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Smo Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.

V petih enotah VDC ustvarjamo zanimive, uporabne in dekorativne izdelke iz različnih materialov.
Izdelke ustvarjamo tudi glede na želje in potrebe kupcev.  V delavnicah dela in ustvarja skupno 240 
uporabnikov. Pod mentorstvom delovnih inštruktorjev, varuhov in strokovnih delavcev nastajajo izdelki iz gline, 
lesa in tekstila. Izvajamo kooperantska dela za podjetja (pakiranje, sestavljanje različnih polizdelkov) in različne 
storitvene dejavnosti (čiščenje stanovanjskih in poslovnih objektov, delo na komunali…).

Izdelke lahko vidite in kupite v naši trgovini v centru Črne na Koroškem in na različnih sejmih.

Vašim željam z veseljem prisluhnemo!

KDO SMO?



Leseni podstavek za odlaganje                                

Napisna ploščica                                                              

Magnet za različne priložnosti

Ptičja hišica

ZAKLADI IZ LESA   -   sanje v lesu ...



ZAKLADI IZ GLINE   -   prepletanje preteklosti in sedanjosti ...

Posoda za čebulo                                                                                                               

Posoda za česen                                                                                                                 

Posodica s posvetilom                                                                                                   

Dekorativna posoda in krožnik                                                                                                           



ZAKLADI IZ GLINE   -   prepletanje preteklosti in sedanjosti ...

Žlica za odlaganje kuhalnic                                                                                                                

Angel  - zvonček                                                                                                             

Figura iz gline                                                                                                             

Angel za različne priložnosti                                                                                                          
Želvica                                                                                                      



ZAKLADI IZ GLINE   -   prepletanje preteklosti in sedanjosti ...

Vaza                                                                                                 

Dekoracija za različne priložnosti                                                                                                     

Stenski križ                                                                                               
Ploščica iz gline                                                                                             



ZAKLADI IZ GLINE   -   prepletanje preteklosti in sedanjosti ...

Posoda za namaz                                                                                                       

Čajna šalčka                                                                                                 

Posodica za prigrizek                                                                                                

Verižica z vilinskim simbolom                                                                                             



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Okrasna blazina                                                                                                    



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Vezena brisača za različne priložnosti



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Buff in trak

Vezeni slinček in kopalna brisača za malčka

Copati z ročnim vezenjem



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Ročno vezeni prtiček

Ročno vezena zavesa



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Angel z voščilnico za krst, obhajilo, birmo…

Angel za vsak namen



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Torba in torbica



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Drobižnica, torbica za kozmetiko in drobnarije…

Torba za shranjevanje…



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Predpasnik

Ležišče za hišne ljubljenčke

Tabure



ZAKLADI IZ TEKSTILA   -   tkanje mavricnega doma ...ˇ

Majica z zgodbo

Prtiček za krst



Vošcilnica za vsako priložnost

VOŠCILNICE   -   ko nekomu zaželimo vse najlepše….
ko praznujemo…
ko se poslavljamo…

ˇ



BISERCKIˇ

Šiviljski pripomoček
Obesek za ključ

Uhani

Verižica



BISERCKIˇ

Knjižno kazalo

Označevalci

Za srečo…

Žoga

Namizna igra

Izročilo, pomembni dogodki in kraji v odtisu…



Knjiga v lahkem branju

BISERCKIˇ



VDC Ravne

VDC Slovenj Gradec

CUDV Crna na Koroškemˇ
VDC Crnaˇ

VDC Muta

VDC Kovač

Trgovina CUDV



Trgovina VDC

Center 
2393 Črna na Koroškem 
tel.: 02 870 40 18 
GSM: 041 368 082 

KONTAKT
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