   

Kegljanje  Vsak ponedeljek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Fitnes Vsako sredo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Športni dan -pohod na Rahtel April 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Kavke – pohod po Koroški 

planinski poti 

Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 
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Jutranja telovadba v 

sodelovanju s ČS Legen 

Vsako sredo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Delavnice – VŽU-II-III-IV-

V-VI VDC – barvanje pirhov 

V tednu pred veliko nočjo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sejem Črna nedelja April 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Telovadba sreda realizirano 

Lahko branje Torek, četrtek 

Vsakodnevno individualno  

realizirano 

Bralna značka Torek, četrtek, petek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Folklorne vaje Vsak torek, sreda, petek 

 

Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Dan zdravja  8.4.2020 Delno realizirano zaradi 

Covid 19 

Srečanje folklornih skupin 

Koroške 

8.4.2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Velikonočna delavnice, 

izdelava butar 

Teden pred veliko nočjo Realizirano v prilagojeni 

obliki, COV19 po skupinah 

Praznovanje rojstnih dni April 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sodelovanje z OŠ Radlje April 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Zapojmo, zaigrajmo, 

zaplešimo 

Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Zaključna prireditev Bralne 

značke v Knjižnici Radlje 

April 2020 (19.6.2020) Prestavljeno na mesec junij 

in realizirano 

Sodelovanje s Karitas Muta April 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Praksa uporabnikov CUDV v 

VDC Ravne 

April 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

40 dni brez alkohola, obisk 

ambasadorja zavoda VOZIM 

April 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Emanuel – pomen praznikov Teden pred veliko nočjo - 

delavnice 

Realizirano v prilagojeni 

obliki, COV19 po skupinah 

MAJ   

Kegljanje  Vsak ponedeljek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Folklorne vaje Vsak torek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Telovadba Ob torkih Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Jutranja telovadba v 

sodelovanju s ČS Legen 

Vsako sredo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Delavnice – VŽU-II-III-IV-

V-VI VDC- gibanje 

Vsako sredo Delno realizirano 

Zeleni program  Dogovor s skupinami Delno realizirano zaradi 
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Covid 19 

Fitnes Vsako sredo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Pohod na Kremžarico Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Likovna kolonija Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Nastop literarnega gledališča 

» Kralj Matjaž« v Knjižnici 

Ravne in vrtcu Ravne 

 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Nastop literarnega gledališča 

»Škrjanček« v knjižnici SG 

Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Razstava likovnih izdelkov v 

CUDV 

Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Parlament v CUDV Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Lahko branje  Torek, četrtek, petek - 

skupno 

Vsakodnevno individualno  

Delno realizirano, COV 19 

realizirano 

Svet uporabnikov v CUDV Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Pohod z upokojenkami Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Regijske igre SOS Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Letne igre CUDV Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Kavke – pohod težji Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Predstavitev Joge smeha na 

Altri 

Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Predstavitev plesne skupine – 

plesi v krogu na Altri 

Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Obisk hiše mineralov Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Teden doživljajske 

pedagogike 

Maj 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

JUNIJ   

Kegljanje  Vsak ponedeljek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Folklorne vaje Vsak torek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Telovadba Ob sredah realizirano 

Zeleni program  Vsako sredo Delno realizirano 

Nastop folklorne skupine na 

občinskem prazniku Muta 

Junij  2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sodelovanje z OŠ Radlje Junij  2020 Nerealizirano zaradi Covid 
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19 

Jutranja telovadba v 

sodelovanju s ČS Legen 

Vsako sredo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Atletske igre v CUDV Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Fitnes Vsako sredo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Letovanje  uporabnikov Po dogovoru prestavljeno 

Pohodi 4.6.,12.6.,16.6.,17.6.,22.6. realizirano 

Mednarodni festival Igraj se z 

mano 

Junij 2020 Festival odpovedan zaradi 

Covid 19 

Letne igre CUDV Junij 2020 Zaradi nepredvidljive 

epidemiološke situacije večja 

druženja niso bila 

priporočljiva 

Zaključna razstava Junij 2020 Zaradi nepredvidljive 

epidemiološke situacije večja 

druženja niso bila 

priporočljiva 

Piknik s starši Junij 2020 Zaradi nepredvidljive 

epidemiološke situacije večja 

druženja niso bila 

priporočljiva 

Zaključni izlet Kavke Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Predstava literarnega 

gledališča »Škrjanček« za 

sodelavce 

9-11 ali 16-18 junij realizirano 

Izlet skupine Emanuel Junij 2020 Zaradi nepredvidljive 

epidemiološke situacije večja 

druženja in izleti niso bila 

priporočljiva 

   

JULIJ   

Srečanje pri Najevski lipi - 

stojnica 

 Prireditev s strani 

organizatorja odpovedana 

zaradi Covid 19 

Praznovanje rojstnih dni Julij 2020 realizirano 

Pohod na Kremžarico Julij 2020 realizirano 

Zaključni izlet Julij 2020 realizirano 

Športni dan Julij 2020 (10.7.) realizirano 

Kavke Tabor v Topli Julij 2020 (27. – 31.7.) realizirano 

pohodi 9.7. realizirano 

Vikend priprave FS«Mi smo 

fajn« 

Topla, 3.7.-5.7.2020 realizirano 

Zaključni piknik z uporabniki Julij 2020 realizirano 

AVGUST   
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Pohod na Rahtel Avgust 2020 realizirano 

Praznovanje rojstnih dni 10.8.,18.8.2020 realizirano 

Likovna delavnica na 26. 

vuzeniških dnevih 

15.8.2020 Prireditev s strani 

organizatorja odpovedana 

zaradi Covid 19 

Sejem 15. avgusta Avgust 2020 Prireditev s strani 

organizatorja odpovedana 

zaradi Covid 19 

Izlet na Velenjsko jezero 15.8. Prireditev s strani 

organizatorja odpovedana 

zaradi Covid 19 

sprehodi 12.8.,14.8.,17.8.,25.8.,28.8

. 

realizirano 

Pevski zbor 25.8.,26.8.2020 realizirano 

SEPTEMBER   

Kegljanje  Vsak ponedeljek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Folklorne vaje Vsak torek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Jutranja telovadba v 

sodelovanju s ČS Legen 

Vsako sredo realizirano 

Telovadba Vsako sredo 

9.9.,10.9.,16.9.,23.9.,24.9. 

realizirano 

Sodelovanje s stojnico na 

Mirovniškem festivalu 

September 2020 Delavnice so odpadle, 

ogledali smo si Legensko 

cerkev 

Sodelovanje s turističnim 

društvom Muta (Country dan) 

September 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Pohod –Festival drugačnosti -

inkluzija 

September 2020 realizirano 

Dan gibanja September 2020- 15.9. realizirano 

Nastop literarnega gledališča 

»Kralj Matjaž« v VDC SG 

September 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Nastop literarnega gledališča 

»Škrjanček« v VDC Ravne 

September 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Letovanje uporabnikov September 2020 realizirano 

Tek prijateljstva September 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Lahko branje Vsak četrtek in petek realizirano 

Praznovanje rojstnih dni 3.9.2020 realizirano 

Ogled VDC Radlje 3.9.2020 realizirano 

Sodelovanje ob 10. obl. 

bralne značke Korošci pa 

bukve beremo 

23.9.2020 realizirano 

OKTOBER   

Kegljanje  Vsak ponedeljek Nerealizirano zaradi Covid 

19 
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Bralna značka Vsak ponedeljek Delno realizirano 

Folklorne vaje Vsak torek 

 

Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Jutranja telovadba v 

sodelovanju s ČS Legen 

Ob sredah Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Telovadba  Vsako sredo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Srečanje s starši Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Parlament uporabnikov Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Simbioza gibanja Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Obisk gasilcev Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sodelovanje na Halloween v 

Vuzenici 

Oktober 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Kros  Konec oktobra 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Nastop folklorne skupine na 

30 let DI Muta 

Oktober 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Predavanje v VDC Ravne 

(Hospic) 

Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Kavke po težji gorniški poti v 

Kamniško Savinjske Alpe 

Oktober 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Pohod po Koroški planinski 

poti 

Oktober - november Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Lahko branje četrtek, petek do 19.10. realizirano 

Lahko branje enota pritličje, 

kamišibaj 

Vsakodnevno 

individualno 

realizirano 

Predavanje o Soočanju z 

izgubami, obisk predstavnika 

Hospic 

Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Nujno varstvo 13.10.-21.10. realizirano 

Delo na daljavo dnevno realizirano 

NOVEMBER   

Kegljanje  Vsak ponedeljek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Mini olimpijada Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Svet uporabnikov Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Adventne delavnice Po dogovoru Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Praznovanje rojstnih dni November 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Telovadba Ob sredah Nerealizirano zaradi Covid 
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19 

Folklorne vaje Ob torkih Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Bralna značka Vsak ponedeljek, torek, 

sreda, petek 

Od oktobra do aprila 

Delno realizirano 

Lahko branje enota pritličje, 

kamišibaj 

Vsakodnevno 

individualno 

realizirano 

Obisk grobov umrlih 

uporabnikov in mentorjev 

VDC 

November 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sodelovanje s Karitas Ravne 

na Koroškem – izdelava 

adventnih venčkov 

November 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Hišni obiski Po potrebi realizirano 

Delo na daljavo dnevno realizirano 

DECEMBER   

Kegljanje  Vsak ponedeljek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Telovadba Vsako sredo Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Bralna značka Vsak ponedeljek, torek, 

sreda, petek 

Delno realizirano 

Folklorne vaje Vsak torek Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sodelovanje s TD Muta December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sodelovanje s TIC Vuzenica December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Ustvarjalne delavnice v VDC  December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Barbarin sejem December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Sejem na vasi December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Kavke Čez goro k očetu December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Bazar December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Športnik leta December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Druženje  VDC Muta in VDC 

SG, prihod Božička 

December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Druženje s skavti – 

betlehemska luč 

December 2020 Realizirano, skavti so 

dostavili betlehemsko luč, v 

skladu z vsemi ukrepi in 

navodili za preprečevanje 
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3.5.14 REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV V ENOTAH VDC ZA LETO 

2020 

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin 

izvedbe zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

ZAPOSLITEV 

 

LASTNI 

PROGRAM: 

izdelava novoletnih 

in priložnostnih 

voščilnic 

izdelava izdelkov iz 

das mase, gline, 

mavca, fimo mase in 

drugih umetnih mas 

za ustvarjanje 

izdelava izdelkov iz 

blaga, reciklirani 

izdelki 

ročno vezenje 

različnih sodobnih 

motivov in tehnik 

tkanje na statvah  

barvanje tekstila in 

slikanje na tekstil 

polstenje volne 

žganje na les 

različni izdelki po 

izbiri naročnikov  

(nakit, tekstilni 

izdelki, izdelki iz 

lesa, laserski izrez, 

 

 

 

 

Dnevno planiranje dela, 

prilagajanje tehnik 

uporabnikom. Izdelava 

pripomočkov za lažje 

izdelovanje izdelkov.  

 

Izdelava po fazah. 

 

Iskanje preprostih, 

aktualnih motivov, 

polizdelkov, ki jih 

lahko implementiramo 

v končne izdelke ( 

toaletne torbice, torbe, 

vrečke, košare, 

prevleke…). 

 

Učenje uporabnikov za 

novo delo. 

 

Poglobiti znanje 

polstenja za izdelavo 

tekstilij, manjših 

dodatkov, okrasnih 

izdelkov. 

 

 

 

 

Kontinuirano delo 

skozi celo leto. 

Promocija in prodaja 

izdelkov uporabnikov 

VDC. 

 

Planiranje za prodajo 

na sejmih ( 

pomladanski in 

jesensko – zimski ) – 

celo leto. 

 

Pri izdelovanju 

izdelkov lastnega 

programa se 

prilagajamo 

zmožnostim 

uporabnikov in 

potrebam naročnikov. 

 

 

 

 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 

 

Delna realizacija 

izdelave voščilnic. 

Aktivnosti, delavnice 

so bile prilagojene 

situaciji. Kupcem smo 

zagotovili naročene 

voščilnice.  

Cov19. 

Turnir v kegljanju December 2020 Nerealizirano zaradi Covid 

19 

Aktivnosti v okviru božično – 

novoletnih prireditev 

December 2020 Realizirano po skupinah v 

skladu z navodili in ukrepi 

Cov19. 

Božični koncert  December 2020 Prireditev s strani 

organizatorja odpovedana 

zaradi Covid 19 

Obisk razstave adventnih 

venčkov v Cvetličarni Peruš 

December 2020 Prireditev s strani 

organizatorja odpovedana 

zaradi Covid 19 

Delo na daljavo dnevno realizirano 

Hišni obiski Po potrebi realizirano 
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izdelki iz lepenke – 

embalaža...) 

 

Izvedba prodaje 

izdelkov ob različnih 

priložnostih 

(velikonočna prodaja, 

novoletna prodaja, 

bazar…). 

STORITVENA 

DEJAVNOST: 

 zeleni 

program 

 vezenje 

logotipov 

 pomoč v 

posameznih 

službah 

CUDV Črna 

 dostava in 

postrežba 

hrane 

 čiščenje 

 zbiranje 

starega 

papirja 

 

 

 

Urejanje okolice hiše: 

pometanje, grabljenje 

listja, odstranjevanje 

snega. 

 

Urejanje vrta  

 

Čiščenje, zlaganje, 

kurirska služba… 

 

 

Zaposlitev se izvaja 

skozi celo leto. 

 

Upoštevanje 

individualnih 

zmožnosti in vpliva na 

zdravje in psihofizične 

sposobnosti. 

 

 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 

Skupine zeleni 

program nismo 

formirali. Glede na 

epidemiološko sliko je 

skupina VDC Kovač 

skrbela za okolico 

CUDV. 

INTEGRATIVNE 

ZAPOSLITVE : 

pogodbeno delo v 

tovarni Cablex – 

Mežica (štirje 

uporabniki VDC ). 

pogodbeno delo pri 

komunalnih delih 

Občine Črna. 

občina Vuzenica 

storitvena dela za 

CUDV ( pomoč v 

posameznih službah 

in IVO enotah). 

dostava in postrežba 

hrane krajanom 

Črne.  

Stanovanjsko 

podjetje, čistilni 

servis 

Avtoprevozništvo 

Kojzek 

 

 

 

 

Dnevno spremljanje, 

vodenje uporabnikov na 

integrativnih 

zaposlitvah, 

komunikacija z 

mentorji, individualni 

razgovori, svetovanje. 

 

 

 

Skrb za učinkovitost 

in kakovostno izvedbo 

storitve. 

 

Zaposlitev se izvaja 

skozi celo leto. 

 

 

 

Integrativne zaposlitve 

so se izvajale do 

13.3.2020 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 
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KOOPERANTSK

O DELO: 

Podjetja: 

 TAB 

 Haplast 

 Vivapen 

Celje 

 Akers valji 

Ravne 

 Cablex 

Mežica 

 ZKŠT 

 Oprema 

Ravne 

 Trgoplast 

d.o.o. 

 KO.PUR 

d.o.o 

 Modul d.o.o. 

 Konus 

Konex 

 

 

 

 

Pogovori in 

sodelovanje z 

obstoječimi 

poslovnimi partnerji, 

učenje uporabnikov 

za izvajanje del. 

Pregled kakovosti 

opravljenega dela. 

Iskanje novih 

primernih del. 

 

Upoštevanje 

individualnih 

zmožnostim 

uporabnika in vpliva 

na zdravje in 

psihofizične 

sposobnosti. 

 

Skrb za učinkovitost 

in kakovostno izvedbo 

storitve ter 

prizadevanje za čim 

višje zadovoljstvo 

poslovnih partnerjev. 

 

 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 

 

V celoti je realizirano 

samo delo na 

kooperaciji 

HAPLAST. 

Novih dodatnih del 

nismo dobili. 

Za opravljeno delo  

smo zagotovili nivo 

kakovosti. 

 

 

VARSTVO 

 

Pomoč in svetovanje 

pri dnevnih 

aktivnostih higiene, 

prehranjevanja: 

 Pomoč pri 

opravljanju 

higiene 

 Svetovanje 

in vodenje 

pri 

prehranjevan

ju 

 Pomoč pri 

premagovanj

u ovir 

(spremstvo 

ob 

sprehodih, 

dejavnostih) 

 

 

 

 

Dnevno spremljanje in 

vodenje uporabnikov 

pri opravljanju 

osnovnih življenjskih 

aktivnostih, ohranjanje 

pridobljenih veščin, 

aktivnosti 

vseživljenjskega učenja 

za ohranjanje 

psihofizičnih 

sposobnosti. 

 

 

Dnevno spremljanje in 

vodenje uporabnikov. 

 

Skrb za dobro počutje 

in čim višjo kakovost 

življenja in dela 

uporabnikov. 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so bile 

delavnice VDC delno 

zaprte, zato so cilji 

delno realizirani. 

Izvajali smo nujno 

varstvo in delo na 

daljavo. 
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VODENJE  

sodelovanje s starši 

in zakonitimi 

zastopniki (ZZ). 

 

 

organizacija in 

izvedba delavnic 

VŽU. 

nadstandardne 

storitve (letovanja, 

šport in rekreacija, 

planinski pohodi, 

kulturne prireditve). 

 Praznovanja 

(praznovanja 

rojstnih dni, 

priprave na 

praznike…).  

 Vključevanje 

v versko 

življenje, 

vključevanje 

v lokalno 

okolje in 

sodelovanje 

z društvi in 

organizacija

mi v kraju in 

izven kraja. 

 Sproščanje 

in 

aromaterapij

a, 

vključevanje 

barvne 

terapije… 

 Individualni 

in skupinski 

pogovori o 

stiskah in 

življenjskih 

vprašanjih. 

 Sodelovanje 

pri razvijanju 

lahkega 

branja. 

 Zvočne 

terapije. 

 

Izhajati iz potreb 

uporabnika, starše in 

ZZ seznanjati s 

posebnostmi pri delu in 

izvajanju posamezne 

storitve. 

 

Z delavnicami 

vseživljenjskega učenja 

vnašati življenjske 

vsebine s praktičnimi 

izvedbami. 

 

Udeležba pri  dodatnih 

aktivnostih in 

dejavnostih si 

uporabniki izberejo po 

svojih interesih, izbira 

letovanja, VŽU v 

počitniški bazi Topla, 

športne dejavnosti po 

sposobnostih, udeležba 

na prireditvah 

 

Upoštevanje 

uporabnikovih želja in 

interesov, podpora in 

pomoč pri 

uresničevanju osebnih 

ciljev, opolnomočenje, 

osebnostna rast… 

 

Izvajanje preprostih vaj 

za sprostitev in telesno 

aktivnost med delovnim 

procesom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srečanja s starši in 

ZZ, ki so planirana v 

okviru CUDV ( 3x 

letno ). Pisno 

obveščanje o 

dogodkih v CUDV, 

spletna stran, 

telefonski stiki po 

potrebi in željah 

uporabnikov. 

 

Mesečno izvajanje, 

aktualne teme za 

razvijanje kvalitete 

življenja. 

 

 

 

Izvajanje poteka celo 

leto. 

 

 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 

 

Zaradi epidemiološke 

situacije nismo 

realizirali srečanja s 

starši. 

 

Veliko stikov s starši 

smo zaradi tega 

opravili po telefonu 

(tedensko ). 

Zaradi epidemije so 

obvestila o dogajanju 

in posebnostih v 

CUDV redno na 

internetni strani 

(obvestila direktorice). 

Delavnice VŽU so 

potekale v omejenem 

obsegu  (COVID). S 

posameznimi 

skupinami smo 

delavnice izvajali v 

ustreznih, prilagojenih 

prostorih v centralni 

stavbi. 

Vključevanje v kraj in 

aktivnosti izven 

CUDV so bile 

nerealizirane – Covid 

19. 

Delo smo prilagodili ( 

po nadstropjih ) in tam 

izvajali gibalne 

aktivnosti. 

 

Lahko branje – od 

januarja do marca 
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 Urejanje 

delovnega 

okolja. 

 Skrb za 

telesno 

aktivnost na 

delovnem 

mestu. 

 Dramsko 

ustvarjanje. 

 Gledališče 

kamišibaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enotedenska srečanja 

skupine za kamišibaj 

realizirano, od marca 

do septembra 

nerealizirano zaradi 

epidemije in okužb - 

covid 19. 

Od septembra do 

19.10. realizirano v 

prilagojenem okolju in 

razmerah. 

 

 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 

 

INDIVIDUALNI 

PROGRAMI: 

vključevanje 

uporabnikov v 

individualno 

načrtovanje za delo 

v delavnicah – 

procesno 

spreminjanje IP 

(osebni načrt, 

individualizirano 

delo) 

 

 

 

 

 

 

Uporabnike vključiti v 

načrtovanje (izhajati iz 

posameznika, medletno 

spremljanje in 

dopolnjevanje 

programa). 

 

 

Ob evalvacijah IP in 

načrtovanju 

uporabnike aktivno 

vključiti, tudi med 

letno dopolnjevanje 

programa, posameznih 

vsebin, ciljev. 

 

 

Cilj je realiziran. 

Posamezne IP smo 

tekom leta dopolnili, 

posamezni cilji zaradi 

izrednih razmer niso 

bili realizirani in jih 

nadaljujemo v 

prihodnje obdobje, 

posamezne cilje smo 

prilagodili. 

Iskanje, razvijanje, 

izvajanje vsebin za 

večjo kvaliteto dela 

uporabnikov v 

zaposlitvenih 

programih VDC 

(zaposlitvene 

skupine, Vosidis – 

delavnica za osebe s 

težjimi MDR, 

sodelovanje s 

službami…) 

Aktivnosti za delavnico 

Vosidis (so 

predstavljene v 

podrobnem programu 

za delavnico Vosidis), 

Vsakemu uporabniku 

omogočiti izvajanje 

zaposlitve v kateri bo 

ustvarjalen in bo 

ohranjal svoje 

psihofizične 

sposobnosti. 

