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N NASLOV: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO 
ČRNA NA KOROŠKEM
CENTER 144, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

IRENA SLEKOVEC
T: 02/870 40 00

DALJA PEČOVNIK
T: 02/870 40 00

ANJA JELEN (nadomešča Šela Mlinar)
T: 02/870 40 24

MARIJA STUDENČNIK  (nadomešča Katja Žohar)
T: 02/870 40 44

SARA GREŠOVNIK
T: 02/870 40 57, 02/870 40 58

MONIKA POREJ
T: 02/870 40 49

LILIJANA BELAJ
T: 02/870 40 10

MARKO KALAJŽIČ
T: 02/870 40 41

KATJA PERUZZI
T: 02/870 40 13

MAJDA NOVAK
T: 02/870 40 54

SIMONA ROŽEJ
T: 02/870 40 71

JOŽE KROPIVNIK
T: 02/82 24 282

DARINKA KRIŽAN KRAJNC
T: 02/87 61 368

KATARINA LOVKO KOVAČEC
T: 02/88 29 840

MELITA KORDEŽ DREZGIČ
T: 02/621 03 96

MIHAELA PAČNIK
T: 02/870 40 26

VANJA GRABOVAC
T: 02/870 40 32

ŽANA AVBERŠEK
T: 02/870 40 27

ANDREJA ŠTRIKER
T: 02/870 40 21

TAJNIŠTVO CENTRA:

DIREKTORICA:

VODJA VIZ IN DNEVNI CENTER RAVNE:

VODJA OE IVO:

AMBULANTA CENTRA:

VODJA POSLOVODNE 
SLUŽBE-RAČUNOVODSTVO:

VDC ČRNA:

VDC KOVAČ:

VDC RAVNE:

VDC MUTA:

VDC SLOVENJ GRADEC:

SS PREVALJE:

SOCIALNA DELAVKA:

PSIHOLOGINJA:

PRAVNICA:

KADROVNICA:

PRALNICA:

TEHNIČNA:

KUHINJA:

OBVESTILO – PREVOZI

Zaradi epidemiološke slike v državi 

trenutno prevozov ne zagotavljamo.  

Svojce bomo pisno obvestili o morebitnih 

spremembah in načrtovanih aktivnostih  

ob zaključku epidemije.

Starše in zakonite zastopnike o aktualnih 

dogodkih obveščamo z dopisi po pošti, 

preko elektronske pošte, z objavami na 

spletni strani, z objavami na Facebook 

strani in preko telefona.
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BESEDA DIREKTORICE

Dragi bralci glasila Vezi!

Bližajo se topli poletni meseci in naše 
glasilo Vezi je ponovno ugledalo luč sveta. 
Ker  je  za  nami  zahtevno obdobje 
epidemije, se skupaj z našimi varovanci 
toliko bolj veselimo poletja ter vsi skupaj 
močno upamo, da bomo lahko čim več časa 
preživeli v krogu svojih družin. Po vseh teh 
mesecih, ko smo se morali srečevati s 
številnimi preizkušnjami in nepredvidljivimi 
dogodki, so varovanci toliko bolj željni 
stikov s svojci. Vsekakor pa bomo morali vsi 
skupaj še naprej spoštovati navodila stroke, 

da nam jesen ne prinese novih preizkušenj.
V CUDV Črna na Koroškem smo se v preteklih mesecih intenzivno 

lotili dela na projektu Deinstitucionalizacija. Skupaj z Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo izvedli odkup 
trinajstih parcel v občinah Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, 
Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi. Na vseh teh lokacijah bo CUDV Črna 
na Koroškem v okviru namenjenih evropskih sredstev zgradil trinajst 
sodobnih stanovanjskih hiš, ki bodo prilagojene tehničnim standardom v 
socialno-varstveni dejavnosti. Naš osnovni cilj je, da v prihodnjih treh 
letih zagotovimo boljše bivalne pogoje za naše uporabnike, predvsem pa 
jim želimo na ta način omogočiti čim večjo zasebnost, samostojnost in 
možnost izbire za življenje v skupnosti. Vsekakor je naša osnovna naloga, 
da jim bomo, izhajajoč iz individualnih  zmožnosti, zagotovili pri 
njihovem življenju tudi ustrezno mero podpore v skupnosti.

Vsi zaposleni veliko delamo na vsebinskih pristopih za preobrazbo 
CUDV Črna kot velike institucije v center skupnostnih oblik oskrbe. 
Organizirana so številna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in 
uporabnike na pripravo za preselitev v skupnost. Prav tako uporabnike 
kot ključne deležnike aktivno vključujemo v odločanje pri postavljanju 
ciljev za vizijo našega dela ter doseganja strategije, ki ji bo CUDV Črna 
sledil v prihodnosti.

V tem obdobju vzporedno intenzivno delamo tudi na preselitvi VDC 
Muta v nove, prenovljene prostore Sokolskega doma v Radljah ob Dravi, 
kjer nas je občina Radlje ob Dravi prijazno sprejela v svoje lokalno okolje.

Prav tako vzporedno iščemo strokovne rešitve za izboljšanje pogojev za 
izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in 
mladostnike do 26. leta, v smislu izgradnje novih kapacitet, kjer se bo lahko 
tudi ta program izvajal na način, ki bo zagotavljal kakovost učnega procesa 
in življenja te skupine populacije, ki potrebuje za svojo rast in razvoj 
spodbudno okolje in kakovostne strokovne pristope. Za pridobitev 
dodatne kapacitete za izvajanje posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja za otroke in mladostnike smo z ministrom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter občino Črna na Koroškem ob obisku 
ministra Janeza Ciglerja Kralja v mesecu maju podpisali Sporazum o 
sodelovanju za izgradnjo bivalne enote.

Skupnostne oblike oskrbe, ki jih bo CUDV Črna uvajal v življenje in delo 
vseh deležnikov v dejavnosti socialnega varstva, bodo prinesle korenite 
spremembe in višji nivo kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem 
razvoju v prihodnosti. 

Center za usposabljanje, delo in varstvo se je po triinpetdesetih letih 
svojega delovanja znašel na prelomnici, ki nam omogoča rast in razvoj. In 
naša naloga je, da sledimo razvoju ter še naprej sledimo sodobnim 
trendom in ciljem, ki bodo našim uporabnikom in njihovim svojcem 
zagotavljali varnost, zadovoljstvo in napredek.       

Dalja Pečovnik

jani Kavčič
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PRIDOBITEV KONTEJNERSKIH ENOT
ZA OBVLADOVANJE OKUŽB  S COVID-19

CUDV Črna na Koroškem sodeluje kot upravičenec pri potrditvi operacije 
»Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno 
opremo«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 

Namen operacije je podpreti socialno-varstvene zavode (SVZ) v možnosti 
zagotavljanja ustreznih pogojev za organizacijo bivanja oskrbovancev 
oziroma dela zaposlenih glede na epidemiološki status oskrbovancev v 
SVZ  oziroma glede na epidemiološke razmere v povezavi s prisotnostjo 
virusa SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi v Republiki Sloveniji. 
Dodatne mobilne kapacitete bodo omogočale učinkovito soočanje z 
izzivi, povezanimi s prisotnostjo virusa ASRS-CoV-2 ali drugimi 
nalezljivimi boleznimi, brez nižanja standarda udobja in kakovosti bivanja 
za oskrbovance.

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR).
Na podlagi sofinanciranja ESSR je CUDV Črna v mesecu maju pridobil 5 
kontejnerjev- filtrskih enot, v obsegu kapacitete 80 m2, ki smo jih 
postavili na dvorišču pred CUDV Črna in bodo namenjeni vzpostavitvi 
»rdeče cone«, v primeru če se pojavijo posamezne okužbe s COVID-19. 
Filtrske enote so opremljene z desetimi bolniškimi posteljami ter 
zdravstvenimi pripomočki, v skladu s strokovnimi smernicami za 
obvladovanje okužb in bodo pripomogle k ustreznim pristopom v 
primeru nastanka okužbe.

OBISK MINISTRA ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
JANEZA CIGLERJA KRALJA

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je v ponedeljek, 
10. 5. 2021, obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler Kralj s sodelavci. Ob prihodu ga je z nagovorom 
prijazno sprejela predsednica sveta uporabnikov Mojca Šmon.

Minister je obiskal uporabnike in si ogledal centralno stavbo, nato je sledil 
slavnostni podpis Sporazuma o sodelovanju za izgradnjo bivalne enote za 
otroke in mladostnike na lokaciji CUDV v Črni na Koroškem. Sporazum o 
sodelovanju so podpisali minister Cigler Kralj, županja občine Črna na 
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SEJA SVETA STARŠEV 1

IZPIS SKLEPOV
4. redne seje SVETA STARŠEV, ki je potekala dne 20. 02. 2021
ob 10.00 uri v zbornici centra

Prisotni: Irena Hudi, Franc Uršnik, Jože Sedelšak, Irena Došen,  
Danica Ozimic, Jožef Krajnc, Irena Sešelj
Opravičeno odsotni: Viljem Donau, Vesna Savič
Ostali prisotni: Dalja Pečovnik - direktorica, Monika Porej - vodja PS, Mihaela Pačnik -                       
socialna delavka
Odsotni: Žana Avberšek - pravnica.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. redne seje sveta staršev
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta staršev z dne 27. 12. 2019
3. Informacija o poslovanju centra:

- predstavitev osnutka poslovnega in finančnega poročila za leto 2020
4. Informacija o epidemiološki situaciji v zvezi s COVID-19
5. Predstavitev aktivnosti na projektu »Deinstitucionalizacija« CUDV Črna
6. Pobude in predlogi članov sveta staršev:

- oskrbnine uporabnikov,
- VDC Mežica

7. Razno

Ad 1.
Zaradi opravičene odsotnosti predsednika sveta staršev je sejo vodila podpredsednica Irena Hudi.

1. SKLEP
Oskrbnine uporabnikov se obravnavajo pod 2. točko dnevnega reda.

2. SKLEP
Sklepi sveta staršev se dosledno oblikujejo in zapišejo na seji sveta staršev.

Ad 2.
3. SKLEP
Svet staršev zahteva, da se staršem povrnejo stroški oskrbe za njihove otroke/uporabnike za vse 

dneve, ko so v domači oskrbi, tudi za mesec julij in avgust (v času izvajanja ukrepov za 
preprečevanja in širjenja okužb s COVID-19).

4. SKLEP
Svet staršev si prizadeva za povračilo stroškov oskrbe za čas, ko so uporabniki v domači oskrbi
(»hranarina« ter tudi dodatek za pomoč in postrežbo).
Svet staršev v nadaljevanju poziva vse starše, da se vsak na svojem področju zavzemajo za
uresničitev sprejetih sklepov (v območnih združenjih Sožitja, na Zvezi Sožitje).
Gospa Hudi se je zahvalila gospodu Uršniku za vsa prizadevanja in trud v obravnavani zadevi.

Ad 3.
5. SKLEP
Svet staršev je potrdil zapisnik 3. redne seje sveta staršev z dne 27. 12. 2019.

Ad 4.
6. SKLEP
Svet staršev se je seznanil s finančnim in poslovnim poročilom za leto 2020.

Ad 5.
7. SKLEP
Svet staršev se je seznanil z epidemiološko situacijo z zvezi s COVID-19 ter se vodstvu in celotnemu
kolektivu zahvaljuje za vso skrb v tem času. Posebna zahvala gre zdravnici dr. Ani Fajmut                            
za vso požrtvovalnost.

Ad 6.
8. SKLEP
Svet staršev se je seznanil s projektom »Deinstitucionalizacija« CUDV Črna na Koroškem.

Ad 7.
9. SKLEP
Svet staršev podpira predlog za odprtje VDC delavnice v Mežici ter s predlogom seznani svet centra.

Ad 8.
Pripomb ni bilo.

Zapisala:     
Mihaela Pačnik 

Predsednica sveta staršev: 
Irena Hudi
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SEJA SVETA STARŠEV 2

IZPIS SKLEPOV
5. redne seje SVETA STARŠEV, ki je potekala dne 28. 05. 2021
ob 14.00 uri v zbornici centra

Prisotni: Franc Uršnik, Jože Sedelšak, Danica Ozimic, Irena Sešelj
Opravičeno odsotni: Irena Hudi, Irena Došen, Jožef Krajnc, Viljem Donau, Vesna Savič.
Ostali prisotni: Dalja Pečovnik - direktorica, Žana Avberšek
Odsotni: Mihaela Pačnik - socialna delavka.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 5. redne seje sveta staršev
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta staršev z dne 20. 2. 2021
3. Predstavitev presoje MDDSZ o upravičenosti do izplačila/povračila oskrbnin za obdobje          

julij in avgust 2020 po 84. členu ZZUOOP
4. Predstavitev aktualnih aktivnosti na projektu Deinstitucionalizacija
5. Seznanitev s podpisom Sporazuma za izgradnjo bivalne enote za otroke in mladostnike           

do 26. leta
6. Informacija o preselitvi VDC Muta v VDC Radlje ob Dravi
7. Pobude in predlogi
8. Razno

1. SKLEP
Dnevni red se potrdi.

2. SKLEP
Svet staršev je pregledal in potrdil zapisnik 4. seje sveta staršev z dne 20. 2. 2021.

3. SKLEP
Svet staršev se je seznanil z dopisom MDDSZ o načinu vračila oskrbnin ter da se ta zadeva na svetu 
staršev ne obravnava več. Obrnili se bodo na društvo Sožitje. Starši se strinjajo, da se morajo zadeve 
sistemsko rešiti, tako glede oskrbnin kot glede hranarin. 

3.1. SKLEP
Svet staršev je predlagal, da se premisli o spremembi termina »počitnice« za odrasle uporabnike v 
VDC.

4. SKLEP
Člani sveta staršev so se seznanili z aktivnostmi na projektu DI.

5. SKLEP
Člani sveta staršev so se seznanili s podpisanim sporazumom med ministrstvom, občino Črna na Kor. 
in CUDV Črna za izgradnjo zunanje bivalne enote za otroke in mladostnike do 26. leta.

6. SKLEP
Člani sveta staršev so se seznanili s preselitvijo delavnice VDC Muta v prostore v Radljah ob Dravi.

Zapisala:                                                              
Žana Avberšek                                                     

Sejo vodil:
Franc Uršnik (po dogovoru s predsednikom) 

Lučka Grbac
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Povzetek 4. seje sveta uporabnikov CUDV Črna na Koroškem.
Seja je bila 28. 5. 2021 ob 10.15 uri v telovadnici centra.

Prisotni so bili: 

Prisotni so bili še:
Dalja Pečovnik, direktorica
Špela Mlinar, vodja VIZ
Katja Žohar, vodja IVO
Jana Stopajnik, Samo Pirec, Žana Avberšek; 
člani projektne skupine Deinstitucionalizacija, 
Majda Novak

D N E V N I  R E D:
1. Ugotovimo, ali je dovolj prisotnih, in se pogovorimo, kako bo 

potekal sestanek.
2. Pregledali bomo, kaj smo sklenili na 3. seji sveta uporabnikov.  

Seja je bila 13. novembra 2019. Ugotovili bomo, ali je bilo 
narejeno, kar smo se dogovorili na tisti seji.

3. Poslušali bomo informacije o:
       Letnem poročilu za leto 2020
       Planu dela za leto 2021
4. Poslušali bomo informacije o tem, kako poteka projekt 

Deinstitucionalizacija (DI)
5. Člani projektne skupine nam bodo predstavili delo na osebnih 

načrtih
6. Kako bomo preživeli počitnice – tabori (Majda Novak)
7. Vprašanja in pobude članov sveta uporabnikov
8. Razno

1. sklep
Člani se strinjajo, da se sestanek lahko začne, ker jih je dovolj prisotnih.
Strinjajo se  s tem, kako bo sestanek potekal.

2. sklep
Člani sveta uporabnikov so potrdili sklepe iz prejšnje seje. Sklep - 
parlament ni bil uresničen. V januarju pa so bila srečanja v vseh enotah in 
pogovori o COVID situaciji. Zaključki so bili zapisani v lahkem branju in 
prebrani v vseh enotah. To je bilo namesto parlamenta in sveta 
uporabnikov. 

3. sklep
Člani sveta uporabnikov so izvedeli o poročilu za leto 2020 in planu za 
2021.

4. sklep
Direktorica je članom povedala, kaj se sedaj dogaja pri 
Deinstitucionalizaciji.

5. sklep
Članom so povedali, kaj so osebni načrti uporabnikov.

6. sklep
Članom so povedali, kateri tabori in letovanja bodo potekali v času 
počitnic.

AD 7 - Vprašanja in pobude članov sveta uporabnikov 
Sebastjan je povedal, da si želijo v SS Prevalje sobo za sproščanje. Zunaj si 
želijo višjo ograjo in bazen za poleti. Mira je povedala, da si želijo izlete z 
avtobusom, jadranje. 

AD 8 - Razno 
Karel se je preselil. Še vedno bo zastopal mansardo in pritličje. Poskrbel 
bo, da bo svojim prejšnjim sostanovalcem povedal, kar se na svetu 
uporabnikov dogovorijo. Pred naslednjo sejo jih bo vprašal o problemih 
in željah.

Predsednica SU Mojca Šmon in njena 
podporna oseba Sanda Peter

SEJA SVETA UPORABNIKOV
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SEJA SVETA UPORABNIKOV



1716

PROJEKT »DEINSTITUCIONALIZACIJA« 
V CUDV ČRNA

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna že od oktobra lani 
poteka projekt Deinstitucionalizacija, ki je ena od usmeritev evropske 
kohezijske politike v letih od 2014 do 20. Sofinanciran je s strani EU in 
slovenskega deleža. Gre za prehod od institucionalne v skupnostno 
obliko oskrbe.

V CUDV Črna načrtujemo, da bomo v obdobju trajanja projekta 
preselili vsaj 70 uporabnikov iz dotrajane centralne zgradbe v 13 manjših 
stanovanjskih enot v šestih koroških občinah. Tekom projekta in tudi 
kasneje se bomo trudili iskati še kakšne dodatne nastanitvene kapacitete 
za ostale uporabnike. Tam bodo živeli uporabniki z vso podporo, ki 
posamezniku pripada in kakršno potrebuje. Prehod iz institucionalne v 
skupnostno obliko bivanja je skrbno načrtovan, tako v investicijskem kot 
v vsebinskem delu projekta. 

Na projektu dela novoustanovljena dvanajstčlanska projektna 
skupina za deinstitucionalizacijo, ki je konec leta 2020 začela z delom, pri 
tem so jim v pomoč in podporo strokovnjaki in raziskovalci Inštituta 
republike Slovenije za socialno varstvo v Ljubljani (IRSSV).  Zaradi 
zaostrene situacije in okužb s  koronavirusom so sprva sestanki potekali 
zgolj preko spletnih aplikacij, po tem, ko so naši sodelavci lahko začeli 
prihajati iz Ljubljane v Črno, pa tudi »v živo«. Z izboljšanjem 
epidemiološke situacije so nastali tudi pogoji za izvedbo izobraževanj 
zaposlenih in vključevanje uporabnikov v proces. 

Ustanovljene in kadrovsko popolnjene so bile delovne skupine, in 
sicer na področjih izobraževanja, koordinacije, zaposlovanja, ozaveščanja 
in informiranja, standardov kakovosti, preselitev in novih storitev. 

Vsi člani jedrnega tima, kot se tudi imenuje skupina za 
deinstitucionalizacijo, so se izobraževali na temo normalizacije in na 
konkretnih primerih že predlagali kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne spremembe glede na dosedanjo prakso. 

Člani projektnega tima so se seznanili tudi z načeli za pisanje osebnih 
načrtov za uporabnike. Pri tem so vsi člani jedrnega tima dobili nalogo za 

izdelavo osebnega načrta za enega izbranega uporabnika. Kasneje je bila 
ustanovljena 20-članska skupina osebnih načrtovalcev. V njej je 13 
zaposlenih v CUDV Črna, 6 članov projektne skupine in en uporabnik. 
Doslej so se lotili 62 osebnih načrtov, pisanje je zaključeno v 39 primerih, 
nekateri kratkoročni cilji iz teh osebnih načrtov se že uresničujejo. 
Osebne načrte se sicer potrjuje na timskih konferencah, ki še niso bile 
sklicane. Cilj skupine za osebno načrtovanje je, da se naredijo načrti za 
prav vse uporabnike, vključene v CUDV Črna. 

Posamezni člani tima so tudi v veliko pomoč pri pokrivanju skupin z 
uporabniki. S tem tudi spoznavajo uporabnike in so v pomoč pri 
spremstvu, družabništvu in drugih opravilih.   

Člani projektnega tima pripravljajo tudi delavnice

V maju je bila sestavljena skupina za analizo tveganja, v kateri so trije 
člani iz projektne skupine in šest zaposlenih v hiši. Analiza tveganja je 
dodatek k osebnemu načrtu, v katerem se za vsak primer posebej določi, 
na kaj je treba biti pozoren pri uresničevanju ciljev. 

Za boljše načrtovanje dela in za potrebe analize (metodologija), kjer 
bo svoje poslanstvo opravil tudi inštitut, se dopolnjujeta seznama 
uporabnikov in zaposlenih s številnimi podatki. Osnova zanje so 
kadrovske mape, že obstoječi podatki različnih služb v informacijskem 
sistemu. 



1716

PROJEKT »DEINSTITUCIONALIZACIJA« 
V CUDV ČRNA
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V sklopu izobraževanj so v januarju v petih terminih potekale 
konference »na daljavo«, kjer je direktorica Dalja Pečovnik zaposlenim 
predstavila osnovna dejstva o projektu ter namen in cilje. Konference se 
je udeležilo 177 zaposlenih. 

Po začetnih predavanjih za projektni tim so se nadaljevala 
usposabljanja za zaposlene s pomočjo strokovnjakov iz inštituta. 
Predavanja in delavnice o normalizaciji potekajo v manjših skupinah, 
doslej je bilo izvedenih 14 delavnic.

Potek izobraževanj zaposlenih

Sestavljene so bile tri skupine za HOPS - hitro oceno potreb in storitev, 
glede na teritorializacijo v Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini. Ta metoda  
dela omogoča raziskovanje potreb v lokalni skupnosti, kar bo pomagalo 
pri vzpostavitvi novih storitev v skupnosti in bo v pomoč uporabnikom 
pri bivanju v skupnosti. Skupino sestavljajo zaposleni na projektu, 
zaposleni v CUDV Črna in uporabniki, ki so začeli z začetnim 
usposabljanjem. V okviru HOPS-a smo izpeljali okroglo mizo preko spleta 
z lokalnimi akterji, ki bodo ključni pri našem vstopu v skupnost. Okrogle 
mize so se udeležili vsi vabljeni akterji, od županov do njihovih 
sodelavcev, predstavnikov centra za socialno delo, predstavnikov Sožitja, 
zdravstvenih domov, regionalne razvojne agencije. 