 

Se izvaja celo leto. 

 

Višja kakovost 

življenja in dela. 

Od januarja do marca 

realizirano po 

programu. 

 

V času epidemije delo 

prilago – realizirano 

po prilagojenih 

vsebinah. 
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Promocija in prodaja 

izdelkov 

uporabnikov VDC 

Prodaja izdelkov v 

trgovini VDC, na 

različnih sejmih na 

stojnicah, posodobitev 

kataloga izdelkov VDC 

na spletni strani. 

Razstavljanje izdelkov 

na razstavah in drugih 

promocijskih dogodkih, 

priložnostih… 

Skozi vse leto Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 

Prodaja izdelkov v 

trgovini VDC je 

potekala v omejenem 

obsegu (zaprtje 

trgovine zaradi Covid- 

19). 

Realizirali smo izdajo 

in objavo kataloga 

izdelkov ter ga 

objavili na spletni 

strani CUDV Črna in 

prodajo izdelkov na 

stojnici: Gradovi 

kralja Matjaža. 

Varstvo pri delu za 

uporabnike VDC 

(usposabljanja, 

izobraževanja…) 

 

Varstvo pri delu za 

uporabnike VDC. 

Izvedba prilagojenega 

izobraževanja iz varstva 

pri delu za uporabnike 

zaposlene na 

integrativnih 

zaposlitvah, 

zahtevnejših 

kooperantskih delih, 

zahtevnejših delih iz 

lastnega programa, 

storitvah čiščenje 

skupnih prostorov v 

večstanovanjskih hišah 

in poslovnih prostorih 

in storitvah dostave 

hrane. 

Po dogovoru z 

zunanjim izvajalcem. 

 

Skrb za varnost 

uporabnikov pri delu. 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 

VPD za uporabnike 

VDC bomo izvedli v 

naslednjem letu. 

 

Vključevanje 

uporabnikov v 

športne, kulturne in 

druge prireditve v 

okviru CUDV in 

kraja 

 

Ogled in sodelovanje na 

različnih prireditvah v 

CUDV in kraju 

skupinsko oz. 

individualno glede na 

sposobnosti 

posameznega 

uporabnika. 

Po programu 

prireditev CUDV in 

programu prireditev v 

kraju. 

Višja kakovost 

življenja uporabnikov. 

Zaradi nastale 

epidemiološke 

situacije v državi ter 

okužb v CUDV 

(marec do maj, od 

septembra) so cilji 

delno realizirani. 
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3.6 SOCIALNA SLUŽBA 

 

Delo socialne službe je v letu kot vseh drugih služb zaznamovalo stanje v državi, epidemija, 

ter ukrepi s strani, katerim smo v celoti morali prilagoditi delo in življenje. To je pomenilo, da 

smo za realizacijo večine aktivnosti, ki so bile načrtovane morali najti druge, varnejše načine, 

ki so ustrezali zahtevam za zagotavljanje varnosti in zdravja predvsem naših uporabnikov pa 

tudi vseh nas ostalih. 

 

V tem letu so bile v okviru socialne službe izvedena načrtovana dela in naloge in sicer: 

 opravljanje vseh potrebnih postopkov za sprejeme, odpuste in premestitve 

uporabnikov 

 usklajevanje vseh postopkov v sodelovanju z drugimi službami Centra (timsko 

sodelovanje) 

 usklajevanje vseh postopkov v sodelovanju z drugimi službami izven Centra 

(medinstitucionalno sodelovanje) 

 izvedba postopkov prijave, odjave ter obnovitve začasnega bivališča uporabnikov, ki 

so v vključeni v institucionalno obliko programa 

 spremljanje razvoja vključenih uporabnikov in napredka ter sodelovanje z delavci v 

različnih postopkih 

 sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju indivualiziranih programov ter osebnih 

načrtov uporabnikov 

 vzpostavljanje ter ohranjanje kvalitetnih odnosov z matičnimi družinami, rejniki in 

skrbniki 

 sodelovanje z ustreznimi službami (CSD) ter skrbniki pri izvajanju skrbništev 

 pomoč uporabnikom pri pridobivanju osebnih dokumentov 

 vnašanje in ažuriranje podatkov v programu Probit. 

 vodenje zahtevane dokumentacije v okviru delokroga (potrdila, vabila, poročila, 

osebne mape) 

 koordinacija prevozov za uporabnike iz Centra domov za vikende do marca 2020. V 

drugem delu leta pa je izredna situacija z zvezi z širjenjem virusa ter vseh aktivnosti v 

povezavi s COVID 19 zahtevala še več dela, sodelovanja, prilagoditev za omogočanje 

ter ohranjanje ustreznih stikov z domačim okoljem (odhodi, prihodi uporabnikov v in 

izven centra ter obiski v skladu z navodili pristojnih služb) 

 ohranjanje ustreznih stikov z domačim okoljem v času širjenja COVID 19 znotraj 

našega centra ter podajanje ustreznih informacij ter ohranjanje ustreznih stikov z 

uporabniki, ki so zaradi izrednih razmer ostali v domačem okolju (nudenje podpore 

staršem ter uporabnikom). 

 

V Posebni program vzgoje in izobraževanja sta bila v letu 2020 sprejema 2 uporabnika 

(celodnevna oblika programa). 

 

S šolskim letom 2019-20 je zaključilo usposabljanje po posebnem programu 5 uporabnic. 

 

3 uporabnice so se vključile v IVO 24-ur v okviru Centra, 2 pa v program varstva, vodenja in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji v dnevno obliko. 

 

Iz Posebnega programa je bilo v letu 2020 šest odpustov, pet zaradi zaključka usposabljanja in 

eden zaradi lastne želje ter odhoda v domače okolje. 
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V letu 2020 beležimo pet smrti uporabnikov (dva v programu VDC in IVO 16-ur in tri v 

programu IVO 24-ur). 

Na lastno željo smo iz programa VDC odpustili štiri uporabnike , tri tudi iz programa IVO 16-

ur. 

Od teh so štirje odšli v domače okolje, ena uporabnica tudi v (dnevno) obliko VDC ter en 

uporabnik v bivalno enoto ter VDC. 

 

Zaradi zapolnitve mest v programu VDC smo v tem letu sprejeli dva uporabnika v VDC in 

IVO 16-ur. 

  

Posebej je treba poudariti, da se je v tem letu zaradi izrednih razmer za delo in življenje tako v 

okviru institucije, kot na splošno v skupnosti in družbi, še posebej izkazalo, da je delo in 

poslanstvo socialne službe, videti človeka kot celoto, njegove potrebe, želje, interese ter vse to 

prepoznati v teh neljubih situacijah in časih. Vse to pa lahko dosežemo samo s sodelovanjem 

vseh služb in strok ter posebej še z ustreznim odnosom in spoštovanjem do uporabnika ter 

njegove družine ter ustreznim odnosom med sodelavci. 

3.7 DELO PSIHOLOGA 

 

Psihologinja opravlja psihološka testiranja in preglede za novo sprejete uporabnike in 

uporabnike pri katerih se je pokazala potreba po ponovnem pregledu zaradi spremljana 

razvoja. Uporabnike testira tudi zaradi oblikovanja psiholoških mnenj za potrebe Center za 

socialno delo in Sodišč. Obravnava uporabnike z različnimi vedenjskimi motnjami in 

osebnimi stiskami. Svoje delo načrtuje po urniku.  Obravnave večinoma potekajo 1x na teden.  

Obravnave  potekajo v Črni (pisarna, zunaj na sprehodu, v SNOOZELEN-u, v skupini, 

dislocirane enote) ter  po potrebi na drugih dislociranih enotah v Slovenj Gradcu in v Ravnah 

na Koroškem. Za uporabnike organizira habilitacijske time, kjer se vedenjska problematika 

rešuje timsko. Psihologinja se tudi vključuje v skupine s ciljem opazovanja uporabnika in 

reševanja nastalih težav na nivoju skupine.  

Letošnje leto je zaradi epidemije bilo drugačno. Z različnimi ukrepi, s katerimi smo 

preprečevali širjenje okužb in varovali zdravje naših uporabnikov, smo na drugačne načine 

organizirali svoje delo. Od oktobra 2020 do konca leta je potekalo tudi delo prek telefona (za 

uporabnike, ki so bili v domači oskrbi).  

 

3.7.1 REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV PSIHOLOGINJE ZA LETO 

2020 

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin 

izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

REALIZACIJA 

Timsko delo -Sodelovanje z 

zaposlenimi pri celostni 

obravnavi uporabnika 

-Pretok informacij  

-Doslednost 

Tekom celega leta  Realizirano  

Razvoj načela -Izhajanje iz potreb Tekom celega leta Realizirano 
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personalizacije 

 

uporabnika 

-Zastavljanje specifičnih 

ciljev za posameznega 

uporabnika 

-Individualizirani načrti za 

uporabnike iz VIZ-a i 

uporabnike iz VDC in IVO 

programa 

-Osebni načrti 

Samozagovorništvo 

uporabnikov 

 

-Vključevanje uporabnika 

kot enakovrednega člana 

pri odločanju o njegovem 

življenju 

-Učenje uporabnika 

izražanju mišljenja, 

mnenja, čustev, potreb, 

želj,… 

Tekom celega leta Realizirano 

Senzibilizacija 

delavcev za potrebe 

uporabnikov 

 

Ozaveščanje delavcev o 

potrebah uporabnikov 

skozi timsko delo 

Tekom celega leta Realizirano 

 

Psihodiagnostika 

Psihološka testiranja in 

pregledi za novo sprejete 

uporabnike in uporabnike 

pri katerih se bo pokazala 

potreba po ponovnem 

pregledu zaradi 

spremljanja razvoja 

Tekom celega leta Realizirano 

Terapevtsko delo  

 

Obravnava uporabnikov z 

različnimi vedenjskimi 

težavami in osebnimi 

stiskami. 

Tekom celega leta 

(obravnave so 

načrtovane po 

urniku) 

Realizirano v 

manjšem obsegu 

zaradi covid razmer 

Strokovna skupina Tedenski sestanki 1x na teden ob 

torkih  

Realizirano 

 

Vodja habilitacijskih Organiziranje sestankov – Tekom celega leta  Realizirano v 
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timov timski pristop pri 

reševanju problematike 

manjšem obsegu 

zaradi covid razmer 

 

Sodelovanje pri 

observacijah in 

evalvacijah 

Individualiziranih 

programov  

Udeležba na sestankih, 

podajanje mnenja, pisanje 

poročil, sodelovanje s 

starši -  vključevanje 

staršev, skrbnikov kot 

enakopravnih članov, 

obveščanje o spremembah 

in dogovorih 

Tekom celega leta Realizirano 

 

3.7.2 HABILITACIJSKI TIMI 

 

V letu 2020 so habilitacijski timi delovali v programih VDC, domsko varstvo in VIZ na vseh 

lokacijah CUDV-ja. 

Habilitacijski timi so lahko diagnostični, terapevtski, rehabilitacijski. Obravnavajo se lahko 

različne vsebine iz življenja posameznih uporabnikov, kot so: krizne situacije in problemi, 

potrebe, želje in cilji uporabnikov, iskanje najugodnejših načinov dela s posameznikom, 

izboljšanje bivalnih pogojev za enega ali več uporabnikov,…  

Habilitacijski tim sklicuje in vodi psihologinja na predlog strokovnih delavcev, ki 

obravnavajo uporabnika, na predlog Strokovne skupine, matičnih delavcev. Predlogi se 

podajajo ustno. Redno sklicuje evalvacije habilitacijskih timov s ciljem spremljanja 

problematike in kontinuiranega dela z uporabnikom.  Vsebino in dnevni red opredeli, 

izhajajoč iz situacij, problemov, potreb, želja uporabnika in matičnih vzgojiteljev. 

V primeru odsotnosti vodje, jo nadomesti vodja  IVO ali VIZ. 

Psihologinja določi tudi člane habilitacijskega tima. Člani so: vodja habilitacijskega tima, ki 

je istočasno član strokovne skupine, matični strokovni delavec in varuh v skupini, drugi 

strokovni delavci  glede na obravnavan problem (vzgojni problem, zdravstveni problem, 

bivanje, delo, …) in uporabnik. 

Vodja habilitacijskih timov po vsakem sestanku napiše zapisnik, ki ga posreduje vsem 

članom, po elektronski pošti. Zapisniki so shranjeni pri vodji tudi v pisni obliki.  

 

Namen in cilji habilitacijskih timov: 

- V središču je uporabnik in sicer v smislu, da se mu zagotovi vsestranska suportivna 

obravnava 

- Habilitacijski tim je ena od metod dela pri obravnavanju vedenjskih odstopanj 

- Boljše obvladovanje vedenjskih odstopanj 

- Timsko delo – sodelovanje med delavci, prenos informacij, opredelitev nalog 

- Višja raven profesionalne zavesti 

- Večja motiviranost zaposlenih 

- Večja individualizacija dela- spodbujanje individualnosti in pogleda na uporabnika kot 

posameznika 

- Spodbujanje iskanja pozitivnih »motivatorjev« za posameznika ali preusmerjanje iz 

negativnega spektra na pozitiven  

- Intenziviranje koordiniranega in strokovnega dela 

- Možna sprotna evalvacija dogovorov in spremljanje izvedenih nalog  

- Povratna informacija o delovanju in uspešnosti habilitacijskih timov 
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- Možnost udeležbe uporabnika kot enakopravnega člana tima 

- Zmanjševanje stisk uporabnika 

3.8 ŠPORTNA DEJAVNOST  

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin 

izvedbe zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

 

 

 

AKTIVNOSTI V 

SOS 

 

Vse predvidene 

aktivnosti v specialni 

olimpiadi. 

Celo leto Izvedene so bile samo 

zimske Državne igre. 

In na njih smo 

sodelovali 

 

 

 

ŠPORTNIK LETA 

 

 

Predvidene so bile vse 

discipline. 

Celo leto Izpeljali smo samo del 

balinanja in smučanja, 

saj zaradi COVID-19 

skupinske športne 

aktivnosti niso bile 

izvedljive 

 

 

REDNA 

ŠPORTNA 

VADBA  

 

 

 

Redna tedenska vadba 

in zimska rekreacija. 

Celo leto Izpeljane so bile 

dejavnosti do začetka 

epidemije nato 

individualno, na 

podlagi trenutne 

epidemiološke slike v 

Centru 

 

 

AKTIVNOSTI 

IZVEN CENTRA 

 

 

 

Kolesarjenje in kopanje 

v Juliju 

Julij 2020 Izpeljano je bilo v 

celoti 

 

3.9 SKUPINA EMANUEL  - SKUPINA ZA PRIPRAVO NA ZAKRAMENTE IN 

RELIGIOZNI RAZVOJ 

 

V skupino Emanuel je bilo vključenih 12 uporabnikov. Skupino sta vodili dve strokovni 

delavki in zunanji sodelavec – duhovnik. 

Srečanja in maše so potekale v okviru izvajanja ukrepov za preprečevanje okužb COVID 19.  

Zaradi epidemiološke situacije v državi in vseh ukrepov  nismo izvedli izletov, ki smo jih s 

skupino načrtovali. 

Zaradi ukrepov za preprečevanje okužb Covid19  smo prilagodili aktivnosti in praznovanja 

praznikov, ki smo jih izvajali po skupinah in enotah. 

Z uporabniki smo se v mesecu februarju udeležili snemanja oddaje za invalide, Prijatelj, na 

TV Exodus, kjer smo predstavili svoje delo na področju verskega in duhovnega življenja in 

lahko branje. V reviji Prijatelj smo objavili intervju z delavci in uporabniki na isto temo. 
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V sodelovanju s Teološko fakulteto v Ljubljani in zunanjimi sodelavci sodelujemo pri 

projektu  kjer pripravljamo priročnike z verskimi vsebinami za osebe s posebnimi potrebami.  

3.10 SKUPINA PROSTOVOLJCEV UPORABNIKOV 

 

V tem šolskem letu skupina prostovoljcev šteje 27 aktivnih prostovoljcev, katerih evidence in 

prostovoljske ure smo evidentirali glede na razmere in aktivnosti prostovoljcev v času okužb 

COV19. 

Posamezni varovanci, prostovoljci so svoje prostovoljske ure opravljali kot pomoč v čajni 

kuhinji, tehnični službi, pralnici, pri čistilkah, pomoč posameznim varovancem in pomoč pri 

opravilih občanom v samem kraju ter pomoč v skupinah IVO.  V času ukrepov za 

preprečevanje okužb Covid19  je bilo naše prostovoljsko delo omejeno, saj smo zaradi 

izvajanja ukrepov sledili vsem priporočenim smernicam. 

V mesecu februarju smo organizirali srečanje prostovoljcev, kjer so se družili zunanji 

prostovoljci centra in prostovoljci uporabniki. 

Na natečaj »Prostovoljec leta« smo letos prijavili 3 prostovoljce uporabnike, ki so priznanja 

predsednika države zaradi situacije v državi in ukrepov za preprečevanje okužb, prijeli v 

mesecu novembru po pošti. 

3.11 LIKOVNA VZGOJA IN LIKOVNA TERAPIJA 

 

V letošnjem letu je bilo na urniku 61 uporabnikov: 14 VIZ in 47 uporabnikov VDC oziroma 

domskega varstva. 

Do sredine marca smo delali po urniku in letnem planu v skupinah, z nekaterimi pa tudi 

individualno. Motive in teme smo prilagajali letnemu času, aktualnim dogodkom in 

praznikom.  

Vsak mesec smo imeli ustvarjalne delavnice. Pri tem sva sodelovali z delovno terapevtko. 

Januarja smo risali za likovni natečaj »Naravne in druge nesreče«. Trije varovanci so prejeli 

praktične nagrade za svoje delo, ena uporabnica pa je bila nagrajena na republiškem nivoju. 

Tudi Center kot ustanova je bil nagrajen za vsakoletno množično sodelovanje na natečaju in 

prejeli smo praktične nagrade ter lutkovno predstavo. Tako smo bili v začetku septembra 

deležni predstave lutkovnega gledališča FRU FRU.  

Od januarja do marca so intenzivno potekale priprave za organizacijo VI. Likovne kolonije, 

katera pa je bila kasneje odpovedana zaradi epidemije. 

Februarja sem obiskala VDC Slovenj Gradec, kjer smo z nekaj uporabniki izvedli likovne 

delavnice. Slikali smo na temo »Pogled skozi okno«. 

V začetku marca smo se udeležili otvoritvene razstave »Igraj se z mano«, kjer so bila 

razstavljena tri likovna dela naših ustvarjalcev. 

Izdelovali smo pustne maske in pustno dekoracijo, snope, velikonočne pirhe, »valentinčke«.  

V drugi polovici marca je bila razglašena epidemija zaradi Covid-19 in vse aktivnosti so bile 

začasno odpovedane, saj smo morali slediti strogim epidemiološkim ukrepom, ki so omejevali 

gibanje, druženje in prehode med enotami. Likovno smo ustvarjali na I. nadstropju z 

materiali, katere smo imeli na razpolago. Prav tako od meseca septembra dalje.  

Glasili Solze in smeh in Vezi, ki smo jih izdali, smo opremili z likovnimi deli. Izšli sta dve 

številki in sicer junija in decembra.  

Uspelo pa nam je ustvariti tudi nekaj likovnih del za likovni natečaj »Igraj se z mano«. 

Decembra smo izdelovali Miklavže, adventne venčke in  novoletne voščilnice. Okoli sto 

voščilnic smo predali stanovalcem doma starostnikov na Fari v Prevaljah.  
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3.11.1 REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV LIKOVNA VZGOJA IN 

LIKOVNA TERAPIJA ZA LETO 2020 

 

Zastavljeni cilji v letu 

2020 

 

Aktivnosti v 

zvezi z 

zastavljenimi 

cilji (opisno) 

Predviden 

termin 

izvedbe 

zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

Sodelovali bomo na 

likovnem natečaju 

Naravne in druge nesreče 

Risali bomo na 

temo »Bolje 

pripravljen kot 

poplavljen«, 

pridobiti bo 

potrebno soglasja 

skrbnikov 

Ustvarjalne 

delavnice 

Januar, februar Sodelovali smo z desetimi 

likovnimi deli. Za svoje delo 

so prejeli nagrado: 3 

uporabniki Na republiškem 

nivoju je bila nagrajena 1 

uporabnica. Prejeli smo 

praktično nagrado za Center, 

za množično vsakoletno 

sodelovanje. 

Potekale so priprave za 

organizacijo Likovne kolonije 

Izdelovali bomo pustne 

maske, pustno dekoracijo 

 

Izdelovali bomo 

pustno dekoracijo 

za krasitev Centra 

Ustvarjalne 

delavnice 

Februar Izdelovali smo pustne maske 

in pustno dekoracijo. Risali 

smo klovne 

Na ustvarjalnih delavnicah 

smo izdelali ptičke iz CD jev. 

Obisk VDC Slovenj Gradec 

in likovne delavnice. Risali 

smo na temo »Pogled skozi 

okno« 

Izdelovali smo valentinčke. 

Potekale so priprave za 

organizacijo Likovne kolonije 

Slikali bomo na temo dan 

žena 

 

Izdelali bomo 

voščilnice 

Ustvarjalne 

delavnice 

Marec Na ustvarjalnih delavnicah 

smo izdelali ptičje hišice iz 

odpadne embalaže. 

Izdelovali smo voščilnice. 

Bili smo na otvoritvi razstave  

Igraj se z mano v Slovenj 

Gradcu 

Ustvarjali bomo na temo 

Velika noč 

 

Izdelali bomo 

velikonočne 

voščilnice 

Ustvarjalne 

delavnice 

 

April Izdelovali smo snope na I. 

nadstropju. 