Naredili smo tudi članek o deinstitucionalizaciji, ki sta jo kontrolni 
skupini iz VDC Slovenj Gradec in VDC Kovač Črna prevedli v lahko branje 
in opremili s piktogrami. Članek je bil predvsem namenjen obveščanju 

uporabnikov o DI na posebej organiziranih sestankih, ki so potekali v 
marcu. V manjših skupinah se je predstavitve udeležilo 250 uporabnikov. 

Sredi februarja je bila svojcem uporabnikov poslana brošura z najbolj 
osnovnih informacijami o projektu, priložen je bil tudi vprašalnik, iz 
katerega smo želeli izvedeti, kaj  naslovniki menijo o projektu, katera 
vprašanja se jim ob tem zastavljajo in kje bi v bodočnosti želeli, da biva 
njihov sorodnik/varovanec. Kljub temu da je bil odziv na prvo anketo 
sorazmerno dober, z anketiranjem svojcev nadaljujemo, saj bi želeli 
narediti čim bolj natančen načrt preselitev na podlagi želja uporabnikov 
in morda usklajen tudi z željami svojcev/skrbnikov.  

Izvedena je bila prva skupščina kot oblika vključevanja uporabnikov v 
odločanje.  Predvidevamo redne skupščine po posameznih 
organizacijskih enotah CUDV Črna. Na seji se piše zapisnik, teme 
obravnave so zelo široke. 

Uporabniki se seznanjajo s spremembami v zavodu glede projekta

V procesu preobrazbe zavoda si želimo vzpostaviti nove standarde 
kakovosti življenja uporabnikov, in sicer takšne, ki se osredotočajo na 
kvaliteto življenja uporabnikov in ne toliko na tehnične vidike kakovosti 
(kot npr. kvadratura bivalnega prostora ipd.).

Splošno javnost smo vseskozi seznanjali s potekom projekta. Samo v 
centralnih slovenskih in večjih lokalnih medijih je bilo v tem času več kot 
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20 objav na to temo, katerim lahko prištejemo še več kot deset člankov v 
občinskih glasilih, tako v časopisni kot v elektronski obliki. O celotnem 
projektu Deinstitucionalizacija bomo posneli dokumentarni film v 
predvidenih dolžini 50 minut in več (8) krajših filmov. Za snemanje smo 
podpisali pogodbo s koroškim režiserjem. Prvi snemalni dan je bil v 
marcu, drugi v začetku maja, kmalu bo narejen prvi od omenjenih krajših 
filmov.  

Začelo se je snemanje filma …

O izvajanju projekta se redno poroča Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadev in enake možnosti, ki je posredniški organ, ki nadzoruje 
pogodbeno dogovorjene obveznosti, finančno poslovanje in vsebinsko 
delo. Posredujemo mesečna, trimesečna, polletna in letno poročilo. Na 
ministrstvu imamo skrbnico pogodbe, pomembna je tudi nadzorna 
služba za spremljanje izvajanja pogodbe. Sodelovanje z ministrstvom je 
zelo dobro, na ministrstvu so tudi zelo odzivni v primerih kakršnihkoli 
vprašanj. 

Projekt se uspešno nadaljuje tudi v investicijskem delu, torej za 
gradnjo 13 stanovanjskih enot (skupin). Že v letu 2020 smo odkupili 
zemljišča v izmeri 8810 kvadratnih metrov v šestih koroških občinah, 
zanje je bilo namenjenih nekaj čez 337 tisoč evrov. V decembru smo 
objavili razpis za izbor projektanta, na katerega so se prijavili štirje 
kandidati, po pogajanjih je bil izbran ekonomsko najugodnejši ponudnik, 
ki je že pripravil idejne zasnove novih stanovanjskih hiš. Delo pri 

projektiranju se bo zaključilo z razpisom za izvajalca gradbenih del, 
predvidoma v juniju letos. 

Poleg tega smo se v CUDV Črna prijavili na nedavni razpis Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje za 
vzpostavitev dodatnih stanovanjskih skupin za osebe do 65. leta starosti. 
V tem razpisu se je zavod prijavil za vseh pet možnih dodatnih 
stanovanjskih skupin. Pri vsaki stanovanjski skupini je možno kandidirati 
tudi za mobilno enoto (avtomobil), v Črni smo se odločili, da prijavimo tri 
avtomobile. Odpiranje razpisa je že potekalo, rezultati izbora še niso 
znani. Če bi na razpisu uspeli v celoti, bi se  lahko v okviru 
deinstitucionalizacije preselilo do 30 dodatnih uporabnikov.

V sklopu projekta bo nastalo več dokumentov, ki so in bodo v            
pomoč pri sami preobrazbi centra. Eden izmed glavnih dokumentov                
je Načrt preobrazbe. To je osnovni dokument, kjer je narejen nek 
povzetek trenutnega stanja zavoda ter vizija in cilji, kamor bi ta zavod  s 
preobrazbo radi pripeljali. 

Marko Vrečič
Žana Avberšek

Štefan Prohart
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Sara Grešovnik

S strani Ameriške ambasade je CUDV Črna na Koroškem dobil doniran 
aparat za dezinfekcijo prostorov, ki nam bo v veliko pomoč za ohranjanje 
zdravja ter dobrega počutja.

Aparat SteriPro je razvilo mlado slovensko podjetje. Aparat deluje s 
pomočjo ultravijoličnega sevanja v C-spektru. Z obsevanjem uniči 
bakterije, viruse in mikroorganizme, tudi novi koronavirus. 

Osnovni namen aparata je izboljšanje učinkovitosti obstoječega 
postopka čiščenja in dezinfekcije površin. Raziskave so pokazale, da se z 
redno uporabo okužbe zmanjšajo za 30 odstotkov.

Hvaležni in veseli smo, da je bil ravno naš center izbran za donacijo te 
pomembne aparature. 

APARAT ZA DEZINFEKCIJO PROSTOROV POSEBNI PROGRAM VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA V CUDV ČRNA 
NA KOROŠKEM

V problemih, s katerimi se soočamo v našem življenju,
tlijo rešitve in nove potido naših ciljev. (neznani avtor)

Velik problem nam je nakopal tale COVID-19, ki nam je ohromil 
življenje od septembra naprej, nam pokvaril marsikatere načrte, 
odpovedati smo morali marsikatero aktivnost ali jo prilagoditi glede na 
smernice za preprečevanje COVID-19. Praznovanje božično-novoletnih 
praznikov je bilo povsem drugačno, kot smo bili vajeni. 

A prišel je težko pričakovani 5. januar, ko so se ponovno lahko odprla 
vrata tudi za naše učence, ki so bili ves ta čas doma in so delali na daljavo. 
Še vedno pa smo morali slediti in še sledimo smernicam, zato se učenci 
niso vrnili v center v Črno, ampak smo oblikovali skupino v dnevnem 
centru na Ravnah.

Čeprav je to šolsko leto posebno leto, je pa prineslo v našo enoto 
kanček upanja, da bomo še naprej lahko delali po našem programu, saj 
smo sprejeli medse kar tri nove učence.

Poleg dela po posebnem programu, zastavljenih individualnih 
programih, sledenju smernicam za preprečevanje COVID-19 smo uspeli 
izvesti tudi vsebine, ki so prikradle nasmeh na obraz našim učencem.

Praksa je bila ena izmed njih. Žal nismo mogli upoštevati njihovih 
želja (pomoč v vrtcu, delo v gostinskem lokalu …), smo pa izpeljali 14 dni 
prakse s kooperativnim delom in delom v naši delavnici, kjer so nastali 
krasni izdelki iz odpadnih materialov.

Vse skupine so izpeljale gozdno šolo v Topli, kjer so sledili načelom 
doživljajske pedagogike, tkali medsebojne odnose, zastavljali nove 
smernice dela v skupinah, ki so bile zaradi korona časov precej zrahljane.

Do konca šolskega leta nas čakajo še evalvacije individualnih 
programov in valeta oz. zaključek šolskega leta, izdelali bomo glasilo 
učencev Solze in smeh in se počasi pripravljali na počitnice ter oblikovali 
aktivni program preživljanja le-teh.

Iz vseh problemov, ki nam jih je poslal na pot COVID-19, smo se veliko 
naučili, sproti reševali vse težave in pogumno korakali po novih poteh, ki 
nas bodo pripeljale do naših ciljev.

Špela Mlinar
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Letošnje leto je bilo drugačno od ostalih. Prav tako je bila tudi 
delovna praksa uporabnikov na VIZ-u drugačna. Zaradi covida uporabniki 
niso mogli opravljati prakse po enotah CUDV, vrtcih in šolah tako kot 
ostala leta. Opravljati so jo morali v centralni hiši. 

Ker pa nam tudi vreme letos ni stalo ob strani, da bi lahko urejali 
okolico in cvetlična korita, smo se povezali z VDC Slovenj Gradec, ki so 
nam z veseljem odstopili kooperantska dela. Dnevno so nam dostavljali 
material iz filca, ki smo ga zlagali in sortirali. Uporabnikom je bilo to delo 
zelo zanimivo in so ga opravljali z veseljem. 

Poleg kooperantskega dela so risali na odpadno steklo (vaze, posode), 
ki so jih podarili mamicam za materinski dan. Prav tako so izdelali 
velikanski Človek, ne jezi se, na katerega so še posebej ponosni, saj je 
unikatni in čisto njihov. 

                                                                                                                            Tina Klemenc

DELOVNA PRAKSA V ČASU COVIDA OB IZTEKU PRVE POLOVICE LETA … 
(PROGRAM IVO)

Prva polovica letošnjega leta se počasi zaključuje. Če se ozrem nazaj 
in pod dogodki preteklih mesecev potegnem črto, se tehtnica prevesi v 
»dobro«. Naše življenje se počasi vrača v normalne tire, skozi minule 
mesece pa se je v našem centru zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so tako ali 
drugače popestrili in obogatili naš vsakdan. Naj nekaj teh dogodkov tudi 
navedem.

V mesecu januarju so naši uporabniki sodelovali na prireditvi Gradovi 
Kralja Matjaža, ki poteka v okviru naše občine. Letos je bila zaradi 
obstoječih razmer izvedba te prireditve nekoliko drugačna kot prejšnja 
leta, saj udeleženci gradov niso gradili le iz snega in na eni lokaciji. Z 
našimi uporabniki smo gradove ustvarjali kar po skupinah in dokazali 
smo, da domišljija in ustvarjalnost ne poznata meja. V čast Kralju Matjažu 
so nastali čudoviti gradovi iz najrazličnejših materialov, ki smo si jih lahko 
ogledali na spletnih straneh naše občine oz. na družbenih omrežjih, kjer 
so bili objavljeni.

Dolge zimske dni smo si v centru popestrili tudi z zimsko rekreacijo. 
Poleg veselja, ki so nam ga nudile različne aktivnosti na snegu, smo s tem 
pripomogli tudi k bolj zdravemu načinu življenja. Izvajali smo igre na 
snegu, hodili na krajše in daljše sprehode, udejstvovali smo se v 
aktivnostih, kot sta krpljanje in tek na smučeh. V zimskem času smo 
izvajali tudi različne kreativne delavnice na temo »zima«.

V prvi polovici letošnjega leta so se zvrstile številne prireditve, ki so 
potekale v okviru našega centra ali v širšem okolju, na katerih so s svojimi 
prispevki sodelovali tudi naši uporabniki. Letos je večina teh prireditev 
potekala nekoliko drugače kot običajno, in sicer v virtualni obliki. To je 
bilo za naše uporabnike prav posebno doživetje, saj nastopajoči svojih 
točk niso predstavili na odru pred občinstvom, temveč pred kamerami. 
Sodelovali smo na prireditvah, kot so proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ki je bila posneta v okviru Koroška TV, virtualna občinska 
proslava ob dnevu žena, pripravili smo tudi virtualni kulturni program ob 
dnevu centra in program za našo interno prireditev Kukavica.

Ob dnevu centra so v mesecu februarju praznovali naši uporabniki in 
zaposleni jubilanti, podeljena so bila tudi priznanja in plakete zaposlenim 
za uspešno opravljeno delo v lanskem letu, ki jih ni bilo malo. Prireditev 
Kukavica je bila izvedena v mesecu marcu. Namenjena je bila 
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praznovanju in podelitvi priznanj in nagrad uporabnikom, ki so se v 
preteklem letu kulturno udejstvovali.

Še vedno se v našem centru izvaja tudi lahko branje. Med našimi 
stanovalci ne manjka pridnih bralcev in mnogi izmed njih so tudi v 
letošnjem letu sodelovali v projektu Bralna značka »Korošci pa bukve 
beremo«, ki poteka v okviru Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika 
Ravne na Koroškem. V mesecu juniju so jim bile za usvojeno bralno 
značko s strani knjižnice podeljene tudi nagrade. Skupina naših 
uporabnikov izvaja lahko branje tudi v sodelovanju z zavodom RISA.

Skozi pretekle mesece smo obeležili kar nekaj praznikov in vsak izmed 
njih je za naše uporabnike predstavljal prav posebno priložnost za veselje 
in praznovanje. Ugnali smo norčavega pusta, praznovali ob prazniku 
zaljubljencev na valentinovo ter obeležili dan žena, materinski dan in 
veliko noč. Prav poseben dogodek nam je predstavljala cvetna nedelja, 
ko nas je obiskal g. župnik Jožef Lipovšek, ki je pred centrom blagoslovil 
naše snope.

V mesecu maju je nekaj naših uporabnikov pristopilo k prvemu 
svetemu obhajilu, v začetku junija pa so prejeli še zakrament svete birme.

Skozi vse leto so skupine naših uporabnikov odhajale tudi v Toplo, kjer 
se odrasli uporabniki vključujejo v aktivnosti vseživljenjskega učenja. V 
prihodnje načrtujemo tudi letovanja naših stanovalcev na Pacugu in v 
Moravcih.

Med aktivnostmi v pretekli polovici leta so se zvrstile še čistilna akcija, 
različni izleti in pohodi (dan za gibanje, planinski izlet v Grohat, dan 
gozdov …), medeni teden v mesecu maju, ko smo si z uporabniki 
ogledali čebelnjake, se pogovarjali s čebelarji, pekli medenjake, 
pripravljali medene napitke, likovno ustvarjali na to temo … In še bi 
lahko naštevali.

Rdečo nit pri našem delu pa tudi v letošnjem letu predstavlja projekt 
Deinstitucionalizacija, skozi katerega smo vsak dan, korak za korakom, 
vse bližje cilju, da bodo v prihodnosti s preselitvijo v skupnost naši 
uporabniki lahko zaživeli polnejše in kvalitetnejše življenje.

V prvi polovici leta so se, kot rečeno, zvrstile številne aktivnosti, skozi 
katere smo skupaj ustvarjali doživetja, ki se kot nitke tkejo v naša življenja 
oz. življenja naših uporabnikov. Imamo pa že načrte za naprej, veselimo 
se dogodkov, ki prihajajo, in pripravljeni smo na nove izzive.

                                                                                                  
                                                                                                                         Katja Žohar

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V TOPLI
Naši odrasli stanovalci so tudi v letošnjem letu redno odhajali v Toplo, 

kjer so v objemu neokrnjene narave sredi krajinskega parka Topla skupaj 
z zaposlenimi preživljali čas skozi aktivnosti vseživljenjskega učenja. 

Uporabniki v Topli skozi najrazličnejše aktivnosti pri-dobivajo in 
utrjujejo znanja za življenje in poglabljajo medsebojne odnose. Skupni 
čas preživljajo skozi aktivnosti, kot so sprehodi,  družabne igre, 
ustvarjalne, pogovorne delavnice, praznovanja, kuhanje … V Topli se 
lahko naužijejo svežega zraka in s sprehodi oz. pohodi raziščejo 
prečudovite kotičke, ki jim jih ponuja dolina pod Peco. Spoznavajo 
rastline, živali, zdravilna zelišča, iz njih pripravljajo okusne napitke in 
izkoriščajo druge možnosti za učenje, ki jih nudi narava.

Umaknjeni od vsakdanje rutine in v drugem okolju imajo možnost 
drug drugega spoznati na drugačen način in na ta način se med njimi 
spletajo globlje vezi, ustvarjajo se nepozabni spomini, ki bogatijo njihova 
življenja.

          Katja Žohar

Mira Lauko
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TA NAŠA TOPLA
Naj malo osvežim spomin na to prelepo alpsko dolino, ki leži pod 

goro Peco v bližini Črne na Koroškem. Vem, da vas je veliko staršev in 
sorodnikov, ki ste v preteklosti že doživljali tabore v Topli s svojimi 
najdražjimi, ki so vključeni v CUDV Črna. To je ena najzanimivejših 
slovenskih dolin, obdana z gozdovi in gorami, pod njimi pa so posejane 
redke visokogorske kmetije, ki imajo arhitekturno vrednost. Po sredi, med 
travniki, teče ob cesti istoimenski potok Topla, katerega značilnost je, da 
nikoli ne zmrzne. Dolina je prepredena z rudniškimi rovi, katerih rudnik je 
že desetletja zaprt. Bujna narava ponuja dom mnogim živalskim in 
rastlinskim vrstam, je kraj, kjer se spočije in umiri človeška duša.

In seveda, v tem krajinskem parku je locirana naša postojanka, ki leži 
ob vznožju Končnikovega travnika in kamor naši uporabniki tedensko 
odhajajo, da izkusijo nova doživetja v samem osrčju narave, kjer življenje 
teče počasneje in umirjeno. Vsak tabor je posebno doživetje, izkušnja, 
odvisna tudi od vremenskih pogojev, ki so še posebej v Topli zelo 
nestanovitni. 

To leto, ki se še dodobra ni začelo, so naši uporabniki res že veliko časa 
preživeli v naši hiški, tudi zato, ker drugam zaradi corona ukrepov 
preprosto niso mogli. Tako so doživeli resnično zimske razmere. Pa 
vendar so se v center vedno vračali zadovoljni in srečni.

Nekaj misli o doživljanju taborov naših uporabnikov:
»Hodili smo na sprehode. Do klopce smo šli. To je precej daleč.   
Na poti smo videli srno,« Marjan
»In Peca. Bela. Lepa. Obsijana s soncem. Pot je bila zasnežena,«  Damjan
»Po Končnikovem hribu sem se dričkal,« Mirko
»Izdelali smo enostavne maske, ker je bil pust. Rajali. Pekli krape z
 Anito,« Stanko
»Izdelal sem snežaka. Z Damjanom,« Jani

V Topli smo o Topli spesnili tole pesmico.
Sredi travnika, pod goro Peco
naša hišica stoji.
V njej nikoli dolgčas ni, ker vedno veliko se dogodi.
V Toplo zelo radi, res, gremo vsi,
saj narava tam ponuja nam veliko stvari.
Ni pomembno, je pomlad, poletje, zima ali jesen.
Sije sonce, brije veter, padata dež in sneg,
nam važno je le to,
da z nasmehom v očeh
ustvarjamo spomine v teh dneh.

Mateja Osojnik
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TIM II
Tudi v enoti II. nadstropje smo skrbeli za urejenost bivalnih prostorov, 

razkuževanje in zračenje. Zavedali smo se, da je čist, zračen in urejen dom 
pomemben, da se naši uporabniki tukaj dobro počutijo in so zadovoljni. 
Veliko časa smo tudi posvečali skrbi za osebno urejenost in higieno, kar je 
pripomoglo k temu, da so naši varovanci ostali zdravi. Kljub temu pa dve 
nista ušli virusu in sta morali zaradi tega biti v sivi in rdeči coni.

Ves čas smo skrbeli za dobro počutje naših varovancev z različnimi 
pestrimi oblikami preživljanja prostega časa (igranje družabnih iger, 
poslušanje glasbe, karaoke, druženje ob gledanju slovenskih filmov ...). 
Varovanci so si v učni kuhinji pripravljali zajtrke, pekli peciva, sladice … 
Praznovali smo rojstne dneve ob glasbi in se posladkali s torto in pijačo. 
Velikokrat so se v glasbeni sobi sproščali ob poslušanju glasbe, petju 
pesmi in igranju na male ritmične instrumente. Ob lepem vremenu smo 
poskrbeli za ohranjanje telesne aktivnosti z vsakodnevnimi sprehodi v 
okolico centra. Delovna terapevtka se je vključevala z izvajanjem jutranjih 
razgibalnih vaj. Ob praznikih smo se pogovarjali o njihovem pomenu, 
značilnostih in posebnostih. Izvedli smo kar nekaj kreativnih ustvarjalnih 
delavnic s pomočjo delavcev s projekta. Varovanci so z velikim veseljem 
sodelovali in ustvarjali. Ob praznikih smo pisali staršem, sorodnikom ter z 
njimi vzdrževali telefonske stike.

Izvedli smo medeni teden. Pogovarjali smo se o čebelah, čebelarjenju, 
izdelkih iz medu, si pripravili medeni napitek, barvali ter risali čebele in 
čebelnjake.

Vse tri skupine DV so preživele teden dni v gozdni šoli v Topli in tam 
veliko časa živele ob gibanju na svežem zraku v naravi, ob različnih 
ustvarjalnih delavnicah, glasbi in druženju.

Posebna izkušnja pa je bilo 10-dnevno bivanje v Topli, kamor smo se 
morali preventivno umakniti zaradi pozitivnega brisa varovanke. 
Združeni sta bili dve skupini. S skupnimi močmi, veliko dobre volje in 
strpnosti,  predvsem pa s pogovori, smo preživeli lepe dni v naravi. Veliko 
smo se sproščali in gibali na prostem ter skrbeli za zdravo prehrano. 
Varovanke so po svojih sposobnostih in zmožnostih sodelovale pri 
vsakodnevnih opravilih. Večere smo si popestrili z igranjem družabnih 
iger, karaokami, različnimi masažami ter s sproščanjem ob meditativni 
glasbi. 

Delavke in varovanci skupin IVO so si sami izdelali sceno za lutkovno 
predstavo in kasneje le-to zaigrali vsem varovancem skupin IVO.

Andreja Stopar

ENOTA MANSARDA
Tudi v enoti Mansarda smo se v tem času spopadali z epidemijo 

covid-19. Kljub težkim razmeram in prilagajanju navodil NIJZ-ja je delo 
potekalo nemoteno. Izvajale so se različne kreativne delavnice in 
zaposlitvene dejavnosti. Uporabniki so bili deležni individualnih 
obravnav strokovnih delavcev.

Naši uporabniki so sodelovali na različnih virtualnih prireditvah: 
Gradovi Kralja Matjaža, kulturni praznik 8. februar, dan centra in 
materinski dan.

V tem obdobju smo tudi veliko brali. Vključili smo se v Bralno značko 
Korošci pa bukve beremo, s katero smo meseca aprila zaključili. 