Na ustvarjalnih delavnicah 

smo izdelovali košarice za 

jajčka. Barvali smo pirhe. 

Delo v izrednih razmerah po 

navodilih NIJZ zaradi 

epidemije Covid 

Igrarije  

 

Pripravila bom 

predloge za 

likovno delavnico 

Maj Ustvarjalne delavnice ob 

dnevu čebel 

Igrarije odpadejo zaradi 
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na Igrarijah, 

vodenje delavnice 

Ustvarjalne 

delavnice 

epidemije. 

 

Zaključna razstava Pripravili bomo 

izdelke, jih 

označili, ocenili, 

postavili bomo 

razstavo 

Ustvarjalne 

delavnice 

Junij Zaključna razstava v 

telovadnici odpade zaradi 

epidemije 

Na ustvarjalnih delavnicah 

smo ustvarjali na morsko 

tematiko 

Likovna kolonija Organizacijske 

priprave za 

likovno kolonijo 

in sama izvedba, 

vodenje in 

koordiniranje dela 

Januar - maj Priprave za izvedbo Likovne 

kolonije je potekala od 

januarja do marca, nakar smo 

zaradi uvedbe epidemije 

sklenili kolonijo odpovedati  

Likovna dela bomo 

objavili v glasilih Vezi in 

Solze in smeh 

Izbrali bomo 

likovna dela  in jih 

objavili v internih 

glasilih 

 

Junij Likovna dela smo objavili v 

glasilih Solze in smeh in 

Vezi. 

Sodelovala sem pri 

oblikovanju glasila Vezi; 

uredniški odbor 

Sodelovali bomo na 

likovnem natečaju »Od 

jabke do mošta« 

Risali bomo na 

podano tematiko 

in sodelovali na 

razstavi  

Ustvarjalne 

delavnice 

Oktober Likovni natečaj ni bil 

razpisan zaradi epidemije. 

Sodelovali bomo na 

likovnem natečaju »Igraj 

se z mano« 

Risali bomo na 

temo »Igraj se z 

mano« in »Dober 

tek Slovenija. 

Zdravo uživaj in 

več gibaj.« 

Ustvarjalne 

delavnice 

November Zaradi izrednih razmer ob 

epidemiji smo uspeli 

dokončati le pet likovnih del 

 

Na ustvarjalnih delavnicah 

smo lepili sovice 

Ustvarjali bomo na 

zimsko in božično  

novoletno  tematiko 

Risali bomo na 

zimsko in božično 

novoletno 

tematiko 

Ustvarjalne 

delavnice 

December Izdelovali smo Miklavže 

Na ustvarjalnih delavnicah 

smo izdelovali adventne 

venčke 

Izdelovali smo novoletne 

voščilnice in jih posredovali 

stanovalcem Doma 

starostnikov na Fari 

Izdali bomo decembrsko 

številko Vezi 

Zbiranje in 

oblikovanje 

prispevkov za 

Vezi 

December Bila sem v uredniškem 

odboru za izdajo glasila Vezi 

 



75 

3.12 IZVAJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

Zdravstvena služba CUDV Črna je v letu 2020 izvajala osnovno zdravstveno varstvo na 

področju preventive in kurative v skladu s pogodbo sklenjeno s ZZZS.  

V okviru zdravstvene dejavnosti smo sodelovali z zunanjimi pogodbenimi partnerji, ki so 

prihajali v Center:  

 ambulanta splošne medicine  je bila organizirana 2x tedensko 

 psihiatrična ambulanta je bila organizirana 2 x mesečno  

 

Zunanji izvajalci: 

 zobozdravstvena dejavnost otrok in odraslih uporabnikov: za odrasle je bila 

organizirana vsak torek, v zobozdravstveni ambulanti Črna; za šoloobvezne otroke pa 

po naročilu v zobozdravstveni ambulanti v ZD Dravograd; 

 Ambulanta splošne medicine je v letu 2020 opravila 3330  obravnav, pod kar spadajo 

pregledi pacientov, vpisi izvidov, planiranje laboratorijskih preiskav, pisanje 

zdravstvenih neg, posvetov.  

 Psihiatrična ambulanta je izvedla 154 obravnav. 

 

V sklopu zobozdravstvene dejavnosti odraslih je  bilo v letu 2020 opravljenih 112 obravnav. 

V nevrološki obravnavi je bilo 40 uporabnikov, poleg tega je bilo opravljenih tudi nekaj 

telefonskih konzultacij. Izvedene so bile laboratorijske kontrole jetrnih testov in nivo 

valproata in karbamazepina v krvi. Dodatno diagnostiko, (kot npr. EEG) smo opravili pri 2 

uporabnikih.  

V sklopu preventivne dejavnosti zdravstvene službe je bilo opravljenih 164 cepljenj, od tega 

je bilo izvedenih proti sezonski gripi 140 cepljenj uporabnikov in 24 cepljenj zaposlenih v 

CUDV, proti klopnemu meningoencefalitisu so bile cepljene 3 osebe, s tetanolom pa smo 

cepili 3 oseb. Proti pnevmokokni okužbi to leto nismo cepili.  

V okviru presejalnega programa SVIT je bilo vodenih 28 uporabnikov; v 2 primerih je bila 

speljana nadaljnja diagnostika ( kolonoskopija). 

V letu 2020 smo beležili 346 laboratorijskih odvzemov; pod to smo beležili venske odvzeme 

krvi, odvzeme urina, odvzeme blata, ter odvzeti brisi na mikrobiološko testiranje. 

Medicinske sestre so izvajale zdravstveno vzgojno delo individualno z uporabniki v prostorih 

ambulante in v skupinah, s področja osebne higiene, higiene rok, samopregledovanja dojk, 

higiene zob in zdrave prehrane. Organizirana je bila skupina za hujšanje, kamor so se 

vključevali  uporabniki s prekomerno telesno težo.  

V letu 2020 smo vodili skupno 289 diet pri uporabnikih, ki so vključeni v CUDV.  

V program inkontinence je vključenih 80 uporabnikov. 

V letu 2020 so se zbirali in ločevali odpadki iz zdravstva v skladu z Načrtom gospodarjenja 

odpadkov iz zdravstva v CUDV Črna. O načinu shranjevanja in transporta so se beležile 

ustrezne evidence.  

V letu 2020 smo zabeležili 4 smrtne primere, zaradi napredovane bolezni, ter 1 zaradi Covida. 

Zdravstvena služba se je z zdravstvenimi poročili o stanju uporabnikov vključevala v 

individualizirane programe, za uporabnike do 26. leta starosti. Vsi uporabniki imajo izdelan 
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individualni negovalni načrt in negovalno dokumentacijo, kamor se dnevno evidentira 

zdravstveno negovalne postopke in posege po naročilu osebne zdravnice in specialistov. Po 

merilih za razvrščanje uporabnikov po zahtevnosti zdravstvene nege je v zdravstveno nego 

uvrščenih 184 uporabnikov, od tega vodimo v  ZN1 0  uporabnikov, v ZN2 74 uporabnikov, v 

ZN3 114 uporabnika, brez razvrstitve v kategorijo zdravstvene nege je 5 % uporabnikov. 

V letu 2020 je 13 uporabnikov uporabljalo slušne aparate. Po naročilu redno opravljamo 

preglede v Ambulanti za slušne aparate. 

V letu 2020 smo opravili skupno 32 pregledov pri okulistu. 

V zdravstveni službi smo beležili  58  hospitalizacij, od tega 11 zaradi Covid-a, 16 negovalna 

bolnica in 31 drugo.  

Zdravstveni delavci smo se izobraževali na različnih področjih in se udeležili različnih 

seminarjev, največ izobraževanj smo se udeležili na temo pravilne uporabe osebne varovalne 

opreme. 

V mesecu oktobru 2020 smo začeli s testiranjem uporabnikov in zaposlenih s PCR testi, nato 

tudi s hitrimi. Zaposlene testiramo 1x tedensko, uporabnike pa, v skladu z navodili NIJZ.  

3.12.1 REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV ZDRAVSTVENE 

DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 

 

CILJI 

 

AKTIVNOST TERMIN/CILJNA 

VREDNOST 

REALIZACIJA 

Izvajanje mobilne 

zdravstvene 

službe 

 

Pomoč uporabnikom pri 

zagotavljanju iz izvajanju 

osnovnih življenjskih 

aktivnosti 

Na podlagi 

ugotovljenih potreb 

uporabnikov /dnevno 

Zagotavljanje 

zdravstvene nege 

Skrb za zdravje 

uporabnikov 

Realizirano 

Izvajanje 

pedikure 

 

Izvaja se po navodilu 

zdravnika v ambulanti, 

preventiva v obliki 

preprečevanje trde kože, 

zanohtnic obtiskov in 

drugih nastalih težav,… 

Na podlagi 

ugotovljenih potreb 

uporabnikov /dnevno 

Zagotavljanje 

zdravstvene nege 

Skrb za zdravje 

uporabnikov 

Realizirano 

Zdravstveno 

vzgojno delo 

Usmerjanje in pomoč 

zaposlenih in 

uporabnikov 

Na podlagi 

ugotovljenih potreb / 

Skrb za zdravje 

uporabnikov, 

preventivna 

zdravstvena dejavnost 

Realizirano 

Delo s splošnim 

zdravnikom 

 2x tedensko delo  

medicinske sestre v 

ordinaciji s hišno 

zdravnico 

Tedensko v letu 2020 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe  

Realizirano 
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Ginekološke 

obravnave 

uporabnic v ZN 

Ravne na 

Koroškem 

Sodelovanje pri 

preventivnih 

ginekoloških pregledih 

uporabnic, vodenje 

dokimentacije, evidenca 

kontracepcijskih 

sredstev, vodenje 

dokumentacije 

Mesečna realizacija v 

letu 2020 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe 

Realizirano 

Zobozdravstvene 

obravnave v ZD 

Črna na 

Koroškem, ZD 

Dravograd 

Urejanje 

zobozdravstvenih 

pregledov, vodenje 

dokumentacije, skrb za 

zobne proteze, ustrezna 

navodila z zobno 

higieno, … 

Tedenska realizacija v 

letu 2020 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe 

Realizirano 

Psihiatrične 

obravnave 

uporabnikov 

 

Delo s psihiatrinjo 1x na 

14 dni, urejanje 

psihiatričnih obravnav, 

vodenje predpisane 

DEPO terapije, 

telefonske konzultacije 

… 

Mesečna realizacija v 

letu 2020 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe 

Realizirano 

Nevrološke 

obravnave 

uporabnikov 

priprava zdravstvene 

dokumentacije, evidenca 

epileptičnih napadov,  

pregled in priprava 

laboratorijskih izvidov, 

izvedbe EEG in CT 

preiskav,… 

Realizacija 

ambulantne obravnave 

specialista nevrologa 

2x letno 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe 

Realizirano  

Fiziatrične 

obravnave 

uporabnikov 

 

 

Vodenje dokumentacije, 

priprava uporabnika, 

podajanje anamneze o 

uporabniku…  

Realizirati v letu 2020  

2x 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe 

Ni realizirano 

Priprava stalne 

medikamentozne 

terapije 

Dnevna priprava stalne 

terapije za uporabnike po 

navodilu hišne zdravnice 

in specialistov 

Dnevno 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe 

Realizirano 

Prevozi 

uporabnikov na 

specialistične 

preglede 

Priprava tedenskega 

seznama uporabnikov za 

specialistične preglede, 

priprava potrebne 

dokumentacije, priprava 

uporabnika, podajanje 

anamneze o uporabniku, 

sodelovanje s svojci 

Dnevno 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe 

Realizirano 

Nabava 

inkontinenčnih 

pripomočkov 

Mesečna nabava 

inkontinenčnega 

materiala preko ZZZS  

Mesečna realizacija v 

letu 2020. 

Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe 

Realizirano 
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Razvrstitev 

uporabnikov v 

kategorije ZN  

Priprava dokumentacije 

za zdravnika,  ob 

evidentiranju kategorij 

ZN v zdravstveni karton, 

vnos storitev v 

informacijski sistem, 

vodenje negovalne 

dokumentacije,… 

Zagotavljanje ustrezne 

kategorije in storitev  

zdravstvene nege 

Realizirano 

Preventivno 

cepljenje 

Vodenje seznama 

cepljenja in izvedba 

cepljenja proti sezonski 

gripi in tetanusu, 

priprava 

Uporabnika, priprava 

dokumentacije, 

spremljanje učinkov 

cepljenja  

Zagotavljanje zdravstvene 

oskrbe 

Realizirano 

Spremljanje  diet Skrb za ažurnost diet, 

stalna prisotnost 

zdravstvenega delavca 

pri obrokih  

Zagotavljanje zdravstvene 

oskrbe, skrb za zdravje 

uporabnikov 

Realizirano 

Skrb za 

ortopedske 

pripomočke 

Vzdrževanje in ustrezno 

nameščanje  

Zagotavljanje zdravstvene 

oskrbe 

Realizirano 

Vodenje 

programa SVIT 

redni odvzemi vzorcev  Zagotavljanje zdravstvene 

oskrbe 

Realizirano 

Sodelovanje v 

individualnem 

programiranju za 

uporabnike 

Priprava in pisanje 

poročil zdravstvene 

službe za uporabnike 

Zagotavljanje zdravstvene 

oskrbe 

Realizirano 

 

3.12.2 ZDRAVSTVENA REHABILITACIJA 

3.12.2.1 DELOVNA TERAPIJA 

 

Delovna terapija je del  zdravstvene službe Centra, ki uporabnikom zagotavlja delovno 

terapevtske storitve. Z različnimi pristopi in metodami pomagamo  uporabnikom  pri 

pridobivanju, razvijanju in izboljšanju psihofizičnih sposobnosti. 

 

Delovno terapijo smo v letu 2020 izvajali štirje Delovni terapevti. 

Obravnave v letu 2020 so bile podrejene epidemiji COVID 19 in ukrepih  povezanih z 

njo  

 

Redno so potekale do meseca marca in od maja do junija. Potekale v dopoldanskem in 

popoldanskem času, ter dan in pol v DC Ravne. 

V individualno obravnavo je bilo vključenih 70 uporabnikov. Ob koncu leta 2020 se je število 

zaradi odhoda dveh uporabnic zmanjšalo na 68.  

Obravnave  so potekale individualno, enkrat do 2x tedensko.  

 

Uporabniki so bili vključeni v DT obravnavo v skladu z individualiziranimi programi, ki so 

izdelani zanje. 
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 V letu 2020 smo sledili usmeritvam: 

1. Izvajanje procesa DT (delovno terapevtskih obravnav) v skladu z zastavljenimi 

IP 

2. Sodelovanje v multidisciplinarnem timu 

3. Spremljanje ciljev IP za VIZ in IVO 

4. Sodelovanje s starši/ svojci/zakonitimi zastopniki 

5. Udeležba na aktivih zdravstvene službe 

6. Izvajanje skupinskih gibalnih aktivnosti: 

Ponedeljek: ZMIGAJ SE   

Torek: GIBANJE V NARAVI 

Sreda: GIBANJE JE ZABAVNO 

Četrtek: AKTIVNOSTI V BAZENU 

Petek: MATP  

7. Izvajanje skupinskih kreativnih aktivnosti 

8. Družabne aktivnosti za uporabnike 

9. Oskrba uporabnikov s pripomočki za dnevne aktivnosti, delo, prosti čas 

 

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin 

izvedbe zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

Redno izvajanje 

delovno terapevtskih 

obravnav v skladu z 

zastavljenimi cilji  v 

CUDV in DCR 

Anamneza = postavitev 

ciljev (observacija) 

Proces DT za izpolnitev 

ciljev - izvajanje 

terapije (različni 

pristopi in metode) 

- evalvacija  

Redno izvajanje 

(individualno, v paru  

ali kot skupinska 

oblika), 

celo leto 2020 

Zaradi epidemije 

COVID 19 in 

posebnih razmer v 

Centru obravnave niso 

potekale po urniku 

Sodelovanje v 

multidisciplinarnem 

timu 

 

Oblikovanje IP 

(observacije, 

evalvacije) 

Habilitacijski timi, 

edukacija zaposlenih,… 

 

Evalvacije, celo leto 

2020 

Vse potrebne in nujne 

observacije in 

evalvacije so bile 

realizirane 

Sodelovati z 

zunanjimi 

strokovnimi delavci 

DT SB Celje (opornice) 

URI Soča Ljubljana 

Po potrebi Realizirano – februar 

URI Soča 

Sodelovati v timu za 

ohranjanje 

gibljivosti in 

mobilnosti 

Izvajanje skupinskih 

gibalnih aktivnosti: 

1.Zmigaj se,  

2.Gibanje v naravi,  

3. Gibanje je zabavno, 

4.Aktivnosti v bazenu,  

5.MATP 

5x/ teden/celo leto 

2020 

Delno realizrano 

(COVID19) 

Skupina 

uporabnikov s 

povečano telesno 

težo 

Aktivnosti v fitnesu in 

na prostem 

2x tedensko (torek in 

četrtek) 

Delno realizirano 

(COVID19) 

Psihična in fizična Sprostitvene aktivnosti 1x tedensko Delno realizirano 
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sprostitev, 

zmanjšanje mišične 

napetosti 

 

Obisk sobe za 

sproščanje (snoezelen) 

(COVID19) 

Izkustveni dogodek 

za slepe in 

slabovidne in 

druženje izven 

Centra 

Družabni dogodek za 

slepe in slabovidne 

(obisk muzeja, tematske 

poti, planin,…) 

April 2020 Nerealizirano 

(COVID19) 

Edukacija 

zaposlenih 

Predaja znanj DT in 

ostalih pridobljenih 

znanj na sodelavce  

Informirati zaposlene o 

pravilni uporabi 

terapevtskih 

pripomočkov 

Po potrebi, v skladu s 

programom CUDV 

Delno realizirano po 

skupinah oz. enotah 

Izvajanje skupinskih 

kreativnih 

aktivnosti, s ciljem 

ohranjanje stanja 

uporabnikov : 

ohranjanje 

kognitivnih funkcij, 

grobe in fine 

motorike, ter 

izboljšanje 

splošnega dobrega 

počutja. 

Tematske delavnice, ki 

so tematsko obarvane- 

glede na letni čas, 

dogodek, ipd.  

1x mesečno, jedilnica 

Centra 

Delno realizirano; 

2x realizirano, 4x 

prilagojeno po 

skupinah oz. enotah 

(COVID19) 

Vzdrževanje, 

ohranjanje, 

izboljšanje gibalnih 

sposobnosti 

uporabnikov, ter 

ohranjanje 

samopodobe 

uporabnikov in 

socialnih  veščin.  

Družabne aktivnosti za 

uporabnike : ples, 

karaoke, tombola,… 

 

1x mesečno UGANKA 

1x mesečno 

Uporabniki se v 

aktivnosti vključujejo 

prostovoljno na 

podlagi svojih želja, 

interesov in 

sposobnosti. 

Delno realizirano 

  

Oskrba uporabnikov 

s pripomočki za DA, 

delo, PČ 

Ocenitev, nabava, 

aplikacija in edukacija 

v zvezi s pripomočki 

Po potrebi, celo leto 

2020 

Realizirano – glede na 

potrebe uporabnikov 

 

3.12.2.2 FIZIOTERAPEVTSKA SLUŽBA  

 

Organizacija dela in zaposleni v fizioterapevtski službi v letu 2020 

 

V letu 2020 je bila v CUDV Črna fizioterapevtska služba organizirana v dopoldanskem in 

popoldanskem času, ter ob sobotah v dopoldanskem času. V Dnevnem Centru Ravne je bila 

fizioterapevtska obravnava zagotovljena en dan tedensko v dopoldanskem času, razen v času 

razglašene epidemije COVID 19 od 13.3.2020 – 31.5.2020 in od 19.10.2020 -31.12.2020, ko  

je bil Dnevni center Ravne zaprt. 
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Vsebine dela fizioterapevtske službe v letu 2020 

 

Fizioterapija je v CUDV Črna na Koroškem del (re)habilitacijskega programa.  

 

Fizioterapevt s svojim delom vpliva na: 

- razvoj gibalnih sposobnosti pri otrocih, ohranjanje oz. vzdrževanje pridobljenih 

gibalnih sposobnosti pri odraslih, ter preprečevanje sekundarnih zapletov, kot posledic 

motenj v gibanju. 

- ponovno vzpostavljanje optimalnega funkcijskega stanja, ki je porušeno zaradi 

poškodbe ali bolezenskega stanja. 

- ponovno vzpostavljanje, ohranjanje ali vzdrževanje vitalnih funkcij, ki so porušene 

zaradi bolezenskega stanja. 

- varovanje in ohranjanje zdravja – preventivno delo. 

 

Fizioterapevtsko obravnavo oseb z motnjo v duševnem razvoju smo prilagajali specifičnim 

potrebam  obravnavane populacije. Delo je temeljilo na individualiziranem in celostnem 

pristopu k uporabniku, timski obravnavi uporabnika, ter prenosu terapevtskih vsebin v dnevne 

aktivnosti in življenje.  

 

Za zagotavljanje kvalitetne oskrbe in izvajanja  (re)habilitacijskih programov uporabnikov in 

oskrbe uporabnikov z ortopedskimi pripomočki smo se povezovali s hišno zdravnico ter  z 

zunanjimi sodelavci iz URI SOČA in CRI Celje. 

 

V letu 2020 smo individualno fizioterapevtsko obravnavo zagotavljali 90 uporabnikom, 43 

uporabnikov pa se je vključevalo k skupinskim gibalnim aktivnostim pod vodstvom 

fizioterapevta (v času pred epidemijo). 

 

V okviru programa «Promocija zdravja na delovnem mestu« smo fizioterapevtsko obravnavo 

zagotovili 15 delavcem, opravljenih je bilo 113 fizioterapevtskih obravnav. 