Naša vsakdanja rutina je postala jutranja telovadba. Z uporabniki smo 
se dogovorili, da moramo nekaj narediti za njihovo zdravje, predvsem na 
njihovi telesni kondiciji. Dogovorili smo se, da bomo vsako jutro po 
zajtrku telovadili. Začetki pa niso bili lahki. Vedno se je našel kdo, ki bi raje 
v času telovadbe »googlal« ali poslušal muziko preko slušalk. Ob 
vzpodbudnih besedah in dobri motivaciji smo dosegli cilj, da je 
telovadba postala prava zabava in obenem rutina. Naši uporabniki vsako 
jutro komaj čakajo, da se razgibamo. Zavedajo se, da je to dobro za vse. 

Skupina uporabnikov je letovala v Topli, kjer so si priredili pustno 
zabavo. Praznovali smo tudi rojstne dneve uporabnikov. V enoti smo 
imeli tudi štiri jubilante.

Ves čas smo ohranjali stike s svojci. Pisali smo jim voščilnice, kartice in 
se z njimi pogovarjali po družbenih omrežjih.

V tem obdobju veliko časa 
namenimo projektu Deinsti-
tucionalizacija. Uporabnikom 
skušamo na čim lažji način 
predstaviti, kako bo potekalo 
življenje v bivalnih enotah. 
Zaposleni in tudi uporabniki  
se udeležujemo seminarjev in 
predavanj na to temo. 

Tanja Nerzdovnik
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OKOLJE NESKONČNIH (Z)MOŽNOSTI

Delavnica VOSIDIS od njene 
ustanovitve premika meje 

možnega. Zasnovana je bila z 
namenom prilagoditve delovne 

vzgoje oseb, ki imajo težko in težjo 
motnjo v razvoju. Njen osrednji cilj 

pa je (in ostaja) vključiti 
posameznike v proces delovne 
vzgoje, krepiti njihove delovne 

zmožnosti in sposobnosti za 
delovanje v delovnem okolju.                  

V delavnico je vključenih                       
22 uporabnikov z vseh enot 

centra. Uporabniki jo obiskujejo z 
veseljem. S še večjim veseljem in 

predvsem z neusahljivo motivacijo 
pa v njej ustvarjajo izdelke,                        

s katerimi ob posebnih 
priložnostih polepšajo dan sebi in 

svojim najbližjim. 
                                                                                                                             

Nuša Skobir

ZDRAVSTVENA SLUŽBA

V času epidemije COVID-19 
smo dokazali, da skupaj zmore-
mo. Veliko je bilo odrekanja, 
prilagajanja, organiziranja slu-
žbe. Ampak vse smo zmogli 
zaradi uporabnikov, ki so nam 
pokazali, kako močni so, in zaradi 
tega smo imeli še večjo moč, 
složnost ter pri-padnost. Naučiti 
in prilagoditi smo se morali 
novim razmeram pri obravnavi 
uporabnikov.

Okužbe so se nam vrstile ena 
za drugo, tako pri uporabnikih 
kot tudi zaposlenih. Strah je bil 
prisoten pri vseh. Skrbelo nas je 
za uporabnike, za njihovo zdrav-
je ter psihično počutje. Ampak 

uporabniki so nas presenetili, okužbe so prenesli po večini v lažji obliki, 
čemur smo bili vsi hvaležni.

Zaposleni v zdravstveni negi smo službo popolnoma reorganizirali, 
potrebovali smo pomoč kadra iz drugih ustanov, pomoč nam je nudila 
tudi lekarna Črna, ki je pripravljala zdravila za naše uporabnike.

Kljub vsemu pa lahko na koncu rečemo, da smo bili uspešni pri 
zajezitvi širjenja virusa. Pričeli smo s cepljenjem uporabnikov in 
zaposlenih ter s tem dosegli velik odstotek precepljenosti. 

Ostanimo zdravi!
                                                                                                                       Sara Grešovnik
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V preteklega pol leta se je tudi enota kuhinje CUDV srečala z vsemi 
barvami con in temu posledično s precejšnjo reorganizacijo dela in 
postopki, ki so bili po smernicah stroke tisti trenutek najustreznejši.

Kot vsi zaposleni smo najprej, že v lanski pomladi, morale nadeti 
maske, nato začele posvečati vso pozornost dodatnemu razkuževanja 
tako rok kot vseh delovnih pripomočkov, potem pa je situacija bila iz 
dneva v dan strožja …  Povečalo se je porcioniranje po enotah v sami hiši, 
imele smo več zunanjih odjemnih enot, potrebno je bilo narediti 
organizacijo dela na način, ki je dopuščal sprotna in potrebna 
prilagajanja. 

Predvsem smo se tudi me morale navaditi, da so naši uporabniki 
odmaknjeni od nas, zato nam je vsem kar veliko pomenilo, če je kateri 
izmed njih pomahal skozi okno, rekel kakšno besedo, pa čeprav le izza 
šipe. Bile smo tam, tudi naši uporabniki so bili tam, pa vseeno nam je 
vsem manjkalo nekaj – nekaj za dušo. 

Žal so bili meseci od oktobra do aprila 2021 precej drugačni tudi za 
nas. Pa se nismo dale – prebrodile smo vse barve con, pridobile pa 
predvsem zavedanje, da se je včasih potrebno soočiti s strahom, 
potegniti skupaj kot ekipa in iti tudi čez takšne dogodke. Tudi me smo 
zmagale na svoj način in zdaj srčno upamo, da nam prihodnost ponudi še 
kakšno mirnejše, bolj prijazno obdobje, ko bomo lahko čutile naše 
uporabnike spet tako kot pred epidemijo.

Smo se pa odločile, da je definitivno naša najljubša barva – bela. 
Zdravi ostanimo!

BELA, SIVA, RDEČA CONA … 
IN NAŠA KUHINJA

Katja Peruzzi

INTERVJU Z DELAVKO 
MARINO ŠIPEK

Kdaj si pričela delati v centru?
Moja prva zaposlitev v centru se 

je pričela septembra leta 2002. 
Sprva sem bila zaposlena za 
določen čas, z januarjem 2004 pa 
sem pričela delati v računovodstvu 
in tu sem ostala vse do danes.

Kaj je tvoje delo? Kako bi ga 
čisto enostavno opisala?
Zaposlena sem kot finančno 

računovodska delavka. Knjižim in opremljam račune z vso potrebno 
dokumentacijo. Te račune izstavljam občinam, zdravstvu, varovancem itd. 
Za uporabnike izračunavam žepnine in vodim evidenco letovanj.

Koliko stikov lahko imaš v pisarni z varovanci?
Ali te pridejo kdaj obiskat? 
V zadnjem času je stikov z varovanci zelo malo, saj se držimo ukrepov.
Seveda pa so me prej nekateri varovanci redno obiskovali. Predvsem 

so se zanimali za žepnine, letovanja … Pogosto vprašanje je bilo: »Marina, 
koliko obrokov še moram plačati?«

Včasih pa me je kdo prišel samo pozdravit. S preprostostjo in iskreno-
stjo so mi tako večkrat narisali nasmeh na obraz. 

Kako gledaš na center danes, po vseh teh letih dela tukaj?
V tem času je prišlo do številnih sprememb na vseh področjih. 

Prilagoditi smo se morali številnim novostim, a na vse spremembe 
gledam s pozitivne strani, saj so večkrat olajšale delo zaposlenim, našim 
uporabnikom pa omogočile kvalitetnejše življenje. Verjamem, da bo tudi 
v prihodnje CUDV Črna uspešno deloval in izvajal številne aktivnosti, ki 
omogočajo lepše življenje naših uporabnikov.

 
Kaj te osrečuje?
Najbolj srečna sem v krogu svoje družine in prijateljev. Osrečujejo me 

preproste stvari, najlepši pa so zagotovo tisti trenutki, ki jih preživimo 
skupaj.
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Zdravi ostanimo!

BELA, SIVA, RDEČA CONA … 
IN NAŠA KUHINJA

Katja Peruzzi

INTERVJU Z DELAVKO 
MARINO ŠIPEK
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Kmalu se boš upokojila. Imaš že načrte, 
kako si boš zapolnila dan?
Vesela sem, da bom imela še več časa za moje najbližje in da bom 

lahko brezskrbno raziskovala gorske in morske kotičke. Skratka, zagotovo 
bom še naprej počela stvari, ki me osrečujejo, veselijo in izpopolnjujejo, 
da sem takšna, kot sem.

Bi kaj sporočila varovancem, sodelavcem?
Vsem želim predvsem veliko zdravja, potrpežljivosti in spoštovanja ter 

še naprej uspešno delo. 

Spraševala Mateja Kristavčnik

KORONA ČAS
Bilo je 7. marca 2020. Čakam na kombi, ki pripelje iz Črne. Naenkrat mi 

zazvoni telefon. Na drugi strani je socialna delavka. Pove, da so ukinili vse 
prevoze domov zaradi korone.« Kaj pa zdaj?« se vprašam. Nekaj časa 
sedim v avtu in razmišljam, kako bo to vplivalo na Borisa. V tem trenutku 
me že kliče on. Pove mi enako. Bil je žalosten in prestrašen. Pove mi, da so 
bili že v kombiju, ko je NIJZ dal prepoved prevozov in so zaprli center do 
nadaljnjega.

Poskušam ga potolažiti in pomiriti, da bo še vse v redu. Da je zanj 
bolje, da ostane tam, kjer se ne more okužiti. Odpeljem se domov, vnuka 
pritečeta pozdravit Borisa. Takrat pa žalost in jok, ker ga ni. Povem jima, 
da je moral ostati tam zaradi varnosti, da se ne bi doma okužil in korono 
prinesel v zavod.

V času korone se po telefonu slišiva tudi desetkrat na dan. Poroča mi 
vsako stvar. S sestro in nečaki pa se slišijo in vidijo tudi preko skypa. 
Sprijaznil se je s karanteno in dnevi in meseci minevajo. Pridejo počitnice 
in lahko gredo domov. Prvi teden v septembru ga z očetom peljeva za 
teden dni na ribolov. Dva meseca počitnic in nato spet nazaj. Upam, da je 
s korono konec. In glej ga zlomka. Sredi septembra spet korona in 
karantena. Spet nič domov. 

Nato jih preselijo v hotel, ker v mansardi naredijo rdečo cono. Tam ima 
svojo sobo in svojo kopalnico. Luksuz. Ima pa problem, ker ni interneta. 
Brez tega pa ni življenja - po njegovem. 

Mine oktober, november, pride december. Še vedno so v hotelu. To je 
bilo Borisovo prvo novo leto v zavodu, doma pa prvič brez njega. 
Decembra je bil tudi cepljen. Super!

Enkrat januarja se vrnejo v matično hišo. Bilo je 20. januarja, ko me 
pokliče in pove, da so jih testirali in je bil pozitiven. Preselijo ga v zbornico 
v rdečo cono. Korona je bila lažje oblike, nič hudega, samo malo panike z 
njegove strani. Po desetih dneh gre nazaj v skupino. 

Ko se je korona malo umirila, so nam bili omogočeni tudi obiski pod 
posebnimi pogoji in nadzorom: merjenje vročine, maske, plašči za zaščito 
in medsebojna razdalja, brez dotikov. Z očetom ga tudi obiščeva. Bil je 
zelo vesel, midva pa tudi, saj se dolgo nismo videli.

Sedaj so že možni odhodi domov, tako da grem po njega vsak drugi 
teden in ga potem peljem nazaj. Tako je zadovoljen on, pa tudi mi.

V tem času, ko je bil Boris zelo malo doma (zaradi korone) in veliko v 
Črni, se mi zdi, da je nekako odrasel. Pred korono se mu je zdelo Milan Dular 



3736

Kmalu se boš upokojila. Imaš že načrte, 
kako si boš zapolnila dan?
Vesela sem, da bom imela še več časa za moje najbližje in da bom 

lahko brezskrbno raziskovala gorske in morske kotičke. Skratka, zagotovo 
bom še naprej počela stvari, ki me osrečujejo, veselijo in izpopolnjujejo, 
da sem takšna, kot sem.

Bi kaj sporočila varovancem, sodelavcem?
Vsem želim predvsem veliko zdravja, potrpežljivosti in spoštovanja ter 

še naprej uspešno delo. 

Spraševala Mateja Kristavčnik

KORONA ČAS
Bilo je 7. marca 2020. Čakam na kombi, ki pripelje iz Črne. Naenkrat mi 

zazvoni telefon. Na drugi strani je socialna delavka. Pove, da so ukinili vse 
prevoze domov zaradi korone.« Kaj pa zdaj?« se vprašam. Nekaj časa 
sedim v avtu in razmišljam, kako bo to vplivalo na Borisa. V tem trenutku 
me že kliče on. Pove mi enako. Bil je žalosten in prestrašen. Pove mi, da so 
bili že v kombiju, ko je NIJZ dal prepoved prevozov in so zaprli center do 
nadaljnjega.

Poskušam ga potolažiti in pomiriti, da bo še vse v redu. Da je zanj 
bolje, da ostane tam, kjer se ne more okužiti. Odpeljem se domov, vnuka 
pritečeta pozdravit Borisa. Takrat pa žalost in jok, ker ga ni. Povem jima, 
da je moral ostati tam zaradi varnosti, da se ne bi doma okužil in korono 
prinesel v zavod.

V času korone se po telefonu slišiva tudi desetkrat na dan. Poroča mi 
vsako stvar. S sestro in nečaki pa se slišijo in vidijo tudi preko skypa. 
Sprijaznil se je s karanteno in dnevi in meseci minevajo. Pridejo počitnice 
in lahko gredo domov. Prvi teden v septembru ga z očetom peljeva za 
teden dni na ribolov. Dva meseca počitnic in nato spet nazaj. Upam, da je 
s korono konec. In glej ga zlomka. Sredi septembra spet korona in 
karantena. Spet nič domov. 

Nato jih preselijo v hotel, ker v mansardi naredijo rdečo cono. Tam ima 
svojo sobo in svojo kopalnico. Luksuz. Ima pa problem, ker ni interneta. 
Brez tega pa ni življenja - po njegovem. 

Mine oktober, november, pride december. Še vedno so v hotelu. To je 
bilo Borisovo prvo novo leto v zavodu, doma pa prvič brez njega. 
Decembra je bil tudi cepljen. Super!

Enkrat januarja se vrnejo v matično hišo. Bilo je 20. januarja, ko me 
pokliče in pove, da so jih testirali in je bil pozitiven. Preselijo ga v zbornico 
v rdečo cono. Korona je bila lažje oblike, nič hudega, samo malo panike z 
njegove strani. Po desetih dneh gre nazaj v skupino. 

Ko se je korona malo umirila, so nam bili omogočeni tudi obiski pod 
posebnimi pogoji in nadzorom: merjenje vročine, maske, plašči za zaščito 
in medsebojna razdalja, brez dotikov. Z očetom ga tudi obiščeva. Bil je 
zelo vesel, midva pa tudi, saj se dolgo nismo videli.

Sedaj so že možni odhodi domov, tako da grem po njega vsak drugi 
teden in ga potem peljem nazaj. Tako je zadovoljen on, pa tudi mi.

V tem času, ko je bil Boris zelo malo doma (zaradi korone) in veliko v 
Črni, se mi zdi, da je nekako odrasel. Pred korono se mu je zdelo Milan Dular 



3938

samoumevno, da mora vsak vikend domov, sedaj pa rad za vikend ostane 
tudi tam. Ne vem, morda je tega kriva tudi njegova nova ljubezen.

Za konec pa bi se rada zahvalila vsem zaposlenim, ki so ta čas korone 
preživeli z Borisom. Vem, da ni bilo vedno lahko.

Hvala vam. 
Borisova mama

ISKRICE V OČEH
Dobrodelnost, naklonjenost in humanitarnost so neprecenljive 

človeške vrednote, ki so skrite v globini srca. In tisti, ki jih premore, se 
lahko kot boter vključi v program Botrstvo. Mesečno prispeva določeno 
vsoto denarja in tako otroku pričara iskrico v očeh. Včasih za iskrico ni 
potrebno veliko.

Naš učenec Miha je zadnji dve leti redno prejemal botrovo donacijo. 
Sprva je bilo dogovorjeno, da varčujemo za tablico. Po pogovoru z gospo 
Teo z Botrstva pa smo izvedeli, da imajo nekaj tablic in da jo Miha lahko 
dobi. Podarjeno. In bo čisto njegova. Samo njegova! Miho smo o tem 
obvestili preko telefona, saj so v januarju še veljali strogi ukrepi za 
zajezitev koronavirusa. Dolgi so bili naslednji dnevi, ko je Miha čakal na 
tablico. Po enem tednu jo je le dočakal. Tako je denar od botra ostal 
varno spravljen, v nekaj mesecih pa se ga je še nekaj nabralo.

Vedeli pa smo še za eno skrito željo, ki jo je imel Miha. Kolo! Doma je 
na kmetiji, zato si je želel gorsko kolo. Prešteli smo denar in pregledali 
ponudbo. Ker se je bližala pomlad, je bila ponudba koles kar pestra. 
Seveda smo želeli, da ima Miha novo, lepo in kvalitetno kolo. In za 
ugodno ceno. Tudi prodajalec, ki je slišal za namen našega nakupa, je 
dobrodušno ponudil nekaj procentov popusta. Pa smo ga kupili.

Novo kolo smo Mihi dostavili na dom. Bilo je presenečenje. Ponosno 
se je slikal s kolesom in še z očetom in materjo ob kolesu. Takrat se je 
peljal že nekaj prvih sto metrov, prepričana pa sem, da jih je bilo in jih še 
bo ogromno. Kljub njegovi zadržanosti, sreče, veselja in ponosa ob 
novem kolesu v njegovih očeh ni bilo možno spregledati. 

                                                                                                                                   Pavlina Šepul

Mojca Šmon
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NEŽKINO PRAZNOVANJE
Vsako praznovanje je nekaj posebnega. Če je okroglo, pa še toliko 

bolj. Konec januarja je naša Nežka praznovala svoj šestdeseti rojstni dan. 
Sicer ga nismo mogli praznovati, kakor si ga je sprva želela, vendar je bilo 
vseeno lepo in nepozabno. Praznovanje je opisala takole: “Imela sem se 
zelo lepo. Dobila sem polno daril in voščil. Vsi so se spomnili name. Vsi, ki 
jih imam rada.”

                                                                                                                            Viljana Polenik



4140

NEŽKINO PRAZNOVANJE
Vsako praznovanje je nekaj posebnega. Če je okroglo, pa še toliko 

bolj. Konec januarja je naša Nežka praznovala svoj šestdeseti rojstni dan. 
Sicer ga nismo mogli praznovati, kakor si ga je sprva želela, vendar je bilo 
vseeno lepo in nepozabno. Praznovanje je opisala takole: “Imela sem se 
zelo lepo. Dobila sem polno daril in voščil. Vsi so se spomnili name. Vsi, ki 
jih imam rada.”

                                                                                                                            Viljana Polenik



4342

KUKAVICA 2020

V svojih željah in v sanjah želimo uiti času in ne več razmišljati o 
virusu, ki je tako močno spremenil naše življenje. A karkoli naredim, 
pogosto začnemo z besedami, kot so te: »Lansko leto je bilo zelo 
posebno, a kultura ostaja.« Čeprav je vse drugače, tudi naša KUKAVICA 
OSTAJA.

Nagrado kukavica smo letos podelili že sedmič. Za nagrado na 
področju kulture se celo leto potegujejo uporabniki našega centra, ki na 
različne načine sodelujejo pri delu na področju kulture. Nekateri radi 
pripovedujejo zgodbe, drugi jih raje naslikajo, tretji naslikajo nasmeh na 
obraz z lepo pesmijo ali plesom. Vse pa nas združuje ljubezen do 
ustvarjanja in uživanja v umetnosti.

Ljudje umetnost in kulturo cenijo in spoštujejo že od nekdaj. Albert 
Camus je rekel: »Če bi bil svet jasen, ne bi bilo umetnosti.« Maurice Ravel 
pa je dodal: »Umetnik, ki ima pogum, se povsem prepusti svojim 
nagnjenjem. Le tisti, ki se prepusti, ima pogum, in kdor je pogumen, je 
umetnik.« Naši kulturniki so umetniki, ki znajo tudi na oblačno nebo 
naslikati toplo sonce. Hvaležni smo jim za to.

Naši uporabniki so ustvarjali in kljubovali času in razmeram, ki nam jih 
narekuje virus. Brali in pisali so besedila v lahkem branju, prebirali so 
knjige za Bralno značko in se pogovarjali o vsebinah, s prispevki so 
sooblikovali glasila, z likovnimi deli so sooblikovali naša glasila ter 
sodelovali na različnih likovnih natečajih in seveda osvojili tudi nagrade.

Podelili smo nagrado za 
posebne dosežke in dve glavni 
nagradi. Letos je priznanje za 
posebne dosežke prejela Tjaša 
Krajnc. 

Tjaša dnevno prihaja v cen-
ter, kjer je vključena v skupino, 
ki dela po programu uspo-
sabljanja za življenje in delo. Je 
povsem klasična mladostnica, ki 
najbolj uživa v družbi vrstnic, 
prav tako rada pa se zaplete v 
pogovor z odraslimi in sta-
rejšimi. Sogovornika najprej 
očara z izborom oblačil in svojo 

urejenostjo, nato ga zasuje s komplimenti in pohvalami, ko pa ga enkrat 
omreži, sproščeno klepeta z njim o vsakdanjih zadevah, o modi, zdravju, 
glasbi, kulturi … Tem za pogovor ji nikoli ne zmanjka, saj je radovedna, 
kot se za mladostnico spodobi. Rada nastopa. V CUDV Črna in tudi na 
krajevnem nivoju skoraj ne mine prireditev, ki je Tjaša ne bi polepšala z 
recitacijo. Aktivno sodeluje v dramskih igrah, rada se predstavi s plesnimi 
točkami, v preteklosti pa je tudi zapela skupaj z Damirjem. Tjaša ima tudi 
poseben talent za pisanje. Včasih, ko je žalostna, jezna, vesela ali pa kar 
tako, da kaj sporoči, svoje občutke zlije na papir in takrat nastanejo 
zanimivi prispevki, zgodbe, ki so vedno objavljeni v naših internih 
glasilih. Tjaša rada uživa in če bi lahko, bi vsak dan začela s prijateljicami 

ob kavici, morda celo na kakšni 
terasi ob morju, kjer neizmerno 
uživa. 

Vsi, ki so lani sodelovali na 
raznih kulturnih področjih, so 
dobili točke. Sodelovalo je 158 
uporabnikov, 64 žensk in 94 
moških. To je zelo veliko v tem 
času, ko so nam druženja one-
mogočena in s tem tudi vaje in 
nastopi. Najbolj delovna, ustva-
rjalna in zagnana sta zbrala 
največ točk. To sta glavna na-
grajenca Kukavice 2020. 

Glavna nagrajenka Kukavice 
za 2020 je Mojca Šmon. 