Z Izobraževanjem na temo deinstitucionalizacija so se fizioterapevti v letu 2020 vključevali k 

projektu deinstitucionalizacije. 

 

Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID 19, kar se je odražalo tudi na področju dela 

fizioterapevtske službe, ter zagotavljanju fizioterapevtskih storitev za uporabnike CUDV Črna 

na Koroškem. 

 

V prvem valu razglašene epidemije COVID 19 (13.3. -31.5.2020), ko se v CUDV Črna še 

nismo spopadali z okužbami, smo uporabnikom še uspeli kontinuirano zagotavljali 

fizioterapevtske storitve. Glede na to, da je obdobje sovpadalo s porastom drugih akutnih 

respiratornih obolenj, smo v tem obdobju pospešeno izvajali respiratorno fizioterapijo in se 

aktivno vključevali k zdravljenju teh obolenj, obenem pa poskrbeli tudi za vse ostale nujne 

fizioterapevtske obravnave (bolečinska, bolezenska stanja). So pa bile v tem času okrnjene 

kontinuirane obravnave uporabnikov iz stanovanjskih in bivalnih enot. 

 

V drugem valu razglašene epidemije COVID 19 (19.10. – 31.12.2020), oz. s pojavom prvih 

okužb v CUDV Črna na Koroškem (21.9.2020), pa se je izvajanje fizioterapevtskih storitev 

omejilo na obravnavo nujnih respiratornih fizioterapevtskih obravnav in kontinuiranih 

fizioterapevtskih obravnav uporabnikov s težko motnjo v duševnem razvoju in kombiniranimi 

motnjami, ki zaradi posebnih stanj nujno potrebujejo fizioterapevtsko obravnavo za varovanje 

in ohranjanje zdravstvenega stanja. Fizioterapevti pa so se v tem obdobju vključevali tudi v 

izvajanje socialne oskrbe uporabnikov z najtežjimi motnjami. 
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V času med obema valoma epidemije, smo zagotavljali fizioterapevtske obravnave vsem 

uporabnikom CUDV Črna, ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ in ukrepov sprejetih v CUDV 

Črna na Kor., za preprečevanje širjenja okužbe. Izvajali smo izključno individualne 

fizioterapevtske obravnave. 

 

Z zdravstvenimi delavci in ostalimi delavci smo aktivno sodelovali pri aktivnostih za 

preprečevanje pojava in  širjenja nalezljivih bolezni ter pri delu sledili vsem sprejetim 

ukrepom tako na nacionalnem nivoju, kot na nivoju CUDV Črna na Kor. 

 

Pri svojem delu so skrbeli za uresničevanje in sledenje zastavljeni viziji, poslanstvu in 

vrednotam CUDV Črna na Koroškem.  

 

CILJI 

 

AKTIVNOST TERMIN/CILJNA 

VREDNOST 

REALIZACIJA 

Zagotoviti 

uporabnikom 

dostop do 

fizioterapevtskih 

storitev po 

sodobnih 

smernicah, 

metodah in 

tehnikah.  

Izvajanje habilitacije 

uporabnikov z zgodnjo 

centralno motorično okvaro 

in posledično z motnjami 

drže in gibanje, ter 

habilitacije uporabnikov s 

prirojenimi anomalijami 

lokomotornega aparata. 

 

Izvajanje rehabilitacije 

uporabnikov s kasneje 

pridobljeno centralno 

motorično okvaro in 

posledično z motnjami drže 

in gibanja. 

 

Izvajanje rehabilitacije 

uporabnikov po poškodbah, 

bolezenskih in bolečinskih 

stanjih. 

 

Preventiva: 

s fizioterapevtskimi 

metodami in tehnikami 

vplivanje na varovanje in 

ohranjanje zdravja 

uporabnikov. 

Kontinuirano tekom 

celega leta. 

 

Višja kakovost 

življenja uporabnikov, 

boljše počutje, skrb za 

zdravje, zagotavljanje 

rehabilitacije 

uporabnikov, 

preventiva. 

Delno realizirano. 

 

Zaradi epidemije 

COVID 19 in 

posledično izrednih 

razmer v CUDV Črna 

na Kor, je bilo 

okrnjeno izvajanje 

fizioterapevtskih 

obravnav. 

 

V kontinuirano 

celostno individualno 

fizioterapevtsko 

obravnavo je bilo 

tekom leta vključenih 

59 uporabnikov. 

 

V pospešeno 

fizioterapevtsko 

obravnavo je bilo s 

strani hišne zdravnice 

ali fiziatrinje 

napotenih 26 

uporabnikov, 

opravljenih je bilo 523 

obravnav. 

 

V dnevno 

fizioterapevtsko 

obravnavo je bilo 

zaradi bolezenskih 

stanj oz. 

preprečevanja 

zapletov vključenih 10 

uporabnikov. 

Izvajanje Aktivnosti povezane z Program VIZ:  Delno realizirano. 
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fizioterapevtskih 

storitev, ki 

temeljijo na 

individualnem 

in celosten 

pristop k 

uporabniku. 

ocenjevanjem, izdelavo 

individualnih programov  

fizioterapevtske obravnave 

in evalvacijo le teh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje s sodelavci pri 

uresničevanju habilitacijskih 

in rehabilitacijskih 

programov. 

 

 

 

 

Sodelovanje s starši in 

skrbniki  pri skrbi za 

ohranjanje in izboljšanje 

kvalitete življenja 

uporabnikov. 

evalvacija IP – jev; 

junij 2020 

oblikovanje IP – jev; 

september 2020 

Program IVO in VDC; 

oblikovanje IP –jev; 

januar 2020 

Evalvacija IP jev; 

december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekom celega leta. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizirano srečanje 

s starši: marec, junij, 

oktober 2020 

Evalvacije IP –jev – 

VIZ; 

Junij 2020 

Oblikovanje IP –jev -

VIZ; september 2020 

Tekom celega leta po 

potrebi. 

 

 

 

Za 13 učencev v 

programu VIZ je bila 

izvedena evalvacija 

fizioterapevtskih 

programov. 

 

V septembru zaradi 

izrednih razmer ni bilo 

zastavljenih 

individualiziranih 

programov. 

 

Za 16 uporabnikov 

vključenih v IVO 16ur 

oz. IVO 24ur so bili 

izdelani in v polletju 

evalvirani individualni 

programi. 

 

Realizirano. 

 

Sodelovanje v 

projektu »Staranje« 

 

 

 

 

Delno realizirano. 

Organiziranih srečanj 

s starši in skrbniki ni 

bilo zaradi epidemije 

COVID 19, smo pa 

sodelovali s starši in 

svojci individualno v 

obliki telefonskih 

razgovorov, svetovanj, 

ter evalvaciji 

individualiziranih 

programov. 

Sodelovanje z 

zunanjimi 

sodelavci pri 

zagotavljanju 

uresničevanja 

pravic 

uporabnikom 

CUDV Črna do 

specialnistične 

fiziatrične 

oskrbe in 

Sodelovanje  s hišno 

zdravnico. 

 

 

 

 

Organizacija pregledov 

specialistke fiziatrije in 

sodelovanje pri pregledih 

uporabnikov. 

 

Tekom celega leta. 

 

 

 

 

 

Pomlad in jesen 2020, 

točen termin odvisen 

tudi od zunanjih 

sodelavcev. 

 

Realizirano. 

 

Redno sodelovanje s 

hišno zdravnico, 

konzultacije. 

 

Neralizirano zaradi 

epidemije COVID 19. 

 

 

Delno ralizirano. 
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individualno 

prilagojenih 

medicinskih 

pripomočkov. 

Sodelovanje z ortopedskim 

tehnikom pri meritvah za 

pridobitev ortopedske 

obutve. 

 

 

 

V sodelovanju s fiziatrinjo 

in ekipo strokovnjakov iz 

URI SOČA organizacija  

pregledov uporabnikov za 

pridobitev novih 

individualno prilagojenih 

invalidskih vozičkov. 

 

Sodelovanje z dobavitelji 

prilagojenih invalidskih 

vozičkov pri testiranjih in 

prevzemih le-teh. 

2x tekom leta 2020 – 

vezano na preglede 

specialistke fiziatrije. 

 

 

 

 

Drugo polletje leta 

2020. 

 

 

 

 

 

 

Drugo polletje leta 

2020 

 

 

 

 

 

Realiziran en obisk v 

januarju 2020 in 

pridobitev ortopedske 

obutve za 15 

uporabnikov. 

 

Realizirano 

V septembru 2020 je 

bilo testiranih 5 

uporabnikov za 

pridobitev novih 

invalidskih vozičkov. 

 

Nerealizirano zaradi 

epidemije COVID 19 

in posledično zaprtja 

CUDV Črna za 

zunanje obiskovalce. 

Oskrba 

uporabnikov s 

standardnimi 

medicinsko 

tehničnimi 

pripomočki. 

Ocena potrebe po 

pripomočkih za gibanje 

(transportni invalidski 

vozički, hodulje) in glede na 

potrebe v CUDV Črna skrb 

za razpoložljivost teh 

pripomočkov. 

Tekom celega leta. 

 

 

Realizirano. 

 

Izvedli smo menjavo 

dotrajane hodulje pri 

uporabniku. 

 

Uporabnico smo po 

oceni potrebe oskrbeli 

s hoduljo. 

 

Tekom celega leta 

skrb za brezhibnost in 

uporabnost 

pripomočkov. 

Sodelovanje v 

timu za 

ohranjanje 

gibanja in 

rehabilitacijo.  

Sodelovanje z ostalimi člani 

tima pri uresničevanju 

načrta dela. 

 

Enkrat tedensko izvajanje 

skupinske gibalne aktivnosti 

starejših in motorično manj 

spretnih uporabnikov v 

bazenu in enkrat tedensko 

izvajanje skupinske gibalne 

aktivnosti – MATP. 

Tekom celega leta. 

 

 

Nerealizirano. 

 

Skupinske gibalne 

aktivnosti smo izvajali 

samo v času pred 

epidemijo tri mesece 

(do 13.3.2020) 

 

K skupinskim 

gibalnim aktivnostim 

pod vodstvom 

fizioterapevtov je bilo 

v tem času vključenih 

43 uporabnikov. 

 

Bazen je v tem letu 
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obratoval samo tri 

tedne. 

 

Sodelovanje pri 

izvajanju 

programov, 

vsebin in 

aktivnosti v 

okviru CUDV. 

Sodelovanje pri izvedbi 

organiziranih športnih, 

naravoslovnih in drugih 

aktivnosti v okviru CUDV 

Črna. 

Tekom celega leta. 

 

 

Delno realizirano 

 

Sodelovali smo pri 

izvedbi Turnirja SOS 

v smučarskih tekih 

(6.2.2020) 

 

Spremljanje 

uporabnikov pri 

aktivnosti v okviru 

praznovanja pusta. 

(25.2.2020) 

 

Spremljanje 

uporabnikov na 

glasbeni koncert na 

prostem (29.4.2020) 

Sodelovanje z 

Alma Mater 

Europea, pri 

praktičnem 

usposabljanju 

študentov 

fizioterapije. 

Izvedba kliničnih vaj s 

področja nevrofizioterapije 

za študente fizioterapije. 

Marec - april 2020 

 

Usposabljanje dijakov 

in študentov, 

zagotavljanje 

mentorstva. 

Realizirano. 

 

Usposabljanje treh 

študentov v okviru 

kliničnih vaj iz 

nevrofizioterapije 

(februar, junij, 

september 2020). 

 

 

Redno 

strokovno 

usposabljanje s 

področja 

fizioterapije in 

področij, 

katerih znanje 

pripomore h 

kvalitetnejši 

obravnavi oseb z 

motnjo v 

duševnem 

razvoju in več 

motnjami. 

Nadaljevalni tečaj 

miofascialne relaksacije. 

 

Tečajih oz. seminarjih po 

programu ZFS. 

 

Predavanja oz. seminarji po 

programu CUDV Črna. 

Tekom celega leta. Nerealizirano. V tem 

letu se s področja 

fizioterapije nismo 

organizirano 

izobraževali. 

 

 

Sodelovanje v 

programu 

»Promocija 

zdravja na 

delovnem 

mestu« – 

nudenje 

fizioterapevtskih 

Oblikovanje in 

uresničevanje programa. 

Izvajanje fizioterapevtskih 

storitev za zaposlene v 

CUDV Črna na Kor. 

Tekom celega leta. Realizirano. 

V okviru promocije 

zdravja na delovnem 

mestu, smo za 15 

delavcev izvedli 113 

fizioterapevtskih 

obravnav. 
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storitev 

zaposlenim v 

CUDV Črna na 

Koroškem. 

Sodelovanje pri 

aktivnostih 

izvajanja 

projekta 

deinstitucionaliz

acije CUDV 

Črna. 

Izobraževanje povezano s 

projektom. 

 

Sodelovanje pri aktivnostih 

projekta 

deinstitucionalizacije glede 

na potrebe CUDV Črna. 

Tekom celega leta. Delno realizirano 

 

Izobraževali smo se s 

področij vezanih na 

projekt.  

Pri samih aktivnostih, 

pa zaradi epidemije 

COVID 19 in izrednih 

razmer nismo 

sodelovali. 

 

3.12.2.3 TIM ZA OHRANJANJE GIBANJA IN REHABILITACIJO 

 

Tim za ohranjanje gibanja in rehabilitacijo smo v letu 2020 sestavljali: korektivni gimnastik, 

delovni terapevtki in fizioterapevti. 

 

Pri delu smo sledili zastavljenim ciljem iz programa dela Tima za ohranjanje gibanja in 

rehabilitacijo za leto 2020. 

 

Osnovna naloga: izvajanje skupinskih gibalnih aktivnosti za starejše in motorično manj 

spretne uporabnike je bila v tem letu zaradi epidemije COVID 19 in posledično ukrepov 

povezanih s preprečevanjem okužbe onemogočena. 

 

Do 13.3.2020 so skupinske gibalne aktivnosti potekale kontinuirano, po razglasitvi epidemije 

COVID 19 in posledično sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, smo prekinili z 

združevanjem in izvajanjem skupinskih gibalnih aktivnosti. Gibalne aktivnosti smo z 

uporabniki izvajali individualno oz. v parih. 

 

Gibalne aktivnosti smo prilagajali uporabnikom, pri čemer smo upoštevali sposobnosti 

kognitivnega sodelovanja, gibalne sposobnosti in pričakovane učinke vključevanja 

posameznikov k posameznim aktivnostim.  

 

Do pojava epidemije smo k skupinskim gibalnim aktivnostim vključevali  57 

uporabnikov iz IVO in VDC programov. 

 

Izvajane aktivnosti: 

 

Skupinska vadba »Zmigaj se«:  med vadbo ohranjamo gibalne sposobnosti, razmigamo celo 

telo in poskrbimo za boljše psihofizično počutje. V vadbo se je vključevalo 29 uporabnikov.  

 

Gibanje v naravi; med vadbo ohranjamo osnovno gibanje – hojo, vzdržujemo kondicijo in 

skrbimo za preventivo pred bolezenskimi stanji, ki so posledica ne gibanja. K vadbi se je 

vključevalo 8 uporabnikov.  

Yoga in druge oblike skupinske vadbe; izvajalka se je vključevala k izvajanju zimske 

rekreacije za uporabnike. 
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Vadba v bazenu; vključevali smo 5 uporabnikov. Bazen je bil v tem obdobju odprt le tri 

tedne.  

 

MATP – trening motoričnih aktivnosti MATP,  je namenjen osebam s težavami gibanja in 

razumevanja navodil, zato smo vključili uporabnike, katerih gibalne sposobnosti so okrnjene 

in se ne morejo vključevati, k drugim športnim aktivnostim; vključevali smo 38 uporabnikov.  

 

Načrtovane aktivnosti, vadbeni dan MATP in udeležba na regijskih igrah MATP so bile 

zaradi epidemije odpovedane. 

 

V času epidemije smo za gibanje uporabnikov skrbeli delovni in fizioterapevti v sodelovanju 

z ostalimi sodelavci ločeno po enotah in v okviru sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja 

okužbe. 

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin 

izvedbe zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

Ohranjanje 

funkcionalnih 

gibalnih 

sposobnosti, sklepne 

gibljivosti, splošne 

kondicije, 

koordinacije in 

ravnotežja pri 

starejših in 

motorično manj 

spretnih 

uporabnikih. 

Dnevno izvajanje 

skupinskih gibalnih 

aktivnosti z 

vključevanjem starejših 

in motorično manj 

spretnih uporabnikov.  

 

 

Tekom celega leta. Delno realizirano 

 

Sledili smo 

zastavljenim ciljem, 

vendar smo aktivnosti 

prilagodili glede na 

dane razmere. 

Skrb za preventivo 

pred bolezenskimi 

stanji, pri starejših in 

motorično manj 

spretnih 

uporabnikih,  ki so 

posledica ne-

gibanja. 

 

Spodbujanje rednega 

izvajanja različnih oblik 

gibalnih aktivnosti za 

uporabnike v okviru 

vsakdanjih 

funkcionalnih 

aktivnosti  in 

ozaveščanje zaposlenih 

o posledicah 

neaktivnosti pri 

uporabnikih. 

Tekom celega leta. Delno realizirano 

 

Sledili smo 

zastavljenim ciljem, 

vendar smo aktivnosti 

prilagodili glede na 

dane razmere. 

Skrb za boljše 

psihofizično počutje 

starejših in 

motorično manj 

spretnih 

uporabnikov. 

 

S tematsko razdeljenimi 

skupinskimi gibalnimi 

aktivnostmi   

uporabnikom približati 

gibalne aktivnosti na 

njim prijazen in 

sprejemljiv način. 

Tekom celega leta.  

Sledili smo 

zastavljenim ciljem, 

vendar smo aktivnosti 

prilagodili glede na 

dane razmere. 

Druženje, ohranjanje 

in razvijanje 

socialnih veščin pri 

starejših in 

Vključevanje 

uporabnikov v 

skupinsko dinamiko, 

spodbujanje 

Tekom celega leta. Nerealizirano 
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motorično manj 

spretnih 

uporabnikih. 

prilagajanja, solidarnost 

in upoštevanja 

posameznika v okviru 

skupine. 

Pozitivno vplivati na 

kognitivne 

sposobnosti starejših 

in motorično manj 

spretnih 

uporabnikov. 

Z uporabo ustreznih 

pripomočkov in 

načinov izvedbe 

gibalnih aktivnosti, 

izborom primernih 

gibalnih aktivnosti in 

primerno sestavo 

skupine uporabnikom 

omogočamo, da 

izkoristijo kognitivni in 

gibalni potencial ter 

aktivno sodelujejo v 

okviru svojih 

sposobnosti. 

Tekom celega leta.  

Sledili smo 

zastavljenim ciljem, 

vendar smo aktivnosti 

prilagodili glede na 

dane razmere. 

 

3.13 REALIZACIJA CILJEV SLUŽBE OSNOVNE OSKRBE 

 

3.13.1 ODDELEK PRALNICE 

 

V letu 2020 je delo v pralnici opravljalo sedem zaposlenih delavk in štirje uporabniki. 

Delo v pralnici poteka v dveh izmenah ter ob sobotah,  po vnaprej pripravljenem razporedu. 

Delo poteka nemoteno, vse pralne in sušilne stroje redno vzdržujemo. V letu 2020 smo 

nabavili tudi novo stiskalnico za označevanje perila. 

V pralnici je delo vezano na redno pranje, zlaganje, šivanje, krpanje perila ter na redno 

vzdrževanje osnovne higiene vsega tekstila v centru.  

V jesenskem času leta nas je zajela tudi epidemija, ki je tudi v pralnici zahtevala precejšnje 

spremembe v poteku dela. Delavke v nečistem delu pralnice so bile najbolj izpostavljene,  

zato so bile pri prebiranju in pranju perila in rdečih in sivih con oblečene v popolno zaščitno 

obleko. Vse ostale delavke pa se z nošenjem mask in rednim razkuževanjem strogo držijo 

priporočil NIJZ. 

Kljub vsemu, pa je delo v tem težkem času še vedno potekalo dosledno, natančno in v 

pozitivno naravnanem okolju, za kar je pripomogla tudi pomoč ene prostovoljke. 

 

 

3.13.2 ODDELEK KUHINJE 

 

Delo enote kuhinja je bilo opravljeno korektno in popolnoma v skladu z načeli dobre 

higienske prakse, kar je bilo izkazano tudi z dvakratnim inšpekcijskim pregledom higienskega 

stanja obrata (odvzem brisom in vzorcev hrane).  

Delovno leto 2020 je bilo pogojeno z delom v okviru razglasitve epidemije, zato je bilo na 

podlagi plana izvedenih precej manj udejstvovanj - odpadla je strokovna ekskurzija, 

izobraževanje na temo HACCP in dobre higienske prakse je bilo izvedeno interno s 

poudarkom na preventivi in razkuževanju ter rokovanju s posodo v sklopu epidemije, dve 

delavki sta v mesecu maju sodelovali  v spletnem seminarju na temo Prilagoditev hig. 

ukrepov na Covid-19, izvedla so se predavanja za zaposlene na temo pravilne uporabe 
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zaščitnih sredstev, predavanje na temo deinstitucionalizacije, predavanje Pravno varstvo 

zaposlenih in še nekaj predavanj v sklopu varovanja zdravja na delovnem mestu (Stres ipd.). 

Uspešno je bila izvedena planirana pogostitev ob dnevu centra v mesecu februarju. Delo 

kuhinje se je zaradi epidemije moralo precej prilagajati in izvajati distribucijo sproti po 

potrebah na več odjemnih mestih (naše zunanje enote, posebej po nadstropjih, po različnih 

dvigalih itd.). Predvsem je bila distribucija obrokov po centralni stavbi okrnjena od začetka 

marca do novembra, ko zaradi nezmožnosti odprave več napak v delovanju dvigala in njegove 

dotrajanosti kuhinjsko dvigalo sploh ni obratovalo in je bilo potrebno dostavljati hrano v 

nadstropja preko glavnega dvigala. 

Pred razglasitvijo epidemije je delo kuhinje poleg dnevne priprave petih obrokov za naše 

uporabnike obsegalo tudi vsakodnevno pripravo okoli 20 kosil za zunanje odjemalce ter tople, 

hladne malice ali pa solatne krožnike (v skupnem tedensko med 40-50) za zaposlene delavce 

naše ustanove, kar pa se je v času trajanja epidemije spremenilo - obrokov za zunanje 

odjemalce trenutno ne izvajamo, število malic za zaposlene pa se je zaradi ukrepov in ne 

prehajanja med posameznimi nadstropji precej znižalo (le okoli 20-30 malic tedensko). 

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin 

izvedbe zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

upoštevanje načel 

dobre higienske 

prakse in HACCP-a 

 

 

 

 

- timski sestanki 

 

- interno 

izobraževanje 

na temo 

HACCP 

 

 

 

 

- izpolnjevanje 

zahtevanih 

tabel, 

monitoring 

- dvakrat letno 

odvzem brisov 

na čistočo in 

vzorcev hrane s 

strani zunanjega 

izvajalca 

- izvajanje DDD s 

strani zunanjega 

izvajalca 

- po potrebi in 

skozi celo leto 

2020 

- po poletnih 

počitnicah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- predvidoma v 

aprilu in 

novembru 

2020 

 

 

 

- predvidoma v 

aprilu in 

- realizirano 

 

 

- realizirano v 

sklopu internih 

izobraževanj 

ob nastopu 

razglasitve  

epidemije v 

času od 13.3.-

31.5. in 

ponovno od 

19.10. dalje 

 

- realizirano 

 

 

 

 

- realizirano  

 

 

 

 

 

 

- realizirano 
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novembru 

2020 

 

Upoštevanje 

prehranskih 

posebnosti, iskanje 

novih rešitev za 

ustrezno pripravo 

prehrane in uvajanje 

pestre prehrane 

 

- izobraževanje 

zaposlenih, 

sodelovanje in 

povezovanje z 

ostalimi 

službami 

(interdisciplinar

ni pristop) 

- skozi celo leto 

2020 

 

- realizirano 

 

 

3.13.3 TEHNIČNI ODDELEK 

 

Realizacija 2020  

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden 

termin izvedbe 

zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJ

A 

Ogrevanje prostorov in 

priprava tople vode, 

skrb za nabavo kurilnega 

olja 

Izvajanje programa 

preprečevanja legionele v 

internem vodovodnem 

omrežju, čiščenje in 

menjava perlatorjev. 

Spremljanje porabe 

kurilnega olja in naročilo. 

Skozi vso leto. Da 

Razna popravila 

inventarja 

Pleskanje učilnic, 

dnevnih prostorov in sob. 

Skozi vso leto, po 

dogovoru z 

zunanjim 

izvajalcem 

Da 

Skrb za kvalitetno 

delovanje bazena 

Izvajanje meritev 

ustreznosti vode, pranje 

filtrov bazenske tehnike, 

vzorčenje bazenske vode, 

čiščenje bazena. 

Ves čas 

obratovanja 

bazena. 

Ne, zaradi 

COVID 19 

Razna mizarska 

popravila(okna, stekla, 

ograje..) 

Izdelava zaščitnih omar 

za TV aparate. Menjava 

tesnil na oknih. 

Izdelava okvirjev in 

oglasnih desk. 

Postavitev ograje v 

stanovanjski enoti Ravne. 

Vse leto, po 

potrebi 

Da 

Organizacija raznih 

servisov 

Servis agregata, dvigal, 

bazenske tehnike, 

avtomobilov, opreme 

Centra 

Vse leto, po 

potrebi 

Da 

Popravila električnih 

strojev, svetil…. 

Menjava malega 

kuhinjskega tovornega 

dvigala 

Vse leto, po 

potrebi 

Da 

Skrb za vozila Čiščenje vozil, dolivanje 

tekočin, opravljanje  

Vse leto, po 

potrebi 

Da 
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servisov in tehničnih 

pregledov. 

Izvajanje manjših el. 

instalacij 

Montaža svetil, izvedba 

novih el. Instalacij. 

Zamenjava Zasilne 

razsvetljave. 

Vse leto, po 

potrebi 

Da 

Čiščenje okolice, odvoz 

smeti, oblačil… 
 Vse leto Da 

Izdelava ključev 

 
 Vse leto Da 

Košnja travnih površin v 

okolici centra in v 

dislociranih enotah, 

Skrb za okolico 

Izvedba košnje travnatih 

površin. 

Od aprila do 

novembra. 

Da 

Izvajanje prevozov 

uporabnikov 

 

Opravljeni prevozi 

uporabnikov. 

 Da 

Vzdrževanje dislociranih 

enot Centra 

Redni pregledi, popravila, 

pregled nad investicijami,  

nepremičnin v lasti 

CUDV. 

Izdelava novih vrtnih 

sedežnih garnitur v Topli. 

Skrb za opremo enot 

Delna obnova kopalnice 

(Lampreče) 

Vse leto Da 

 

POMOČ NA DOMU  

 
Na podlagi enoletnega pogojnega soglasja MDDSZ št. 1222-181/2019-2 z dne 16. 12. 2019 za 

izvajanje storitve Pomoč na domu,  smo od 1.1.2020 izvajali storitev Pomoč na domu kot 

socialno oskrbo na domu za občini Črna in Mežica.  

 

Zaradi ugotovitve vzdržnosti stanja smo na MDDSZ v mesecu juliju 2020 že podali polletno 

vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju te storitve. Ugotovljeno je bilo, da je stanje 

finančno vzdržno. Pomoč smo nudili 24 posameznikom, skupaj 1823,5 efektivnih ur oskrbe. 

 

Pomoč na domu se je izvaja neprekinjeno, tudi v času širjenja novega korona virusa. Nudili 

smo pomoč 19 uporabnikom iz teh dveh občin, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, 

do najkasneje 16.00 ure, trenutno skupno cc. 50 ur oskrbe na teden. Popoldan in za vikende 

pomoči nismo izvajali. Število ur se  je tedensko spreminjalo, kar se sproti tedensko usklajuje. 

Variiralo je tudi število uporabnikov pomoči na domu. Število uporabnikov ter ur oskrbe je 

variiralo iz razloga odhoda na bolnišnično zdravljenje uporabnikov, smrti,… 

 

Delo je pri nas, do oktobra, opravljala 1 socialna oskrbovalka, ki je to delo opravlja že več let 

pri našem predhodniku. V oktobru se ji je, zaradi povečanih potreb po oskrbi, pridružila še 

ena zaposlena na tem delovnem mestu.  

 

Povpraševanje po pomoči na domu je precejšnje in nekatere prosilce smo, zaradi zasedenosti 

urnika naše oskrbovalke, morali prej zavrniti. V kolikor se pokaže stiska na strani svojcev 

zaradi potrebe po oskrbi, vedno poskušamo najti rešitev, ki je ugodna za vse. Nekaj vlog smo 
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dobili tudi neposredno iz bolnišnice v Slovenj Gradcu, s strani socialne službe, ter pristojnih 

CSD-jev, kjer svojci izrazijo potrebo po pomoči pri oskrbi.  

 

Storitev se prilagodi potrebam posameznika in  obsega naslednje sklope opravil: 

 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri 

umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 

osebnih ortopedskih pripomočkov; 

 

-  gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil 

in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 

bivalnega dela prostorov in odnašanje smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje  

spalnega prostora; 

 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: spremljanje upravičencev pri opravljanju 

nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava na 

institucionalno varstvo, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci  in 

sorodstvom. 

 

Uporabnikom smo pomagali tudi pri vlogah za oprostitev plačila storitve na CSD-jih in tako 

za 2 uporabnika storitev v celoti plačuje matična občina, ostali doplačajo glede na trenutno 

veljavno ceno, ki je za občino Črna 4,36 eur/h za uporabnika na efektivno uro storitve (+ 

76,36% subvencija občine) in 9,09 eur/h za občane občine Mežica (+ 50% subvencija občine). 

Polna cena v obeh občinah je znašala v letu 2020, 19,47 eur/h.  

 

Upravičenci do storitve  pomoč družini na domu kot  socialna oskrba na domu so: 

 

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 

sposobne za popolnoma samostojno življenje; 

- osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če 

stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu; 

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 

večine življenjskih funkcij; 

- kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 

statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne 

pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje; 

- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 

duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.  

 

Po pogovoru z uporabniki storitve je opaziti zadovoljstvo z izvajanjem storitve in z našima 

oskrbovalkama. Prav tako se opaža porast potreb po pomoči na domu. 
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4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE 

FIZIČNE, FINANČNE IN  OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V 

OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI 

V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

DEJAVNOSTI   

 

Uspeh pri doseganju finančnih kazalcev poslovanja je razviden iz realiziranega presežka 

prihodkov nad odhodki v višini 257.186,00  EUR.                  

 

Na programu zdravstva smo v primerjavi s preteklim letom dosegli sledeče rezultate (število 

opravljenih neg): 

nega I II III skupaj 

Realizacija 2019 

    Dnevni programi 796 319 1817 2932 

Celodnevni programi 87 26494 41949 68530 

Skupaj 883 26813 43766 71462 

Realizacija 2020 

    Dnevni programi 248 113 680 1041 

Celodnevni programi 0 26965 41109 68074 

Skupaj 248 27078 41789 69115 

Realizacija opravljenih neg v letu 2020 je za 3,28 % nižja v primerjavi z realizacijo v letu 

2019. 

 

Število uporabnikov po posameznih programih (primerjava 31.12.2019 in 31.12.2020): 

 

Program 31.12.2019 31.12.2020 

VIZ in OSKRBA celodnevni 19 16 

VIZ in OSKRBA dnevni 15 13 

Skupaj 34 29 

Število dejansko vključenih uporabnikov se je na programu VIZ zmanjšalo za 5, kar pomeni 

14,71 odstotno zmanjšanje. 

 

IVO     

IVO SS 38 38 

IVO BE 24 24 

IVO 24 32 31 

IVO 16 106 102 

Skupaj 200 195 

Število uporabnikov se je na programu IVO odraslih zmanjšalo za 5, kar pomeni 2,50  

odstotno zmanjšanje. 

 

VDC 31.12.2019 31.12.2020 

Pogodbeno število uporabnikov  242 242 

Pogodbeno število uporabnikov na programu VDC se ni spremenilo, med letom je sicer prišlo 

do nihanj med pogodbenim in dejanskim številom uporabnikov vendar imamo trenutno 

ponovno 100% zasedenost pogodbenih mest. 

 

V CUDV Črna na Koroškem se že več let srečujemo s prostorsko stisko in neustrezno 

infrastrukturo za namestitev uporabnikov, ki so vključeni v program institucionalnega varstva 

odraslih. 
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V letu 2020 smo v CUDV Črna na Koroškem, na podlagi nujnih potreb po ureditvi bivalnega 

standarda,  intenzivno sledili usmeritvam za sodelovanje v projektu PIEKP – Evropskega 

kohezijskega sklada in Sklada za regionalni razvoj. V mesecu juliju in  novembru je bila 

sprejeta Odločitev o podpori, s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko. Odločitev o podpori je bila sprejeta  za investicijski in vsebinski/mehki del izvedbe 

projekta Deinstitucionalizacije.  

Projekt zajema v investicijskem delu operacijo »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle 

osebe z motnjami v duševnem razvoju na območju Vzhodne kohezijske regije«, v vsebinskem 

delu pa želimo slediti trendom deinstitucionalizacije in skupnostnim oblikam oskrbe. Na ta 

način bomo zagotavljali uporabnikom CUDV Črna na Koroškem čim večjo možnost izbire, 

enake pravice in enake možnosti za vse, večjo samostojnost in neodvisnost v skupnosti.  

Projekt zasleduje naslednje strateške cilje: 

- Krepitev procesa deinstitucionalizacije v Sloveniji – v treh letih preseliti 70 

uporabnikov v stanovanjske skupine v skupnosti ter s tem izboljšati bivalnih standard 

vseh upravičencev socialno varstvene dejavnosti v CUDV Črna na Koroškem. 

- Preobrazba CUDV Črna na Koroškem v Center za izvajanje skupnostnih oblik oskrbe 

- Razvoj novih in nadgradnja že obstoječih oblik in metod dela v socialnem varstvu in 

obravnave uporabnikov socialno varstvenih storitev ter individualizacija storitev 

socialnega varstva 

- Vzpostaviti smernice preobrazbe izvajalcev socialnega varstva v smeri 

deinstizucionalizacije 

- Senzibiliziranje okolja za koncepte deinstitucionalizacije  

- Odpravljanje stigme za osebe z motnjami v duševnem razvoju in v duševnem zdravju 

Projekt sofinancira Republika Slovenija – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

 

V CUDV Črna na Koroškem smo v preteklem letu pripravili tudi investicijsko dokumentacijo 

za izgradnjo zunanje bivalne enote z učilnicami za izvajanje posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja (PP VIZ). Učenci, ki so vključeni v program PP VIZ, imajo pouk v neustreznih 

pogojih, saj so njihove učilnice dnevni bivalni prostori, kjer otroci in mladostniki preživljajo 

tudi svoj prosti čas. Ob obisku Varuha človekovih pravic, smo bili na to v poročilu tudi 

opozorjeni s pobudo, da je potrebno zagotoviti ustrezne kapacitete za izvajanje pouka. 

 

Na podlagi prejetega sklepa MDDSZ štev. 411-27/2016/13, z dne 5.12.2019 – Potrditev DIIP-

a in odobritev priprave PIZ in IP za izgradnjo zunanje bivalne enote (za otroke in mladostnike 

z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in z več motnjami do 26. leta 

starosti, CUDV Črna), smo v finančni načrt na leto 2020 vključili tudi financiranje izgradnje 

zunanje bivalne enote. 

Ker smo naknadno prejeli Sklep vlade RS štev. 41003-7/2020/7, z dne 11.4.2020 o sprejetju 

ukrepa začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, ki omejuje tudi izvrševanje vseh investicij, 

razen tistih, ki so povezane s črpanjem EU sredstev, investicij iz namenskih skladov, za 

vzdrževanje infrastrukture ali drugih, ki vplivajo na gospodarsko aktivnost v RS, smo morali 

vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo začasno ustaviti. 

 

S staranjem populacije se naglo spreminjajo potrebe uporabnikov, s tem pa tudi način dela, 

oprema prostorov, zagotavljanje pripomočkov za delo ter kadrovska struktura. Delovne 

programe smo sprotno prilagajali uporabnikom v obdobju staranja in nastajanja 

degenerativnih sprememb. Na ta način smo zagotavljali uporabnikom optimalno kakovost 

življenja in bivanja v instituciji. 

Velike izzive pri doseganju zastavljenih ciljev nam je, kot tudi že preteklih nekaj let, 

predstavljalo zaposlovanje ustreznega kadra in fluktuacija med zaposlenimi.  
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Skozi celo preteklo leto smo bili v CUDV Črna na Koroškem, kakor tudi v vseh socialno 

varstvenih ustanovah obremenjeni s preprečevanjem okužbe s COVID-19, zato je bilo 

doseganje zastavljenih ciljev ves čas podrejeno izrednim razmeram, ki so vladale na nivoju 

celotne države. 

Zadovoljni smo, da nam je uspel velik korak pri podpori Vlade RS in resornega ministrstva 

MDDSZ, ki je na podlagi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 

Sloveniji, v programskem obdobju 2014-2020,  za izvajalca v mreži javne službe za 

posodobitev socialno varstvenih storitev, uvajanje novih storitev ter organizacijskih novosti 

na področju socialno varstvene dejavnosti, na območju Vzhodne kohezijske regije, izbrala 

ravno CUDV Črna na Koroškem. 

Na področju izvajanja programa VDC, smo prav tako že pridobili soglasje pred sklenitvijo 

najemne pogodbe za enoto Radlje ob Dravi št. 411-12/2017/26 in pozitivno mnenje za nabavo 

opreme za novi VDC v Radljah, da bomo lahko preselili našo enoto iz prenatrpanih prostorov 

na Muti. 

 

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela,  ki so bila izvedena v okviru Finančnega načrta 

za leto 2020: 

- vgradnja novega kuhinjskega malotovornega dvigala (za zaključek investicije 

potrebno izvesti samo še tehnični prevzem) 

-  vzdrževalna dela VDC Kovač –beljenje 

- vzdrževalna dela za program VIZ-stena v DCR 

- vzdrževalna dela za IVO-STANOVANJA 

- vzdrževalna dela za IVO-BE BRUNET-popravilo strehe 

- vzdrževalna dela v centralni stavbi ter okolici 

 

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 

PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 

CUDV Črna v zadnjem desetletju zaznavamo nagel porast starajoče populacije, kar nam 

predstavlja posebne vrste izziv. Potrebno je prilagajati programe in zaposlitvene tehnike v 

varstveno delovnih centrih, iskati različne možnosti individualne pomoči pri delu uporabnikov 

in z uporabniki ter iskati številne načine za ohranjaje pridobljenih veščin in spretnosti, saj  ob 

staranju naglo nastajajo številne degenerativne spremembe, akutna zdravstvena poslabšanja, 

demenca in podobno. Vse to niža samostojnost in neodvisnost uporabnikov pri izvajanju 

vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, kot je gibanje, hranjenje, osebna nega, preživljanje 

prostega časa in podobno. 

Menimo, da bi bilo potrebno v delavnicah VDC tudi za vključevanje uporabnikov, ki 

obiskujejo dnevne oblike VVZ, zagotavljati potrebe po zdravstveni negi, saj nekateri 

uporabniki, ki prihajajo iz domačega okolja z različnimi pridruženimi zdravstvenimi težavami 

(potreba po aplikaciji terapije, skrb za nameščanje ortopedskih pripomočkov, pomoč pri 

hranjenju, nameščanju, skrb za medicinsko tehnične pripomočke). 

Na ta način bi bila izvedba storitve ustrezna in ne bi bilo potrebno, da se uporabnik zaradi 

zdravstvenih deficitov vključi v institucionalno obliko oskrbe oz., da mu je onemogočeno 

vključevanje v dnevni program VVZ. 

V CUDV Črna na Koroškem so nas v preteklem letu pri izvajanju dejavnosti ovirali slabi 

bivalni in delovni pogoji. Dotrajana centralna stavba (1903) ne zagotavlja minimalnih 

tehničnih standardov v socialno varstveni dejavnosti, ima številne arhitektonske ovire, ki 

gibalno oviranim ne omogočajo ustreznega gibanja v osebnih prostorih ter dostopa do 

pomembnejših prostorov, kot je jedilnica, ambulanta, kopalnice, izhod na prosto. Vse to je 

bilo še posebej izpostavljeno in moteče v času okužb, saj je bilo potrebno iskati številne 

rešitve tudi izven centralne hiše. V teh pogojih je bila organizacija sivih in rdečih con izjemno 

težko izvedljiva, uporabnikom pa smo kakovost njihovega življenja in bivanja še znižali. 
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Zaradi tega smo morali formirati dve zunanji enoti, da smo lahko delo in cone organizirali, v 

skladu s predpisi stroke. 

 

Na področju kadrovanja smo tudi v tem letu beležili  porast bolniških odsotnosti,  veliko 

število starejših delavcev nad 55 let in porast invalidskih upokojevanj po III. Kategoriji, kjer 

imajo zaposleni predpisane različne omejitve pri izvajanju dela. Potrebno je opozoriti tudi na 

psihofizične obremenitve pri delu, ki se stopnjujejo iz leta v leto, čemur botrujejo neustrezni 

delovni pogoji in staranje uporabnikov, kar zahteva vse več potreb po individualni pomoči ter 

stalno prilagajanje in obremenitev zaposlenih. 

CUDV Črna se že vrsto let sooča z nizkim bivalnim standardom in neustreznimi prostorskimi 

pogoji za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja, na lokaciji centralne zgradbe. Prav tako 

centralna stavba, v kateri biva 150 uporabnikov, zaradi neustrezne infrastrukture nima 

ustrezno zagotovljene in urejene požarne varnosti, kar bi bilo nujno potrebno urediti oz. iskati 

optimalne rešitve za preselitev vseh uporabnikov v manjše in ustreznejše stanovanjske enote v 

čim krajšem možnem času. 

 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI 

Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ 

PRETEKLIH LET 

 

Strokovne programe znotraj socialno varstvene dejavnosti smo v letu 2020 morali izvajati v 

okrnjeni in izjemno prilagojeni obliki, saj smo se ves čas prilagajali izrednim ukrepom, ki jih 

je s seboj prinesla epidemija zaradi COVID-19, najprej v trimesečnem spomladanskem 

obdobju (13.3.-31.5.2020) in nato enako tudi v jesenskem obdobju (od 19. 10.2020 in vse do 

konca leta). 

Skozi vse mesece razglasa epidemije v spomladanskih mesecih smo izvajali stroge zaščitne 

ukrepe, nabavljali osebno varovalno opremo, učili smo uporabnike novega načina življenja in 

pripravljali prostore in protokole za morebiten vnos okužb. 

Ves čas smo izvajali vse ukrepe, v skladu z navodili stroke (NIJZ in koordinacijske skupine 

MZ za Koroško). 

Izvajali smo izobraževanja za zaposlene za uporabo osebne varovalne opreme. 

V CUDV Črna smo se s prvimi okužbami srečali 20.9.2020, ko se je okužba med uporabniki 

in zaposlenimi naglo razširila. Ves ta čas smo izvajali dejavnost izključno v smeri 

preprečevanja prenosa okužb. Formirali smo rdeče in sive cone ter organizacijo dela v celoti 

spremenili in prilagodili izrednim razmeram. 