Kultura je na splošno Mojci blizu na vseh področjih. Pred korono je 
redno hodila na pevske vaje in nastope pevskega zbora Sožitja. 
Predstavila se je tudi kot dobra voditeljica in povezovala program ob 
predstavitvi pustnih mask. Napisala je prispevek za Vezi in več prispevkov 
za Solze in smeh. Prejela je nagrado Civilne zaščite in na prireditvi 
sodelovala z recitacijo.

Je pa tudi zelo dobra likovna ustvarjalka. Redno je hodila v likovno 
delavnico, tudi v prostem času je nastalo veliko umetnin (izdeluje 
dekoracijo, voščilnice, darila ob praznovanju …). Pred korono je redno 
hodila v knjižnico, saj rada tudi bere. Sodeluje pri projektu »Korošci pa 
bukve beremo«. Zelo aktivna je tudi na področju lahkega branja. 
Sodelovala je pri več projektih.
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KUKAVICA 2020

V svojih željah in v sanjah želimo uiti času in ne več razmišljati o 
virusu, ki je tako močno spremenil naše življenje. A karkoli naredim, 
pogosto začnemo z besedami, kot so te: »Lansko leto je bilo zelo 
posebno, a kultura ostaja.« Čeprav je vse drugače, tudi naša KUKAVICA 
OSTAJA.

Nagrado kukavica smo letos podelili že sedmič. Za nagrado na 
področju kulture se celo leto potegujejo uporabniki našega centra, ki na 
različne načine sodelujejo pri delu na področju kulture. Nekateri radi 
pripovedujejo zgodbe, drugi jih raje naslikajo, tretji naslikajo nasmeh na 
obraz z lepo pesmijo ali plesom. Vse pa nas združuje ljubezen do 
ustvarjanja in uživanja v umetnosti.

Ljudje umetnost in kulturo cenijo in spoštujejo že od nekdaj. Albert 
Camus je rekel: »Če bi bil svet jasen, ne bi bilo umetnosti.« Maurice Ravel 
pa je dodal: »Umetnik, ki ima pogum, se povsem prepusti svojim 
nagnjenjem. Le tisti, ki se prepusti, ima pogum, in kdor je pogumen, je 
umetnik.« Naši kulturniki so umetniki, ki znajo tudi na oblačno nebo 
naslikati toplo sonce. Hvaležni smo jim za to.

Naši uporabniki so ustvarjali in kljubovali času in razmeram, ki nam jih 
narekuje virus. Brali in pisali so besedila v lahkem branju, prebirali so 
knjige za Bralno značko in se pogovarjali o vsebinah, s prispevki so 
sooblikovali glasila, z likovnimi deli so sooblikovali naša glasila ter 
sodelovali na različnih likovnih natečajih in seveda osvojili tudi nagrade.

Podelili smo nagrado za 
posebne dosežke in dve glavni 
nagradi. Letos je priznanje za 
posebne dosežke prejela Tjaša 
Krajnc. 

Tjaša dnevno prihaja v cen-
ter, kjer je vključena v skupino, 
ki dela po programu uspo-
sabljanja za življenje in delo. Je 
povsem klasična mladostnica, ki 
najbolj uživa v družbi vrstnic, 
prav tako rada pa se zaplete v 
pogovor z odraslimi in sta-
rejšimi. Sogovornika najprej 
očara z izborom oblačil in svojo 

urejenostjo, nato ga zasuje s komplimenti in pohvalami, ko pa ga enkrat 
omreži, sproščeno klepeta z njim o vsakdanjih zadevah, o modi, zdravju, 
glasbi, kulturi … Tem za pogovor ji nikoli ne zmanjka, saj je radovedna, 
kot se za mladostnico spodobi. Rada nastopa. V CUDV Črna in tudi na 
krajevnem nivoju skoraj ne mine prireditev, ki je Tjaša ne bi polepšala z 
recitacijo. Aktivno sodeluje v dramskih igrah, rada se predstavi s plesnimi 
točkami, v preteklosti pa je tudi zapela skupaj z Damirjem. Tjaša ima tudi 
poseben talent za pisanje. Včasih, ko je žalostna, jezna, vesela ali pa kar 
tako, da kaj sporoči, svoje občutke zlije na papir in takrat nastanejo 
zanimivi prispevki, zgodbe, ki so vedno objavljeni v naših internih 
glasilih. Tjaša rada uživa in če bi lahko, bi vsak dan začela s prijateljicami 

ob kavici, morda celo na kakšni 
terasi ob morju, kjer neizmerno 
uživa. 

Vsi, ki so lani sodelovali na 
raznih kulturnih področjih, so 
dobili točke. Sodelovalo je 158 
uporabnikov, 64 žensk in 94 
moških. To je zelo veliko v tem 
času, ko so nam druženja one-
mogočena in s tem tudi vaje in 
nastopi. Najbolj delovna, ustva-
rjalna in zagnana sta zbrala 
največ točk. To sta glavna na-
grajenca Kukavice 2020. 

Glavna nagrajenka Kukavice 
za 2020 je Mojca Šmon. 

Kultura je na splošno Mojci blizu na vseh področjih. Pred korono je 
redno hodila na pevske vaje in nastope pevskega zbora Sožitja. 
Predstavila se je tudi kot dobra voditeljica in povezovala program ob 
predstavitvi pustnih mask. Napisala je prispevek za Vezi in več prispevkov 
za Solze in smeh. Prejela je nagrado Civilne zaščite in na prireditvi 
sodelovala z recitacijo.

Je pa tudi zelo dobra likovna ustvarjalka. Redno je hodila v likovno 
delavnico, tudi v prostem času je nastalo veliko umetnin (izdeluje 
dekoracijo, voščilnice, darila ob praznovanju …). Pred korono je redno 
hodila v knjižnico, saj rada tudi bere. Sodeluje pri projektu »Korošci pa 
bukve beremo«. Zelo aktivna je tudi na področju lahkega branja. 
Sodelovala je pri več projektih.



4544

Glavni nagrajenec Kukavice 
2020 pa je Tadej Urnaut. 

Tadej z zanimanjem spre-
mlja vse dogajanje okoli sebe. 
Zelo rad potuje in spoznava 
nove kraje. Izredno rad se 
pogovarja z ljudmi, ki jih sreča, 
naj bodo to znanci ali pa 
naključni mimoidoči. Pogovori, 
r a z n i  d o g o d k i  i n  n a r a v a  
vzbujajo v njem radovednost, 
vtisnejo se mu v spomin in še 
dolgo vsem pripoveduje o tem. 
Spodbujamo ga, da zgodbe, ki 
so zanimive in posebne, tudi 

zapiše. Redno spremlja športne dogodke in tekme ter seznanja 
stanovalce o rezultatih. Prebere jim novice. Bere tudi čtivo za Bralno 
značko Korošci pa bukve beremo, razna glasila in članke. 

Letošnja prireditev je bila virtualna. S kulturnimi prispevki so jo 
popestrili pevski zbor Stečine, vrtec OŠ Črna na Koroškem, učenka OŠ 
Črna na Koroškem Klara Piko, družina Polenik in gospa Mirjam Senica s 
svojimi čudovitimi mislimi in Milinkami. Kot vsako leto pa je glavna 
nagrajenca nagradil s čudovitimi portreti gospod Anže Antolič. 

Tukaj gre še enkrat zahvala vsem kulturnikom in kulturnicam, ki ste 
pisali, peli, igrali, brali, risali, slikali, nastopali ali pa se na kak drug način 
izražali. Hvala tudi vsem mentorjem in zaposlenim, ki podpirate kulturne 
dejavnosti, pri njih vztrajate in delo nadgrajujete. Dragi ustvarjalci, 
ostanite ustvarjalni, pisani, navdihujoči, glasni, nežni, radovedni … 
Ostanite taki, kot ste, in se uresničujte! Začel se je lov za KUKAVICO 2021 
in želimo vam, da jo ulovite prav vi! 

                                                                                                                          Katja Srebre

ŠPORT V TEM ČUDNEM LETU

Čudno leto, ko pogledam nazaj. Začelo se je v marcu 2020, ko so naši 
specialni olimpijci zelo uspešno nastopili na državnih zimskih igrah. 
Potem pa virus, ki je spremenil svet. Seveda tudi naš mini športni svet v 
centru. Iskali smo možnosti za kakšen pohod v naravo pa kakšen skrivni 
izlet s kolesom. Potem je prišlo poletje, ko smo se lahko malo sprostili in 
se šli prave kolesarske ture pa planinske pohode, pa tudi igre z žogo in z 
balinanjem smo začeli. Zdelo se je, da se vračamo v normalno življenje. 
Pa je bilo ravno obratno, začele so se okužbe, popolno zapiranje, izolacija, 
preprečevanje stikov … Šport je bil samo še na televiziji.

Na srečo nič ni večno. Konec zime smo začeli s posameznimi obiski 
fitnesa pa s tekom na smučeh, ki je bil prava popestritev, še manjše 
tekmovanje smo izvedli. Zadnje tedne je spet začelo dišati po pomladi, 
no, po normalnosti. Spet hodimo v naravo, na igrišča, v fitnes. Športniki, 
ki so si bili zadnja normalnost pred pandemijo, so dobili potrditev in 
nagrado za svoje uspehe in so se trije (Uroš, Lila in Mitja) uvrstili na 
svetovne igre v ruski Kazan 2022.

Dobrodošla, pomlad.
                                                                                                                            Matjaž Ferarič
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GRADOVI KRALJA MATJAŽA 2021
V tem času, novem, norem in drugačnem, je vse drugačno. Tako so bili 

tudi Gradovi Kralja Matjaža letos povsem drugačni. Prireditev je odpadla. 
Sodelovali pa smo lahko preko virtualnega sveta s posnetki in 
fotografijami.

Tudi učenci skupine USP B – Aljaž, Jan, Timotej, Goran, Timi in Timotej 
so se odločili, da bi radi sodelovali na tej prireditvi. Pogovorili smo se o 
Kralju Matjažu, njegovi vojski, Alenčici in o tem, kakšen grad bi si želel 
Kralj Matjaž.

To pravi legenda:
Kralj Matjaž prosi naše mladostnike, naj mu zgradijo najlepši grad. 

Kralj Matjaž da povelje: »Zgubajte papir, oblikujte škatlice, v njih naredite 
okna in vrata. Škatlice sestavite in dobili boste čudoviti grad.« Kralju 
Matjažu je bi grad zelo všeč, zato se je kar naselil vanj! 

To pravljico je za vas povedal Aljaž Kotnik.
Skupina se je skoraj za  mesec dni »preselila« v čas, v katerem so živeli 

kralji in kraljice v gradovih.
Pridno smo gubali po navodilih in zgradili mavrični grad za našega 

kralja. Fotografijo gradu z opisom smo poslali na natečaj in naš grad je bil 
nagrajen s prvo nagrado v kategoriji gradovi iz papirja.

Čestitke, fantje. 
                                                                                                                         Katja Srebre

SELITEV V VDC RADLJE
»In smo končno dočakali, ja, ja,
to selitev v novo hišo, ja, ja …«

Tako odmeva glas uporabnikov, ki v zadnjem mesecu aktivno 
sodelujejo pri selitvi v nove prostore. Z Mute v Radlje. Veselijo se 
prostorne kuhinje, lepe jedilnice, mavrične garderobe, dveh delavnic, 
prostora za pomirjanje in prostornih sanitarij. Imeli bomo tudi lastno mini 
trgovinico, v kateri bomo razstavljali svoje izdelke. Seveda v novih 
prostorih ne bo manjkala niti pisarna s čajno kuhinjo.