V preteklem letu smo se povezovali z najrazličnejšimi institucijami in društvi, kot so: IRSSV, 

MDDSZ, MZ, Fakulteta za socialno delo, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, Fakulteta 

Alma mater, Zavodom za šolstvo, društvom SRP, Socialno zbornico Slovenije, SOUS, 

Medgeneracijskimi centri, Domovi za starejše, NIJZ, zdravstvenimi ustanovami širom 

Slovenije, dobrodelnimi organizacijami. 

Kljub epidemiji na nivoju RS smo se povezovali z lokalnimi skupnostmi in skupaj načrtovali 

izboljšanje bivalnega standarda uporabnikov ter uredili vse potrebno za odkup 13 parcel 

znotraj Koroške regije. 

 

V pripravi je projektna dokumentacija in priprava idejnih zasnov za izgradnjo 13 

stanovanjskih hiš za sledenje projektu deinstitucionalizacije in vzpostavitve skupnostnih oblik 

oskrbe v prihodnjih dveh letih. 

V mesecu septembru se je formirala projektna skupina 12 zaposlenih, ki bodo intenzivno 

delali na vsebinskem delu projekta Deinstitucionalizacije, vse do zaključne faze, ki je 

predvidena v mesecu oktobru 2023. takrat je osnovni cilj, preselitev 70 uporabnikov iz CUDV 

Črna, v trinajst stanovanjskih hiš znotraj Vzhodne kohezijske regije. Ob tem je osnovna 

naloga zaposlenih na projektnem timu, izvedba osebnih načrtov za uporabnike, iskanje 
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zaposlitev v skupnosti, izobraževanje zaposlenih, uporabnikov in njihovih svojcev, 

komuniciranje z lokalnimi skupnostmi in iskanje najrazličnejših skupnostnih oblik oskrbe v 

lokalnih okoljih, kamor se bodo se naši uporabniki v času trajanja projekta preselili. 

 

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA 

OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO 

PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA 

IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA 

POSREDNEGA UPORABNIKA 

 

Poslovanje zavoda v letu 2020 ocenjujemo kot racionalno, gospodarno in učinkovito v okviru 

finančnega načrta za leto 2020. Pri rednem poslovanju smo bili pri izvajanju standardnih 

programov storitev večji del leta omejeni s spoštovanjem ukrepov za preprečevanje širjenja 

okužb s COVID -19, vendar smo kljub vsem omejitvam stremeli k čimbolj kakovostnem 

izvajanju naših storitev. Pri poslovanju smo upoštevali Zakon o javnih naročilih, pri manjših 

nabavah in storitvah pa smo v večini primerov iskali najugodnejšega ponudnika na podlagi 

prejetih ponudb. Mesečno smo spremljali finančno poslovanje na rednih finančnih kolegijih, s 

sprejetimi takojšnjimi ukrepi v primerih ugotovljenih odstopanj od finančnega načrta. Z 

izvajanjem prilagojenih aktivnosti (epidemiološki sliki v zavodu in regiji), smo vzdrževali 

standard kvalitete naših storitev za uporabnike, kar nam je prioriteta pri našem poslovanju. Pri 

poslovanju v preteklem letu, nam je veliko oporo nudila tudi vsa interventna zakonodaja s  

področja COVID -19, kateri smo konstantno sledili. 

 

8 OCENO NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 

V zavodu vodimo register tveganj, ki ga redno posodabljamo. Na podlagi morebitnih 

obstoječih tveganj, vodstvo spremlja poslovanje na vseh področjih ter sprejema ustrezne 

ukrepe. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2020 je pripravljena na 

podlagi samoocenitvenih vprašalnikov, ki jih izpolnjujejo vodje služb, vodje delovnih enot ter 

tudi zaposleni različnih profilov. Na osnovi vprašalnikov so bili razbrani rezultati, ki 

potrjujejo dobro delovanje notranjih kontrol in ustrezen sistem nadziranja na pretežnem delu 

poslovanja zavoda. V skladu s pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ, bomo notranje revidiranje poslovanja zavoda za leto 2020 

zagotovili z zunanjim izvajalcem Loris d.o.o. 

 

Izjavo o oceni smo prav tako oddali na AJPES preko računalniškega programa. 

 

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO 

VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE 

ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO 

IZVEDLJIVI  

 

CILJ 1 Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje 

programa VIZ 

AKTIVNOST Priprava Idejne zasnove za izgradnjo zunanje bivalne enote, 

ki bo vsebovala prostorske kapacitete za izvajanje PPVIZ 

Priprava DIIP in PIZ, usklajena z navodili Ministrstva za 
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finance 

Dogovori na ravni MDDSZ, v smislu potrditve PIZ 

 

REALIZACIJA  Cilj delno dosežen 

Razlog za nedoseganje zastavljenega cilja je ustavitev 

izvedbe ne nujnih investicij, zaradi epidemije. 

TERMINSKI PLAN 

REALIZACIJE CILJA 

2021 izvedba  IP, objava JR za pridobitev izvajalca projektne 

dokumentacije in izvajalca del, začetek gradnje 

CILJ 2 Zagotavljanje in izvedba ustreznih programov za delo s 

starajočo populacijo oseb z MDR 

AKTIVNOST zagotavljanje vseh potrebnih vsebin starajoči populaciji 

prilagoditev zaposlitvenih aktivnosti 

terapevtska obravnava degenerativnih sprememb 

usposabljanje kadra za delo s starajočo populacijo OMDR 

priprava osebnih načrtov 

Priprava ocen tveganja 

REALIZACIJA Cilj delno realiziran 

TERMINSKI PLAN 

REALIZACIJE CILJA 

2021 

CILJ 3 Izboljšanje bivalnih pogojev v centralni zgradbi CUDV 

Črna 

AKTIVNOST Priprava idejne zasnove za prenovo centralne stavbe- v letu 

2018 

Priprava primerjave smiselnosti prenove in razselitve vseh 

uporabnikov ter sledenje trendom DI tudi v nadaljnjih 

korakih in srednjeročnih ciljih 

1. Korak: Razselitev 70 uporabnikov iz centralne stavbe 

2. Korak: razselitev preostalih uporabnikov v manjše 

stanovanjske enote 

REALIZACIJA Cilju intenzivno sledimo  

TERMINSKI PLAN 

REALIZACIJE CILJA 

2021 – 2023 

2025 

CILJ 4 Izgradnja manjših stanovanjskih skupin v sosednjih 

občinah 

AKTIVNOST V pripravi  je projekt, ki vključuje 2 (pod)projekta: 

Projekt preobrazbe zavoda v smeri deinstitucionalizacije, 

ki zajema podporo zavodu pri načrtovanju in izvedbi 

organizacijskih sprememb in uvedbo novega načina 

delovanja (npr. krepitev kompetenc zaposlenih za izvedbo 

procesa DI ipd.),  zagotavljanje samostojnejšega življenja 

uporabnikov (preseljenih v manjše stanovanjske enote in na 

domu) tj. predvsem razvoj in zagotavljanje skupnostnih 

storitev. Podprojekt je sofinanciran s sredstvi ESS in RS. 

 

Izgradnja infrastrukture za stanovanjske skupine za 4-6 oseb 

za zagotavljanje izvedbe deinstitucionalizacije. Podprojekt 

bo sofinanciran s sredstvi ESRR ter RS. Pri »izboru« 

stanovanjskih enot oz. stanovanjskih skupin, bomo 

upoštevali  načela DI. 

REALIZACIJA Projekt je v intenzivni pripravi 

TERMINSKI PLAN 

REALIZACIJE CILJA 

2023 
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CILJ 5 Preselitev VDC Muta v nove prostore v občini Radlje ob 

Dravi 

AKTIVNOST Prenova »Sokolskega doma« v Radljah ob Dravi v delavnico 

VDC  - v teku 

Pridobitev soglasja MDDSZ za nabavo notranje opreme 

 

REALIZACIJA Aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem kapacitet izvaja Občina 

Radlje ob Dravi 

TERMINSKI PLAN 

REALIZACIJE CILJA 

April 2021 

 

 

10  OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA 

PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO 

OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA  

 

CUDV Črna na Koroškem se je v svoji preteklosti dobro in uspešno umestil v kraj svojega 

delovanja ter tudi v širšo Koroško regijo, ki ga sprejema, kot pomembnega partnerja na vseh 

področjih in nivojih medsebojnega sodelovanja in vključevanja ranljive vrste populacije v 

širši družbeni prostor. Uporabniki in zaposleni v CUDV Črna smo vključeni v različne 

športne, kulturne, duhovne, okolje varstvene dejavnosti in s tem krepimo najrazličnejša 

področja vključevanja in udejstvovanja v skupnosti. Skrbimo za urejenost okolja, ustanove, 

ločevanje komunalnih in zdravstvenih odpadkov. CUDV Črna ima pomemben vpliv na 

dinamiko delovanja celotnega družbenega prostora v občini Črna na Koroškem.  V lokalnem 

okolju se CUDV Črna vključuje tudi v številne socialne aktivnosti, z namenom uvajanja 

skupnostnih oblik oskrbe v lokalni skupnosti, ki zaradi vse večjih potreb po medsebojnem 

sodelovanju in povezovanju med izvajalci socialno varstvenih dejavnosti, postajajo nujni 

elementi življenja v lokalnih okoljih, kjer se srečujemo s številnimi oblikami potreb po 

pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.  

CUDV Črna v okviru svoje dejavnosti prevzema v občinah Črna na Koroškem in Mežica 

storitev »pomoč na domu«, kamor je vključenih 14 uporabnikov storitve v lokalni skupnosti. 

Prav tako uporabniki CUDV Črna, v okviru programa Vodenja varstva in zaposlitve, izvajajo 

transport kosil in čiščenje stanovanjskih objektov v kraju za naročnike storitve.  

Vse leto smo s prilagojenimi ukrepi izvajali storitev »pomoč na domu«, transport obrokov in 

čiščenje objektov pa smo zaradi varnosti naših uporabnikov pred okužbami, začasno morali 

ustaviti in se dogovoriti z zunanjimi izvajalci za začasni prevzem storitve.  

V obdobju preteklega leta smo morali zaradi epidemije zaradi COVID-19, ki je bila med nami 

prisotna večino celotnega leta, številne aktivnosti začasno ustaviti in vse napore usmeriti v 

spoštovanje preventivnih zaščitnih ukrepov, ki jih je narekovala zdravstvena stroka in Vlada 

RS ter delovati v smislu preprečevanja prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Leto 2020 zaključujemo v upanju, da bomo lahko program dela v prihodnjem letu nemoteno 

nadaljevali, kar bo za uporabnike in zunanje partnerje, v smislu socialnega vključevanja, in 

splošnega dviga kakovosti življenja, izjemno dobro in koristno.  
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10.1 POROČILO O IZVAJANJU DODATNIH AKTIVNOSTI V ČASU OKUŽBE S 

COVID 19 – CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 

 

10.1.1 KADER 

V karanteni smo imeli od začetka 30 zaposlenih. Na kadrovskem področju smo zato 

načrtovali; 

- 6 premestitev iz sorodnih socialno varstvenih ustanov  

- 2 varuhinji – nova zaposlitev, v skladu z Uredbo o zagotavljanju javnih sredstev za 

financiranje dodatnih kadrov 

- 10 zaposlenih – začasna premestitev iz dnevnih oblik dela v VDC in Dnevnega centra 

- 2 zaposlena premeščena iz tržne dejavnosti CUDV – oskrba starejših v lokalni 

skupnosti s kosili (podpora pri transportu kosil prebivalcem lokalne skupnosti)/ prenos 

dejavnosti na lokalnega gostinca 

- Dogovor z lekarno za dnevno pripravo zdravil za uporabnike (s tem smo prihranili 1-2 

zdravstvena tehnika, ki sta zadolžena za dnevno pripravo zdravil) 

- 2 zaposlena na projektu »Deinstitucionalizacija« - neposredno delo z uporabniki, 

osnovna oskrba (čiščenje, razkuževanje,…) 

- 1 prostovoljka (pomoč v pralnici) 

 

Skupaj: premeščenih/dodatno zaposlenih - 24 zaposlenih za pomoč v času okužbe s 

COVID-19 v CUDV Črna. 

 

V teku je še razpis za 2 strežnici - v skladu z Uredbo o zagotavljanju javnih sredstev za 

financiranje dodatnih kadrov. Posamezni zaposleni se še vračajo iz karantene. 

10.2 DODATNE AKTIVNOSTI IN DOGOVORI 

10.2.1 UPORABNIKI 

- Od prvega dne okužbe (prvi pozitivni bris – 21.9.2020) smo se dogovorili s svojci, da 

svoje otroke/svojce, ki prihajajo v dnevne oblike varstva v centralno stavbo, zaradi 

zmanjšanja tveganj za prenos okužbe, začasno zadržijo v domačem okolju 

- Uporabnikom, ki so odhajali v domače okolje se omeji prenos osebnih predmetov med 

CUDV in domačim okoljem. 

- Prekine se odhajanje uporabnikov na delo v okolje, kjer se prepletajo stiki med 

uporabniki dnevnih in celodnevnih oblik VDC in posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja. 

- Prekinejo se vsa druženja med skupinami uporabnikov in posameznimi uporabniki iz 

različnih skupin, (praznovanja, družabne igre, športne aktivnosti, uporaba bazena, 

odhodi v lokale, letovanja…) 

- Prekinejo se prehajanja uporabnikov med nadstropji in med stanovanjskimi skupinami 

ter bivalnimi enotami. 

- Začasno se prekinejo zaposlitve uporabnikov v posameznih službah v CUDV (pomoč 

čistilkam, pomoč v pralnici, pomoč med oddelki…) 

- Uporabniki, ki živijo v stanovanjskih skupinah ne prihajajo v centralno stavbo na 

obroke (kuhajo v stanovanjskih enotah, s pomočjo in podporo zaposlenih ali se jim 

hrana dostavlja v enoto) 
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- Omejijo se kooperantska dela z različnimi podjetji (tveganja prenosa okužbe z 

materiali) 

- Omejijo se integrativne zaposlitve zaradi omejevanja stikov z lokalnim okoljem 

- zaprtje delavnic VDC – za vsaj tri tedne, da se epidemiološka slika razjasni (z 

možnostjo zagotavljanja nujnega varstva – sedaj nujno varstvo zagotavljamo 7 

uporabnikom) 

- zaprtje Dnevnega centra - za vsaj tri tedne, da se epidemiološka slika razjasni 

(zagotavljamo svetovanje preko telefona, pomoč na domu) – 2 uporabnika 

- Začasna ukinitev vseh obiskov 

- Začasna ukinitev odhodov domov 

- Ukinejo se vsa letovanja in izleti 

- Iskanje dodatne lokacije za namestitev uporabnikov s pozitivnimi izvidi testov na 

COVID19- rdeča cona 

- Zagotavljanje stikov z domom in svojci preko Skypa, video klicev, telefonske 

povezave. 

- Pomoč študentov FSD – pogovori preko ZOOM aplikacije – razgovori, osebno 

načrtovanje, manjšanje psiho socialnih stisk 

 

10.2.2 ZAPOSLENI 

- Zaposleni ne prehajajo med nadstropji in med skupinami 

- Formirajo se stalni timi zaposlenih za delo v rdeči, sivi in beli coni, zaradi tveganj pri 

morebitnih križanjih medsebojnih poti 

- Prilagoditev razporejanja zaposlenih v 12 urne delovnike, zaradi zmanjšanja števila 

kadra ( v skladu z upoštevanjem delovno pravne zakonodaje).  

- omejitev skupnih druženj zaposlenih med malico in med odmori 

- Upoštevanje socialne distance med uporabniki in zaposlenimi - pri mizah ne sedijo 

drug drugemu nasproti 

- Zaposleni delovne zaščitne obleke ne nosijo domov, pere se v centralni pralnici na 

visokih temperaturah (30 min – 1 uro), da ne pride do razsoja bolezni v domače okolje  

- nabavi se večja količina bombažnih majic – po možnosti na gumbe, hlač ter PVC 

pralne  obutve (dva para) za zaposlene   

- Zaposleni se ne vozijo skupaj na delo v istem avtomobilu 

- Ločiti je potrebno parkirna mesta pred ustanovo za zaposlene v rdeči, sivi in beli coni 

- Ločiti je potrebno prostor za malico in počitek zaposlenih, ki ne smejo prehajati med 

conami  

- Pregled nad čistimi in nečistimi potmi v ustanovi 

- Zaposleni imajo na razpolago vso predpisano osebno varovalno opremo. 

- Od marca 2020 do izbruha okužbe s COVID 19, smo vsi zaposleni nosili zaščitne 

maske, izvajali merjenje telesne temperature ob vstopu na delo in si redno razkuževali 

roke. Ves čas smo uporabnike izobraževali v smislu uporabe in spoštovanja 

preventivnih ukrepov ter smo jim nudili podporo pri izvajanju le-teh. 

- Zagotavljanje ustrezne namestitve za zaposlene, premeščene za pomoč, iz drugih 

socialno varstvenih ustanov. 
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10.2.3 DODATNE NABAVE  

- Nabava večje količine zaščitnih sredstev – OVO 

- Nabava dodatnih merilcev krvnega tlaka 

- Nabava digitalnih termometrov za brezstično merjenje telesne temperature 

- Nabava dodatnih merilcev za oksimetrijo  

- Za rdečo cono se uporablja material za 1x uporabo (jedilni pribor), kjer ni možnosti 

pranja posode v pomivalnih strojih 

- Občina Črna je izvedla donacijo ogrevanega kontainerja za počitek zaposlenih, kjer 

imajo na razpolago tople napitke in prigrizke 

- Občina Črna je ponudila v uporabo hotel, ki je služil za rdečo in sivo cono, v času 

največjega izbruha okužb, kasneje pa za belo cono, saj smo zaradi prenatrpanosti 

ustanove in priprave rdeče cone v centralni stavbi, potrebovali dodatne bivalne 

kapacitete. 

- Nabava dodatnih PVC košev za infektivne odpadke in za infektivno perilo (rdeče 

cone) 

- Priprava tlorisov ustanove za lažji pregled nastanitve uporabnikov v posamezne cone 

- Najem dislocirane enote za vzpostavitev rdeče cone. 

- Nabava razkuževalca prostorov, avtomobilov in tekstila za sprotno dezinfekcijo 

prostorov in avtomobilov 

 

Želela bi poudariti, da je življenje uporabnikov v CUDV – jih bila vse do danes naravnana 

izključno na normalizacijo njihovega življenja ter socialno vključevanje v družbeno okolje. 

Ves čas smo zaposleni sledili sodobnim pristopom in cilju, da se našim uporabnikom 

zagotavljajo temeljne človekove pravice, možnost izbire in čim višja mera zasebnosti ter 

samostojnosti. Osnovni koncept naše dejavnosti je bil naravnan v namen, da postanejo osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, enakopravni člani naše družbe. Vendar pa nam ta zahtevni čas, 

ki ga spremljajo okužbe s trdovratnim virusom, onemogoča varno in svobodno življenje. 

Vse, kar smo osebe z motnjami v duševnem razvoju vse njihovo življenje učili, v kar smo jih 

usmerjali ter jih pri tem tudi trdno podpirali, se je sedaj razblinilo. Vse to povzroča v njihovih 

življenjih zbeganost, izgubo varnosti ter strah. Zaposleni v CUDV - jih smo priča številnim 

psiho socialnim stiskam uporabnikov, s katerimi se vzporedno ob soočenju s trdovratnim 

virusom ukvarjamo in se trudimo ohraniti težko pridobljeno znanje, veščine in spretnosti 

naših uporabnikov. 

Z izkušnjo, s katero se trenutno srečujemo v CUDV Črna, prihajamo vse bolj tudi do 

spoznanja, da je lahko rešitev za nastalo situacijo ravno v zmanjšanju velikih, infrastrukturno 

neustreznih institucij. Iz te izkušnje smo se veliko naučili. Ta trenutek smo še bolj prepričani, 

da je deinstitucionalizacija, v katero v CUDV Črna vstopamo, prava pot. Pri novogradnjah je 

nujno misliti na ustreznost gradnje, zagotavljanja vseh, socialno varstveni dejavnosti 

prilagojenih prostorov, v katerih bomo takšne izkušnje, kot je naša današnja, lažje 

premagovali.  

Ta izkušnja nas je naučila nekaterih ključnih konceptov pri našem nadaljnjem delu: formirati 

majhne družbene skupine z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture z dovolj prostornimi 

bivalnimi prostori, zagotavljati kakovostne skupnostne oblike oskrbe, ki so uporabniku 

dostopne tudi v času kriznih razmer. Zagotovljeni naj bodo ločeni vhodi in izhodi v 

posameznih stanovanjskih prostorih. Stanovalcem pa naj bo zagotovljena možnost druženja in 

gibanja na svežem zraku, ne glede na njegovo zdravstveno ali  trenutno psiho fizično stanje in 

počutje. 
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11  DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE, PODATKE O UPRAVIČENCIH, CENE STORITEV 

TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

a) Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

Na dan 31.12.2020 je bilo po realiziranem kadrovskem načrtu 250,5 zaposlenih. Od tega je 

bilo 96,5 zaposlenih financiranih iz vira državnega proračuna (na programu vodenja, varstva 

in zaposlitve pod posebnimi pogoji je bilo 55,5 zaposlenih in na programu vzgoje in 

izobraževanja otrok in mladostnikov je bilo 35 zaposlenih, 4 zaposleni pa so bili zaposleni kot 

dodaten kader na podlagi Uredbe o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnega 

kadra in sklepa MDDSZ št. 100-11/2020/88 z dne 31. 8. 2020). 47,5 zaposlenih je bilo 

financiranih iz vira ZZZS (zaposleni na programu izvajanja zdravstvenega varstva), 92,5 

zaposlenih je bilo financiranih iz vira nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (zaposleni 

na programih IVO) in 14 zaposlenih financiranih iz sredstev EU (zaposlitev na projektu 

˝Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem˝). Poleg naštetih smo imeli zaposlenih 7 

javnih delavcev, ki so financirani iz sredstev za financiranje javnih del in dve zaposleni na 

programu Pomoč na domu. 

 

Vse nadaljnje analize so narejene na številu zaposlenih 266 (brez JD, vključno z zaposlenimi 

za določen čas - nadomeščanja). 

 

Tabela 1: Struktura zaposlenih po starosti na dan 31.12.2020 

 

STAROST ŠT. ZAPOSL. DELEŽ V % 

do 20 1 0,38 

od 21 do 30 20 7,52 

od 31 do 40 54 20,30 

od 41 do 50 88 33,08 

od 51 do 60 93 34,96 

od 61 10 3,76 

SKUPAJ 266 100,00 

 

Razvidno iz tabele v CUDV Črna prevladuje starejša populacija zaposlenih. V razponu od 41 

do 60 let je skupno 68,04% zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih je 46,05 let. 

 

Tabela 2: Struktura zaposlenih po spolu na dan 31.12.2020 

 

SPOL ŠT. ZAPOSL. DELEŽ V % 

Ženski 234 87,97 

Moški 32 12,03 

SKUPAJ 266 100,00 

 

Razvidno iz tabele, prevladuje v  CUDV Črna med zaposlenimi ženski spol. 

 

Tabela 3: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2020 

 

RAVEN ŠT. ZAPOSL. DELEŽ V % 
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IZOBRAZBE 

I 3 1,13 

II 14 5,26 

III 5 1,88 

IV 55 20,68 

V 107 40,22 

VI/1 12 4,51 

VI/2 34 12,78 

VII 35 13,16 

VIII/1 1 0,38 

VIII/2 0 0 

SKUPAJ 266 100,00 

 

Po izobrazbi prevladujejo zaposleni s srednješolsko V. stopnjo izobrazbe (107 zaposlenih) in 

IV. stopnjo izobrazbe (55 zaposlenih). 

 

Tabela 4: Struktura zaposlenih po delovni dobi na dan 31.12.2020 

 

DELOVNA DOBA ŠT. ZAPOSL. DELEŽ V % 

od 0 do 10 let 45 16,92 

od 10 do 20 let 64 24,06 

od 20 do 30 let 68 25,56 

od 30 do 40 let 83 31,20 

nad 40 let 6 2,26 

SKUPAJ 266 100,00 

 

V CUDV Črna prevladujejo zaposleni z delovno dobo v razponih od 30 do 40 let (31,20 % 

vseh zaposlenih) in od 20 do 30 let (25,56 % vseh zaposlenih). Podatki sovpadajo s tabelo 1 

(struktura zaposlenih po starosti). 

 

Tabela 5: Gibanje kadra v  preteklih treh letih 

 

  leto 2018 leto 2019 leto 2020 

Delovno mesto prihodi odhodi prihodi odhodi prihodi odhodi 

čistilka II 2 1 0 2 0 0 

delovni terapevt 0 0 0 0 2 0 

finančno računovodski delavec V 1 1 0 0 0 0 

gospodinja  oskrbovalka 0 1 1 0 0 0 

hišnik V 0 0 0 1 0 0 

individualni habilitator - habilitator 

zaposlovanja in usposabljanja 

uporabnikov za življenje v skupnosti 

(PROJEKT DEI) 

0 0 0 0 1 0 

kadrovik 0 1 0 1 0 0 

kuhar IV 1 0 0 0 0 0 

medicinska sestra vodja tima 0 1 2 2 2 2 

pomočnik (dietnega) kuharja III 2 2 2 2 1 0 

skupinski habilitator 0 5 0 1 0 2 



105 

skupinski habilitator - vodja DE Center 

IVO 
0 0 0 0 0 1 

skupinski habilitator - vodja DE DCR 0 0 0 0 0 1 

skupinski habilitator - vodja DE VDC 

Kovač 
0 0 0 0 0 1 

socialna oskrbovalka I in II 0 0 0 0 2 0 

srednja medicinska sestra I 0 0 3 4 2 2 

strežnica II (I) 2 2 2 1 5 2 

strokovni sodelavec za upravno pravne 

zadeve VII/1 (I) 
0 0 0 0 1 0 

varuhinja I, II, SZ 10 14 13 3 11 9 

VODJA II - koordinator projekta 

(PROJEKT DEI) 
0 0 0 0 1 0 

VODJA II - vodja službe za socialno 

oskrbo 
0 1 0 0 0 0 

VODJA IV - vodja lokalne mreže 

(PROJEKT DEI) 
0 0 0 0 1 0 

VODJA IV - vodja osebnega 

načrtovanja in preselitev (PROJEKT 

DEI) 

0 0 0 0 1 0 

VODJA IV - vodja ozaveščanja 

skupnosti (PROJEKT DEI) 
0 0 0 0 1 0 

VODJA IV - vodja uvajanja 

standardov kakovosti skupnostnih 

storitev (PROJEKT DEI) 

0 0 0 0 1 0 

VODJA VII - vodja administrativnega 

dela poročanja in skrbnik 

dokumentacije (PROJEKT DEI) 

0 0 0 0 1 0 

VODJA VIII – vodja tehničnega 

oddelka 
0 0 1 1 1 1 

*Zaradi ugotovljenih napak v tabeli letnega poročila za leto 2019, so v tabelo vneseni popravljeni podatki za prihode in 

odhode v letu 2019. 

 

V letu 2020 je delovno razmerje prenehalo 21 zaposlenim. Od tega se je pet zaposlenih  

upokojilo (vse upokojitve smo ustrezno nadomestili), v enajstih primerih je šlo za odpoved 

delovnega razmerja, v petih primerih pa za potek pogodbe za določen čas. Prav tako je 

prenehalo delovno razmerje eni pripravnici ter eni javni delavki zaradi poteka pogodb. Med 

letom 2020 se je na novo zaposlilo 34 delavcev. Prav tako smo zaposlili še 7 delavcev preko 

javnih del. Nekateri zaposleni so se med koledarskim letom lahko premestili na druga delovna 

mesta, v okviru ustreznosti izobrazbe (npr. Varuhinja na delovno mesto skupinskega 

habilitatorja). Omenjeni prehodi med delovnimi mesti niso razvidni iz zgornjih tabel. 

Opažamo, da je bilo v tem letu malo lažje nadomeščati kader, saj se je zaradi izredne situacije 

v državi brezposelnost zvišala. 

 

Na porodniški dopust je tekom leta odšlo 5 delavk, 6 delavk pa se je vrnilo iz porodniškega 

dopusta. 

 

Imeli smo 30 dolgotrajnih bolniških odsotnosti – nad 90 dni. Nekaterih delavcev nismo 

nadomeščali zaradi težje predvidljivosti vrnitve iz bolniškega staleža; tiste, ki smo jih, pa smo 

nadomeščali v skladu z določbami  ZDR-1. V CUDV Črna je do konca leta 2020 status 

invalida imelo 30 zaposlenih. V letu 2020 je status invalida na novo pridobila 1 zaposlena.   
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V mesecu oktobru smo v dogovoru z sorodnimi ustanovami dobili kadrovsko pomoč za 

preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov- 19, v času izrednih razmer. Za obdobje 

približno treh tednov smo tako zaposlili 7 oseb, 2 na delovnem mestu varuhinja, ostale pa na 

delovnih mestih v zdravstvu. V mesecu decembru nam je iz istega razloga za krajše obdobje 

priskočila na pomoč še diplomirana medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Ravne na 

Koroškem. 

 

V letu 2020 smo zaposlovali tudi študente preko študentskega servisa. Tega smo se 

posluževali predvsem v času šolskih počitnic. Skupaj so delo preko študentskega servisa 

opravljale 3 študentke, ki so opravil skupaj 959 ur dela. 

 

V sodelovanju z Šolskim centrom Slovenj Gradec smo izvajali za njihovega dijaka praktično 

usposabljanje z delom (PUD). Skupaj smo v letu 2020 omogočili izvajanje obvezne prakse 

enemu dijaku, ki je skupaj opravil 180 ur.   

 

V sodelovanju z Alma Mater Europaea EC Maribor, smo trem njihovim študentom omogočili 

pri nas izvajanje študijske prakse na programu fizioterapije. 

 

Pri našem delu z veseljem in hvaležnostjo vključujemo v razne aktivnosti (predvsem 

spremljanje na letovanja) tudi prostovoljce. V letu 2020 smo kljub izrednim razmeram 

sodelovali s kar z 20 rednimi prostovoljci. 

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi 

z zastavljenimi 

cilji (opisno) 

Predviden termin 

izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

REALIZACIJA 

Zaposlovanje 

manjkajočega kadra. 

Objava razpisov za 

prosta delovna 

mesta na Zavodu 

za zaposlovanje. 

V skladu s 

potrebami 

ustanove. 

Čez vse leto smo 

objavljali razpise in 

zaposlovali manjkajoči 

kader. 

Redno spremljanje 

bolniških odsotnosti 

zaposlenih in 

obveščanje vodij o 

njih. 

Dobra 

komunikacija med 

kadrovsko službo 

in vodstvenim 

kadrom, zaradi 

lažje organizacije 

delovnega procesa. 

Skozi vse leto. Kadrovska služba je vse 

leto redno obveščala 

vodje o bolniških 

odsotnostih njihovih 

zaposlenih. 

Iskanje ustreznih 

nadomeščanj za 

zaposlene na 

dolgotrajni bolniški ali 

porodniški odsotnosti. 

Iskanje novih 

zaposlenih ali 

začasna 

prerazporeditev že 

zaposlenih 

delavcev na za njih 

primernejša 

delovna mesta. 

V skladu s 

potrebami 

ustanove. 

Večino zaposlenih na 

dolgotrajnih bolniških 

odsotnostih ali 

porodniških dopustih 

smo ustrezno 

nadomestili z novimi 

sodelavci ali s 

prerazporeditvijo že 

zaposlenih delavcev. 

Priprava nove Izjave o 

varnosti z oceno 

tveganja. 

 

Sodelovanje                 

s pooblaščenim 

predstavnikom za 

varstvo pri delu in 

izvajalcem 

medicine dela. 

Do konca leta 

2020. 

Zaradi izrednih razmer 

v državi in ustanovi in 

posledično povečanega 

obsega dela Izjave o 

varnosti z oceno 

tveganja še nismo 
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uspeli dokončati. 

 

Napredovanje zaposlenih v višji plačni razred in v višji naziv 

 

S 1.4.2020 je v  CUDV Črna 45 zaposlenih pridobilo Anekse k pogodbam o zaposlitvi o 

napredovanju v višji plačni razred, pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom pa 

so pridobili s 1.12.2020. Nihče izmed zaposlenih pa ni v letu 2020 napredoval v višji naziv. 

 

Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine 

 

V skladu z navedenimi podatki v prikazanih analizah, smo v letu 2020 zaposlenim izplačali 

sledeče jubilejne nagrade: 

 za 40 let – dvema zaposlenima, 

 za 30 let – šestim zaposlenim, 

 za 20 let – osmim zaposlenim in  

 za 10 let – desetim zaposlenim 

 

Skupno je prejelo izplačilo jubilejnih nagrad 26 zaposlenih, od tega je bilo 13 zaposlenih 

članov sindikatov. 

 

V letu 2020 smo izplačali solidarnostno pomoč (zaradi dolgotrajne odsotnosti z dela) 22 

zaposlenim (od tega dvema zaposlenima 2x). Odpravnino pa je prejelo izplačano 8 zaposlenih 

ob upokojitvi ter trije zaposleni ob poteku pogodbe za določen čas. 

 

Kadrovski kolegij 

 

Kadrovski kolegij se je v letu 2020 sestal 7 krat. Na sestankih kadrovskega kolegija smo člani 

sproti spremljali gibanje kadrov, obravnavali bolniške odsotnosti ter načrtovali ukrepe za 

zmanjšanje le teh. Vodje služb so predstavili aktualno kadrovsko problematiko na svojem 

področju dela. Pregledali smo stanje bolniških odsotnosti ter ostalih prostih delovnih mest in 

iskali ustrezne rešitve. Sproti smo spremljali stanje normativov po programih na podlagi 

Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Na osnovi Uredbe o načinu 

priprave kadrovskih načrtov smo pripravili Kadrovski načrt za leto 2020, ki nam je služil kot 

osnova za urejanje področja kadrovanja. 

 

Izobraževanje zaposlenih    

 

Za doseganje višje kakovosti dela zaposlenih in ohranjanje psihofizičnega zdravja zaposlenih, 

smo v letu 2020 kljub izrednim razmeram veliko pozornosti namenili izobraževanju in 

usposabljanju zaposlenih. 227 zaposlenih se je udeležilo 44 različnih izobraževanj, posvetov, 

tečajev in delavnic. Število udeležencev predstavlja 85,34% vseh zaposlenih, kar je visok 

delež zaposlenih, glede na veliko število odsotnosti zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti 

predvsem zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2. Izobraževanja so bila organizirana tako na 

lokaciji zavoda (skupinska izobraževanja), nekaj tudi drugod po Sloveniji (predvsem 

individualna izobraževanja), del pa je bil spletnih izobraževanj. V sklopu 44 izobraževanj so 

bili 4 dogodki organizirani v okviru Promocije zdravja na delovnem mestu, vsi dogodki so bili 

izvedeni brezplačno – nameščanje osebne varovalne opreme – 2x in delavnici spoprijemanje s 

stresom – Jin Sadovnik in obvladovanje stresnih situacij – Tjaša Dimec Časar). Kar 21 
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dogodkov, ki smo jih organizirali v CUDV Črna, je bilo namenjenih širšemu krogu 

zaposlenih, kjer je bilo število udeležencev minimalno 10, od tega sta bili dve predavanji 

tekom leta zasnovani tudi širše, kjer je bilo udeležencev več kot 50, pri enem spletnem 

dogodku pa je bilo omogočeno sodelovanje več kot 80 zaposlenim v več terminih. 

Izobraževanja z večjim številom zaposlenih so bila izvedena skladno z upoštevanjem omejitev 

NIJZ za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb s COVID-19, oziroma preko spletnih 

aplikacij. 
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Naslovi izobraževanj v letu 2020    
 

17. simpozij zdr. in babiške nege: ˝Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse˝ 

4. Socialni klub z naslovom "V luči spreminjajočih struktur in potreb oseb z intelektualno 

oviranostjo" 

Analiza tveganja 

Bazalna stimulacija 

Deinstitucionalizacija 

Delavnica o normalizaciji 

Delavnice pravilnega nameščanja in odstranjevanja zaščitne opreme 

Delo z uporabniki storitev varstveno delovnih centrov 

Duševne motnje in odzivi svojcev 

Eko civilizacija, Evropski zeleni dogovor 

Evropske smernice 

Kakovost in varnost v zdravstvu 

Kohezijska politika 2021-2027, Kako lahko doprinesem? 

Kopalne vode 2020 (online) 

Krepitev spoštovanja in zaupanja na delovnem mestu 

Letno poročanje za javni sektor 

Medgeneracijsko sodelovanje in ohranjanje zdravja - 8 srečanj 

Nagrajevanje redne delovne uspešnosti 

Normalizacija 

Ocena tveganja (poglobljena) 

Osnove osebnih načrtov 

Preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 z uporabo osebne varovalne opreme 

Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 z uporabo osebne varovalne 

opreme 

Preproste delovne in zaposlitvene tehnike 

Prilagoditev higienskih ukrepov pri pripravi in postrežbi obrokov v bolnišnicah, domovih za 

starejše občane in ostalih delujočih javnih kuhinjah zaradi covid-19 

Priprava informacij v lahkem branju 

Seminar PECS (Pyramid Educational Consultants UK Ltd) 

Slovenska perspektiva družbenih inovacij, participatorni proračun 

Socialni klub - Priprava novega nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021 

- 2027 

Soočanje z izgubami in žalovanjem 

Spoprijemanje s stresom - 4 delavnice po 90 minut 

Stanovanje po meri 

Sterilizacija prostorov – COVID-19 preventiva 

Strokovni posvet vodij zdravstvene nege v socialnem varstvu 

Supervizija - 10 srečanj 

Teor. in prakt. usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje 

evakuacije 

Usposabljanje na temo obvladovanje stresnih situacij (1. srečanje) 

Uvodno predavanje - deinstitucionalizacija 

Uvodno predavanje "Projekt deinstitucionalizacija CUDV Črna" 

Varstvo osebnih podatkov 

Varstvo pred požarom 
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XXVI. dnevi Socialne zbornice Slovenije 

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika: MODUL licenca 

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika: Modul licenca/spletno okolje MS teams 

 

Prav tako v CUDV Črna poteka prenos internih znanj med zaposlenimi na rednih mesečnih 

aktivih IVO, VIZ, VDC: 

 Predstavitev posveta in okrogle mize – Prehod k oskrbi v 

skupnosti, Dom na Krasu, 

 Predstavitev Tellington Touch metode, 

 Probit 4, 

 Lahko je brati, 

 Ocena tveganja 

 

Promocija zdravja na delovnem mestu 

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS, 43/2011), imamo 

sprejet Načrt promocije zdravja na delovnem mestu. V okviru načrta imamo predvidenih 20 

ukrepov, s katerimi smo skozi preteklo leto v največji možni meri skrbeli za zdravje in dobro 

počutje delavcev.  

Zastavljeni cilji v 

letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden 

termin izvedbe 

zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

UKREP 1: 5 minutni 

aktivni odmori 

 

vzpodbujanje 

zaposlenih k telesni 

aktivnosti 

skozi vse leto se je izvajalo po 

potrebi in skladno 

z možnostmi v 

okviru ukrepov za 

preprečevanje in 

obvladovanje 

širjenja okužbe s 

COVID-19 

UKREP 2: koriščenje 

športnih objektov  

 

možnosti koriščenja 

telovadnice, bazena, 

fitnesa,… 

skozi vse leto se je izvajalo 

skladno z 

možnostmi v 

okviru ukrepov za 

preprečevanje in 

obvladovanje 

širjenja okužbe s 

COVID-19 

UKREP 3: izvajanje 

organizirane zdrave 

prehrane delavcev 

 

vzpodbujanje 

zaposlenih h 

koriščenju možnosti 

toplih ali hladnih 

obrokov 

skozi vse leto obroke je med 

letom prevzelo 80 

zaposlenih 

UKREP 4: vključitev 

v projekt 

»Tradicionalni 

slovenski zajtrk« 

vzpodbujanje 

zaposlenih k 

vključitvi v projekt 

20. 11 2020 realizirano 

UKREP 5:  možnost 

sodelovanja delavcev 

na zimskih igrah 

spremljanje terminov 

za zimske igre 

 se ni izvedlo – 

prireditev je bila 

odpovedana 
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zavodov za 

usposabljanje 

Slovenije 

zaradi izrednih 

epidemioloških 

razmer 

UKREP 6: koriščenje 

zdraviliških kapacitet 

 

zaposlenim ponuditi 

možnost koriščenja 

skladno z 

razpoložljivimi 

prostimi termini  

skozi vse leto Pacug: 13  

Mor. toplice: 32 

Topla: 7  

Število je nižje 

kot v preteklem 

letu, ker v 

izrednih razmerah 

zaposleni niso 

imeli možnosti 

koriščenja 

kapacitet 

UKREP 7: koriščenje 

občasne pomoči 

zdrav. delavcev 

obveščanje 

zaposlenih o 

možnostih koriščenja 

tega ukrepa  

skozi vse leto se je izvajalo po 

potrebi in 

skladno z 

možnostmi v 

okviru ukrepov 

za preprečevanje 

in obvladovanje 

širjenja okužbe s 

COVID-19 

UKREP 8: predavanja 

o zdravem načinu 

življenja 

izvesti predavanja na 

različne tematike in 

vključiti čim večje 

število zaposlenih 

skozi vse leto PREDAVANJA: 

Spoprijemanje s 

stresom - 4 

delavnice po 90 

minut 

 

Usposabljanje na 

temo 

obvladovanje 

stresnih situacij 

(1. srečanje) 
 

UKREP 9:   telefonski 

kontakt nadrejenega 

delavca (vodja enote) 

z delavcem, ki je na 

daljši bolniški 

odsotnosti 

opozarjanje vodij k 

izvajanju tega 

ukrepa 

skozi vse leto telefonski kontakt 

se je vzpostavil z 

vsakim 

zaposlenim, ki je 

bil na kratkotrajni 

ali dolgotrajni 

bolniški 

odsotnosti, v 

kolikor tega ni 

odklonil 

UKREP 10:    

razgovor direktorice z 

delavcem, ki se po 

daljši bolniški 

odsotnosti (bolniški 

stalež 14 dni ali več) 

vrne na delo 

sodelovanje vodij in 

direktorice  

skozi vse leto razgovori 

direktorice z 

delavci so 

potekali v okviru 

dopuščanja 

epidemioloških 

razmer 



112 

 

 

UKREP 11:  

predčasni, obdobni 

preventivni 

zdravstveni pregledi  

delavcev, ki se po 

dolgotrajni bolniški 

odsotnosti vrnejo v 

službo – po presoji 

direktorice 

spremljanje evidenc 

o zadnjem 

opravljenem 

zdravniškem 

pregledu in potrebe 

po predčasnem 

pregledu za 

zaposlene po vrnitvi 

z daljše bolniške 

odsotnosti   

skozi vse leto se je izvajalo 

skladno z 

možnostmi v 

okviru ukrepov 

za preprečevanje 

in obvladovanje 

širjenja okužbe s 

COVID-19 

UKREP 12:  možnost 

reševanja sprotnih 

težav oz. sprotne 

problematike na 

delovnem mestu  

obveščanje 

direktorice o težavah 

nastalih pri 

opravljanju dela  

skozi vse leto se je izvajalo 

UKREP 13:  

sodelovanje v 

projektu »Zdrava 

Črna«  

vzpodbujanje 

zaposlenih k 

sodelovanju v 

projektu 

skozi vse leto Zaradi izrednih 

razmer- COVID-

19 se ni izvajalo 

UKREP 14: 

preventivno cepljenje 

proti sezonski gripi 

obveščanje 

zaposlenih o 

terminih cepljenja 

v mesecu 

novembru  

cepljenja se je 

udeležilo 25 

zaposlenih 

UKREP 15: prepoved 

kajenja na delovnem 

mestu 

namestitev 

opozorilnih tabel na 

vidnih mestih po 

vseh enotah 

tekom leta se izvaja 

UKREP 16: 

zaposleni, ki so doma 

iz bližnje okolice, 

prihajajo v službo peš 

vzpodbujanje 

zaposlenih k 

prihajanju v službo 

brez avtomobilov  

skozi vse leto se je izvajalo 

UKREP 17:  donirano 

sadje od 

predelovalcev 

razdelimo tudi med 

zaposlene 

iskanje donatorjev skozi vse leto se je izvajalo 

UKREP 18: glasbena 

terapija za zaposlene 

obveščanje 

zaposlenih o 

možnosti koriščenja 

terapije  

skozi vse leto Zaradi izrednih 

razmer se terapije 

niso izvajale 

UKREP 19: piknik za 

zaposlene z 

možnostjo pohoda ali 

kolesarjenja do 

izbrane destinacije 

vzpodbujanje 

zaposlenih k 

udeležbi  

v mesecu juliju se je izvedlo 

skladno z 

upoštevanjem 

ukrepov NIJZ za 

preprečitev 

možnosti širjenja 

okužbe 

UKREP 20: 

sodelovanje z delovno 

skupino 

podajanje informacij 

o možnostih 

koriščenja v okviru 

načrta promocije 

skozi vse leto se je delno 

izvajalo 



113 

 

 

Zaposlenim se je zaradi izredni razmer v državi in posledično v naši ustanovi, skozi celotno 

obdobje epidemije zagotavljalo tedensko testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2.  

 

Izvedene sta bili dve delavnici za večje število zaposlenih: Delavnica o pravilnem nameščanju 

in odstranjevanju zaščitne opreme ter Delavnica o preprečevanje in obvladovanje okužb s 

COVID-19 z uporabo osebne varovalne opreme ter še nekaj manjših skupin (do 10), v okviru 

internega izobraževanja , s strani zdravstvene službe ali preko ZOOM aplikacije. 

 

V okviru izrednih razmer se je zaposlenim zagotovilo popolno varovalno opremo, dodaten 

zunanji objekt za počitek (kontejnerski objekt) in ostale primerne prostore za odmore med 

delovnim časom ter vsakodnevne priboljške, s katerimi so se lahko okrepili. 

Zaposlenim smo zagotovili tudi oskrbo s C in D- vitaminom, kot preventivni ukrep pred 

okužbo s SARS-Cov-2. 

Zaposlenim je zagotovljeno preventivno cepljenje proti virusu SARS-Cov-2. 
 

Varstvo pri delu 

V skladu z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (UL RS, št. 43/11) ter 20. 

člena Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 03/07 s spremembami), izvajamo v CUDV 

Črna preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti zaposlenih s področij varstva in zdravja 

pri delu ter varstva pred požarom.  

 

Teoretično preverjanje usposobljenosti je bilo izvedeno pisno v obliki vprašalnikov. Praktično 

preverjanje usposobljenosti se je izvedlo po vprašalniku za konkretno delovno mesto, ki ga 

zaposleni zaseda.  

 

Preizkus usposobljenosti s področij varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom  

opravljajo naši pooblaščeni zunanji pogodbeni izvajalci. 

zdravja na delovnem 

mestu sprejetih 

ukrepov 

vzpodbujanje 

zaposlenih k pitju 

dovolj tekočine  

vzpodbujanje 

zaposlenih 

skozi vse leto se je izvajalo 

namestitev navodil za 

pravilno dvigovanje 

bremen in drugega 

promocijskega 

gradiva  

navodila so se 

namestila na vidna 

mesta, poleg tega se 

je zaposlene o tem še 

dodatno obveščalo 

na izvedenih tečajih 

varstva pri delu 

skozi vse leto se je izvajalo 

Zastavljeni cilji v letu 2020 

 

Aktivnosti v zvezi 

z zastavljenimi 

cilji (opisno) 

Predviden termin 

izvedbe 

zastavljenih  

ciljev 

REALIZACIJA 

tečaj varstva pri delu za 

novo zaposlene 

napotitev novo 

zaposlenega na 

tečaj 

 

ob prvi zaposlitvi se je izvajalo skozi 

vse leto 
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DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

 

V letu 2020 smo sledili ukrepom, ki smo jih zastavili v okviru certifikata Družini prijazno 

podjetje.  Imamo polni certifikat, ki ga z izvajanjem spodnjih ukrepov samo potrjujemo: 

 

Ukrep 1: 2.01 - Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 

Ukrep 2: 1.12 - Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec(Razširitev ukrepa) 

Ukrep 3: 2.11 - Uvedba »tihe ure« med delovnim časom 

Ukrep 3: 7.04 -  Novoletno druženje z otroci zaposlenih    

Ukrep 4: 05. - Dežurstvo 

Ukrep 5: 07 – Časovni konto: 

Ukrep 6: 06. – Izmensko delo: 

Ukrep 7: 12 - Otroški časovni  bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec 

Ukrep 8: 13 – Načrtovanje letnega dopusta 

Ukrep 9: 03 -  Nadomeščanje 

Ukrep 10: 01 – Komuniciranje z zaposlenimi – H 

Ukrep 11: 02  - Komuniciranje z zunanjo javnostjo – H 

Ukrep 12: 03 – Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine – H 

Ukrep 13: 07 -  Pooblaščenec / ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine 

Ukrep 14: 03 - Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine – H 

Ukrep 15: 05 - Ocenjevanje  vodij s strani podrejenih 

Ukrep 16:08 – Družinske obveznosti ter delo s krajšim delovnim časom niso razlogi za 

zavrnitev pri zaposlovanju ali stagnacijo zaposlenega 

Ukrep 17: 04 – Voščilo staršem ob rojstvu otrok  

 

V letu 2020 smo oddali končno poročilo o poročanju izvajanja ukrepov za potrditev 

nadaljevanja polnega certifikata. 
 

 

PROJEKT »DEINSTITUCIONALIZACIJA CUDV ČRNA NA KOROŠKEM« 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, se je kot pilotni socialno 

varstveni zavod prijavil na projekt Evropskega socialnega sklada in Evropskega kohezijskega 

sklada za regionalni razvoj, ki pomeni nadaljevanje deinstitucionalizacije CUDV Črna na 

Koroškem.  

 

izvajanje obdobnih tečajev 

varstva pri delu v 

sodelovanju s pooblaščenim 

zunanjim sodelavcem za 

varstvo pri delu 

 

sprotno 

spremljanje 

zaposlenih, ki 

morajo ponovno 

opraviti tečaj iz 

varstva pri delu 

nekajkrat na leto, 

večje skupine 

zaposlenih 

se je izvajalo 

skladno z 

možnostmi v 

okviru ukrepov za 

preprečevanje in 

obvladovanje 

širjenja okužbe s 

COVID-19 

zaposlenim zagotoviti 

ustrezno zaščitno obleko in 

opremo, v skladu z Izjavo o 

varnosti z oceno tveganja  

 

pripraviti novo 

Izjavo o varnosti z 

oceno tveganja za 

vsa delovna mesta 

v ustanovi 

skozi vse leto, 

glede na potrebe 

po oddelkih. 

se je delno izvedlo 



115 

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. 

 

27. 7. 2020 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko  

izdala odločbo o finančni podpori za projekt »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na 

Koroškem«.  

 

Projekt Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem je razdeljen na dva dela. na 

Vsebinski in invsticijski del. Vsebinski del projekta je namenjen organizacijski in vsebinski 

izvedbi projekta deinstitucionalizacije. To ne pomeni zgolj  izselitev iz prenapolnjene stavbe v 

Črni, v dislocirane enote, ampak je projekt naravnan predvsem na  preobrazbo institucionalne 

oblike dela CUDV Črna, v Center skupnostnih oblik oskrbe, kar predstavlja nov pristop do 

uresničevanja želja in potreb uporabnikov v lokalnem okolju. 

 

Prav tako je  vlada RS na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni načrt 

razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila projekt - Odkup zemljišč na Koroškem, za 

potrebe Centra za usposabljanje, delo in varstvo  Črna na Koroškem. To je bil prvi korak pri 

investicijskem delu projekta, torej  zagotavljanju zemljišč za 13 dislociranih lokacij.Gre za 

več lokacij, v šestih sosednjih občinah. Dve v Mežici, 4 na Ravnah na Koroškem, po 2 v 

Slovenj Gradcu, Dravogradu, Radljah ob Dravi in eno na Muti.  

 

V CUDV Črna smo v novembru 2020 prejeli tudi odločitev Vlade oziroma Vladne službe za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko o  podpori za operacijo »Vzpostavitev stanovanjskih 

skupin za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na območje Vzhodne 

kohezijske regije.«. Ta podpora s strani Evropskega kohezijskega sklada za regionalni razvoj 

in države pa je  namenjena za izvedbo investicijskega dela projekta, torej za pripravo, 

projektiranje, izgradnjo ter opremo stanovanjskih enot in njihove okolice. 

Vodstvo CUDV Črna na Koroškem je v sodelovanju z MDDSZ in IRSSV, kljub 

epidemiološki situaciji, ki se je pojavila v CUDV Črna in lokalnih okoljih, uspelo izpeljati 

tudi vsa začetna vsebinska, administrativna in finančna dela na projektu ter dokončati s 

pripravami dokumentacije za odkup zemljišč. Na podlagi Javnega naročila smo v mesecu 

decembru pričeli z aktivnostmi izbire projektanta.  

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV  

 
Pooblaščena oseba za CUDV Črna, za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška 

cesta 85, 2000 Maribor 

 

 

Področje Naloge Časovnica Realizacija 2020 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Izvedba 

izobraževanja za vse 

zaposlene o 

predpisih glede 

varstva osebnih 

podatkov. 

Enkrat letno, po potrebi 

več terminov 

 

Okvirno trajanje enega 

izobraževanja je 45 

minut + vprašanja. 

Ne realizirano 

zaradi covid-19 
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Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Priprava naročniku 

prilagojenega gradiva 

in  

ozaveščevalnih 

vsebin za 

intranet/notranje 

obveščanje . 

 

Powerpoint predstavitev 

in priprava ostalih gradiv 

po potrebi. 

realizirano 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Priprava mesečnih 

novic. 

1 x mesečno realizirano 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Priprava najmanj 

enega 

izobraževalnega 

dogodka (seminarja) 

za naročnike 

DATAINFO.SI 

1x letno realizirano 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Spremljanje prakse v 

Sloveniji in EU na 

področju varstva 

osebnih podatkov, 

spremljanje nove 

zakonodaje (ZVOP2 

in EPrivacy uredbe 

EU)  

Sprotno spremljanje, 

obveščanje naročnika po 

potrebi 

realizirano 

Skladnost Analiziranje in 

preverjanje skladnosti 

dokumentacije 

1 x letno realizirano 

Skladnost Ažurnost ureditve 

odnosov s 

pogodbenimi 

obdelovalci  

1 x letno oz. ob vsaki 

spremembi. 

nerealizirano 

Skladnost 

 

 

Nadzor zakonitosti 

uporabe in dostopa 

do podatkov ter 

ustreznosti varnostnih 

ukrepov  

spoštovanje politike 

čiste mize in čistega 

zaslona, ustreznost 

ozaveščenosti 

zaposlenih…...). 

realizirano 

Svetovanje 

zaposlenim in 

vodstvu 

Pomoč pri vprašanjih 

glede varstva osebnih 

podatkov, npr. glede 

ustreznosti pravnih 

podlag, postopkov in 

ukrepov za varnost 

podatkov in drugih 

vprašanj 

V primeru vprašanj ali 

po potrebi (npr. pri 

menjavi programske 

opreme, vpeljavi novih 

dobaviteljev, prenovi 

spletne strani…). 

realizirano 

Svetovanje 

zaposlenim in 

vodstvu 

Svetovanje ali je 

potrebno izvesti 

oceno učinkov na 

varstvo podatkov 

(ang. DPIA) 

Po potrebi realizirano 

Sodelovanje z 

nadzornim 

organom 

Komunikacija z 

nadzornim organom 

v primeru rednega ali 

V primeru sprožitve 

uradnih postopkov s 

strani nadzornih 

Ni bilo potrebe 
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izrednega nadzora organov. 

Sprejemanje in 

obravnava prijav 

glede 

pomanjkljivosti 

ali kršitev pri 

obdelavi osebnih 

podatkov 

Pritožbe, prijave in 

druga opozorila glede 

neskladnosti s 

zakonodajo s strani 

zaposlenih in tretjih 

oseb  in jih ob 

ustreznem varovanju 

zaupnosti 

posredujemo v 

reševanje pristojnim 

službam oziroma 

vodstvu. 

V primeru prijav s strani 

zaposlenih ali tretjih 

oseb. 

Ni bilo prijav 

Evidentiranje 

kršitev varnosti 

po členu 33 

Splošne uredbe 

Sodelovanje 

prijavljenih oz. 

zaznanih kršitvah 

varnosti, kar zajema 

tudi pomoč pri 

samoprijavi, 

evidentiranju 

dogodka ipd. 

Takoj, ko je ugotovljena 

kršitev. 

Ni bilo kršitev 

Poročanje 

vodstvu o 

ugotovitvah 

izvedenih 

nadzorov in 

opravljenih 

aktivnosti 

poročilo za najvišje 

vodstvo o stanju 

uskladitve in 

izvedenih in 

opravljenih 

aktivnostih 

1x letno pisno + 

sestanek z najvišjim 

vodstvom , po potrebi 

tudi ustno in večkrat 

letno 

Ni bilo potrebe 

 

b) Podatki o upravičencih 

 

1. Sprejemi v CUDV  Črna v letu 2020  

 

Program M Ž SKUPAJ 

VIZ 2 0 2 

VDC 1 2 3 

IVO 16 ur 1 0 1 

IVO 24 ur 0 3 3 

SKUPAJ 4 5 9 

 

2. Odpusti v CUDV Črna v letu 2019 

 

Program M Ž razlog odpusta SKUPAJ 

VIZ 0 5 Zaključek 

usposabljanja 
5 

VIZ 0 1 Na lastno željo 1 

VDC+ IVO 16 ur 2 1 Na lastno željo 3 

VDC+ IVO 16 ur 2 0 smrt 2 

IVO 16 ur 1 0 Na lastno željo, ostaja 

VDC (eksterni) 
1 

VDC 1 0 Na lastno željo 1 

IVO 24 ur 3 0 smrt 3 

SKUPAJ 9 7  16 
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3. Razvrstitev uporabnikov po občinah 
 

VIZ 

 

OBČINA SKUPAJ (po občinah) 

BREŽICE 1 
ČRNA/KOR 2 
DRAVOGRAD 2 
LAŠKO 1 
LJUBLJANA 1 

MARIBOR 2 
MEŽICA 2 
PESNICA 1 
PODVELKA 4 

RADLJE 1 
RAVNE NA KOR. 8 
RUŠE 2 
SLOVENJ GRADEC 2 

ŠMARJE/JELŠAH 0 

SKUPAJ 29 

 

 

VDC 

 

OBČINA SKUPAJ (po občinah) 

BREŽICE 1 
CELJE 1 
ČRNA/KOR 11 

ČRNOMELJ 1 
DESTRNIK 1 
DOBROVA-P.G. 1 
DOL.TOPLICE 1 

DRAVOGRAD 15 

GROSUPLJE 1 
HRASTNIK 2 
IL.BISTRICA 2 
IG 2 

IVAN.GORICA 2 
JESENICE 1 
KOČEVJE 2 
KOPER 2 

KOST. NA KRKI 1 
KOZJE 1 
KRŠKO 2 
KUNGOTA 3 

LAŠKO 2 
LENART 1 
LENDAVA 1 

 

 

SP. DUPLEK 2 
STARI TRG PRI LOŽU 1 

ŠENTILJ V S. GOR. 1 

ŠENTRUPERT 1 

ŠKOCJAN 1 

ŠKOFLJICA 1 

ŠOŠTANJ 4 

VELENJE 4 

VEL. LAŠČE 1 

VOJNIK 1 

VRANSKO 1 

VRHNIKA 1 

VUZENICA 5 

ZAGORJE 3 

ŽALEC 3 

SKUPAJ 238 

 

IVO 24 UR 

 

OBČINA SKUPAJ (po občinah) 

CELJE 1 

CERKINCA 1 

ČRNA/KOR 1 

DRAVOGRAD 4 
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LJUBNO 1 

LJUBLJANA 19 
LOVRENC/POH. 2 
MARIBOR 15 
MEDVODE 1 

MEŽICA 13 
MISLINJA 3 
MURSKA SOBOTA 1 
MUTA 9 
NOVA GORICA 1 

OPLOTNICA 1 
PIRAN 2 
PIVKA 1 
PODVELKA 3 

PODLEHNIK 1 
PREVALJE 9 
PTUJ 1 
RADEČE 1 

RADLJE 5 
RAVNE NA KOR. 25 
RUŠE 4 
SELNICA PRI DRAVI 1 

SLOVENJ GRADEC 29 
SLOV. BISTRICA 3 

 

GORNJA RADGONA 1 

KOSTANJEVICA 1 

KUNGOTA 0 

LITIJA 1 

LJUBLJANA 3 

MARIBOR 1 

MEŽICA 1 

PODVELKA 1 

PREVALJE 1 

RADLJE /DRAVI 2 

RAVNE/KOR 2 

RIBNICA/POHORJU 1 

ROGAŠOVCI 1 

ROGATEC 1 

SLOVENJ GRADEC 1 

SLO.BISTRICA 1 

STARŠE 1 

ŠENTJUR 1 

VELENJE 1 

VELIKE LAŠČE 1 

ZAGORJE OB SAVI 1 

SKUPAJ 31 
 

 

 

5. Starost uporabnikov po programih 

 

 

STAROST 

 

VIZ 

 

VDC 

 

IVO 24 ur 

 

SKUPAJ 

 

0-9 let 

 

1 

   

1 

 

10-19 let 

 

12 

 

1 

  

13 

 

20-29 let 

 

16 

 

15 

 

3 

 

34 

 

30-39 let 

  

59 

 

13 

 

72 

 

40-49 let 

  

74 

 

6 

 

80 

 

50-59 let 

  

73 

 

2 

 

75 

 

60-69 let 

  

15 

 

7 

 

22 

 

70-79 let 

  

1 

  

1 

 

SKUPAJ 

 

29 

 

241 

 

31 

 

298 
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Povprečna starost uporabnikov po programih 

 

 

 

 

VIZ 

 

VDC 

 

IVO 24 ur 

 

SKUPAJ 

 

Povprečna 

starost 

uporabnikov 

 

 

19,6 

 

 

 

45,38 

 

 

43,2 

 

 

 

36,0 

 

Priloga: Tabela 3 – Število upravičencev v letu 2020 

Priloga: Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2020 

(tabeli izpolnjeni v pripeti Excelovi datoteki “CUDV tabele poslovno poročilo 2020”)  

 

c) Cene storitev so bile v letu 2020 naslednje 

Vrsta storitve Cena storitve na dan 31.12.2020 v EUR 

Institucionalno varstvo 16 ur C2 29,28 

              16 ur C3 34,11 

             16 ur C4 36,40 

                                      16 ur C5  43,68 

              24 ur C2 37,95 

              24 ur C3 44,78 

              24 ur C4 45,49 

              24 ur C5 50,78 

            16 ur SS 58,80 

                 16 ur BE-K 29,73 

                  16 ur  BE-B 29,67 

Celodnevno zdravstveno varstvo  24,96 

Dnevno zdravstveno varstvo 16,22   

 

d) Poročilo o investicijskih vlaganjih - Investicijska vlaganja so podrobneje 

opisana v računovodskem poročilu 

 

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela,  ki so bila izvedena v okviru Finančnega načrta 

za leto 2020: 

- vgradnja novega kuhinjskega malotovornega dvigala (za zaključek investicije 

potrebno izvesti samo še tehnični prevzem) 

-  vzdrževalna dela VDC Kovač –beljenje 

- vzdrževalna dela za program VIZ-stena v DCR 

- vzdrževalna dela za IVO-STANOVANJA 

- vzdrževalna dela za IVO-BE BRUNET-popravilo strehe 

- vzdrževalna dela v centralni stavbi ter okolici 

 

e) Tabela 5: velikost zavoda po vrsti storitve in lastništvo 

(tabela izpolnjena v pripeti Excelovi datoteki “CUDV tabele poslovno poročilo 2019”)  

 

f) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 

- Tabela 6: Kadrovski normativi VDC in pomožna tabela IZJAVA. 

- Tabela 7: realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji v letu 2018 
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(tabeli izpolnjeni v pripeti Excelovi datoteki “CUDV tabele poslovno poročilo 2019”)  

 

g) Realizacija kadrovskega načrta 

- Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta 

(tabela izpolnjena v pripeti Excelovi datoteki “CUDV tabele poslovno poročilo 2019”) 

 

 

 

 

Črna na Koroškem, januar 2021 

 

 

 

 

                                                                Odgovorna oseba: Dalja Pečovnik, direktorica 
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