Letos bomo beležili 35 let delovanja majhnega VDC-ja, ki je do letos 
deloval na Muti. Vsa ta leta smo delali, ustvarjali in se povezovali v 
skupnosti. Kljub majhnosti smo izpeljali pestre aktivnosti na različnih 
področjih. Dobro smo se počutili v kraju, kjer smo bili lepo sprejeti, 
vendar pa so bili prostori za delo precej utesnjeni in potreba po večjih 
prostorih je bila vedno močnejša. Zato smo se obračali na župane s 
prošnjo po pomoči pri pridobivanju ustreznejših prostorov.

In tako nam je Občina Radlje ponudila roko pri naši dolgoletni želji, da 
bi pridobili ustreznejše prostore za izvajanje storitve vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji ter se lotila projekta »Sokolski dom - 
preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost« s ciljem obnove Sokolskega 
doma in vnos vsebine VDC vanj.
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Na spletni strani Koroškega pokrajinskega muzeja lahko preberemo, 
da so radeljski in vuhreški domoljubi leta 1920 ustanovili telovadno 
društvo, ki je povezalo Slovence, krepilo narodno zavest, organiziralo 
telovadbo, prirejalo gledališke igre, predavanja, proslave in druge 
prireditve ter tudi zgradilo Sokolski dom.

Prizadevali si bomo, da bomo v njihovem duhu nadaljevali in ohranjali 
dušo te zgradbe, v kateri bo tudi Sokolski muzej.

Sedaj delavnico na Muti obiskuje 12 uporabnikov, v novih prostorih 
VDC-ja v Radljah pa bo  CUDV Črna lahko zaposlil 25 svojih uporabnikov, 
saj bodo v neposredni bližini Sokolskega doma, novega VDC-ja, začeli 
graditi dve stanovanjski enoti v sklopu projekta Deinstitucionalizacija.

Zdaj čakamo le še na uporabno dovoljenje.

                                                                                                                Darinka Križan Krajnc

Naša nova himna
(Na Roblek)
Se čaka dolgo že,
da bi selili se.
Pripravljeno je že vse,
da selitev se prične.

Mi radi bi odšli
v Radlje delati.
Tam čaka nas boljši plac,
Dajmo, zavriskajmo zdaj vsi na glas!

V VDC gremo! V VDC gremo!

(V Ljubljan', pr' Šestic')
Kak' bo fajn, kak' bo fajn,
ko bom hodil naokrog,
ko bom hodil naokrog,
se potepal lahkih nog.

Kak' bo fajn, kak' bo fajn,
ko raziskal Radlje bom
in bo tam moj drugi dom!

(Moje dekle)
In smo končno dočakali, ja ja,
to selitev v novo hišo, ja ja,
tu je tudi trgovina, ja ja,
kjer se najde roba vsa
in se jo tudi kupit' da.

(Bod' moja)
Kaj kmalu čez cesto še hiške bodo,
sodelavci novi se nam pridružijo.
Vesel v hiši svoji bom sam gospodar
in zame to pravi bo dar.

(Ti boš pa doma ostala)
Tu vemo, da bomo srečni,
ker lepo ste nas sprejeli.
Vsi se veselimo druženja
in sodelovanja.

(Slovenija, od kod lepote tvoje)
Ne išči nas kje drugje,
v Radljah smo zdaj!

(Besedilo: Melinda in Viktorija Urh)
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Naša nova himna
(Na Roblek)
Se čaka dolgo že,
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v Radlje delati.
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in zame to pravi bo dar.

(Ti boš pa doma ostala)
Tu vemo, da bomo srečni,
ker lepo ste nas sprejeli.
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ZAPESTNICA JEKLENE VOLJE IN ISKRIVO 
DRUŽENJE S PETRO MAJDIČ

Ko so nas pri agenciji Sport Media Focus kontaktirali in opisali delo, ki 
naj bi ga opravili, smo se takoj odločili, da želimo biti del tako čudovite 
zgodbe. Uporabniki sodelujejo pri rezanju vrvic na ustrezno dolžino, 
natikanju valjastega obeska iz nerjavnega jekla na vrvico, vozlanju vrvice, 
sestavljanju embalaže in pakiranju izdelka.

Delo je zahtevno, ampak nam je tudi v veselje. Vseskozi spremljamo 
potovanje bakle na spletni strani bakla.olympic.si in kar malo 
hudomušno pogledamo, kako zapestnice na rokah tekačev spremljajo to 
njeno pot. Zapestnica se mogočno namesti na roko posameznika in 
pokaže svoj namen.

V veliko veselje nam je bil obisk ambasadorke Jeklene volje Petre 
Majdič. Njen obisk v VDC Slovenj Gradec je bil presenečenje, ki se je 
razvilo v prelepo druženje. S svojo toplino, veselim karakterjem in 
neverjetnim občutkom za ljudi je razsvetlila naš dan. Zdelo se je, kot da se 
že od nekdaj poznamo. Petra se je najprej podala na Rahtel, kjer je bila 
skupina uporabnikov na pohodu. Presenečenje je bilo seveda veliko in 
prijetno. Tam so poklepetali in opisali, kaj počnejo. Petra si je nato 
ogledala ves postopek sestavljanja in pakiranja zapestnic v delavnici in 
seveda uporabnikom pri tem tudi malo pomagala. Z veseljem so jo 
podučili, kako se stvari streže. Ob prijetnem druženju na naši zelenici smo 
si izmenjali naše izkušnje, doživetja in veliko nasmehov.

Petro je ob slovesu naša uporabnica Klavdija pospremila z zelo 
iskrenimi in iskrivimi besedami: »Pridi še kaj.« Vsi smo se strinjali.

                                                                                                    Katarina Lovko Kovačec

Letos je olimpijsko leto. Po Sloveniji bo zato 81 dni potovala slovenska 
bakla za Olimpijske igre Tokio 2021, ki so jo izdelali v Skupini SIJ – 
Slovenski industriji jekla na Ravnah na Koroškem. Bakla bo do odprtja 
iger na Japonskem, torej do 23. julija, obiskala vseh 212 občin v Sloveniji, 
poneslo pa jo bo več kot 7.000 nosilcev. Na popotovanju po vseh koncih 
države širi vrednote olimpizma, povezanosti in jeklene volje. Njena botra 
je zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar, prva Slovenka z zlato olimpijsko 
kolajno v individualnih športih na poletnih olimpijskih igrah, medtem ko 
je bakli jekleno voljo vdihnila Petra Majdič, ambasadorka Jeklene volje 
Skupine SIJ. Njeno sporočilo je širjenje vrednot olimpizma, 
povezanosti in jeklene volje.

V veselje in čast nam je, da smo del dogajanja tudi v CUDV Črna. Baklo 
po Sloveniji nosijo različni tekači, od otrok, članov športnih društev in 
klubov do vrhunskih športnikov in olimpijcev. Seveda bakla ne potuje 
zgolj s tekači, bila je že na kolesu, na rolerjih, kotalkah, na jadrnici, kajaku, 
kanuju, padalu, splavu ... Udeleženci v projektu Slovenska bakla prejmejo 
zapestnico jeklene volje, ki jo za naročnika sestavljamo v VDC Slovenj 
Gradec. 
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ČISTILNA AKCIJA
22. april je dan našega lepega planeta, ki bi ga vsekakor morali imeti 

bolj radi. 
V okviru tega dneva je bila v Slovenj Gradcu organizirana čistilna 

akcija. V VDC Slovenj Gradec smo se pridružili četrtni skupnosti Legen in 
dodali košček mozaika k čistejši okolici okoli nas. 

Sprehodili smo se po bližnjem gozdičku in obcestni poti ter pobrali 
stvari, za katere so nekateri menili, da morda »krasijo« prelepa gozdna tla, 
poti in zelenice. Seveda se s tem nismo strinjali. 

Kot navdušenci nad naravo in sprehodih po njej smo se strinjali, da bi 
bil svet lepši, če bi vsi vedeli, da smo le gostje v objemu narave, krajev, 
mest, ki so tu bili že pred nami in bodo še dolgo. 

Tudi čistoča našega okolja je naše ogledalo.
                                                                                                                 Katarina Lovko Kovačec

ŠTUDIJSKI KROŽEK ČUDOVITI SVET ČEBEL
Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem se vsako leto še posebej 

skrbno pripravljamo in organiziramo izvajanje študijskih krožkov. Le-ti 
so v Evropi prisotni že od leta 1900, ko so se razvili na Švedskem, v 
Sloveniji pa pod okriljem Andragoškega centra Slovenije uspešno 
delujejo vse od leta 1993. Gre za obliko neformalnega skupinskega 
učenja, pri katerem se vsebina, kraj, način in ritem učenja v celoti 
prilagodijo udeležencem.

Po lanskem uspešnem sodelovanju s CUDV Črna na Koroškem smo 
se letos za sodelovanje dogovorili z dnevnim centrom Ravne, saj 
želimo čim bolj aktivirati tudi ranljive skupine ljudi. Glede teme 
študijskega krožka smo bili takoj enotni: odkrivali bomo čudoviti svet 
čebel. V mesecu maju, ko obeležujemo tudi svetovni dan čebel, smo 
želeli še sami prispevati k boljši ozaveščenosti o teh življenjsko 
pomembnih bitjih. Z uresničevanjem izobraževalnih in akcijskih ciljev, 
ki smo si jih zadali v okviru študijskega krožka, bomo prispevali k boljši 
ekološki ozaveščenosti in k ohranjanju kulturne dediščine.

Žal so nekatere omejitve zaradi epidemije vplivale na prvotno 
zastavljeni načrt, kljub vsemu pa smo zelo veseli, da nam je s skupnimi 
močmi uspelo organizirati in izpeljati tako zanimiv krožek.

Pri študijskem krožku, ki je potekal v mesecu maju, smo skupaj 
spoznali, kako so včasih pridobivali med in kako so včasih skrbeli za 
čebele. V tablice z voskom smo pisali z leseno palčko, ustvarili smo 
prave panjske končnice. V tednu gozdne šole v Topli smo izvedli 
medeni dan. Rezultat ustvarjanja z medom so bili slasti medenjaki, 
zdrav meden napitek. Kožo pa smo nahranili z medenimi maskami.

Ugotovili smo, da je lahko med uporabljen tudi kot zdravilo. 
Uporablja se pri slabokrvnosti, nizkem pritisku, pri želodčnih razjedah, 
pri obnovi celic, za večanje odpornosti in pri utrujenosti in 
pomanjkanju energije.

Mesec maj je bil v znamenju spoznavanja čarobnosti medu. Veliko 
znanja sta nam podelila gospa Lilijana Suhodolčan, kustosinja 
Koroškega pokrajinskega muzeja, in gospod Hrabroslav Perger, 
medičar, svečar ter lectar.

Maja Sadar, 
organizatorka izobraževanja odraslih, 
Ljudska univerza na Ravnah
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Študijsko skupino smo zaključili z izletom v muzej svečarstva, 
lectarstva in medičarstva Perger, kjer so nas pričakali odprtih rok ter nam 
razkazali vse postopke, ki jih snujejo že od  1757. leta.

Izlet smo končali obdarjeni s polnimi vrečkami priboljškov, hkrati pa 
tudi pod čudovitimi vtisi.

Hvala vsem, ki ste (in smo) dodali košček k našemu znanju in 
spoznanju.

Hvala dr. Anji Benko ter prof. Maji Sadar za možnost izvedbe študijske 
skupine z učenci in delavci dnevnega centra na Ravnah na Koroškem.

                                                                                                                        Mihaela Knez

LIKOVNO USTVARJANJE OB 
SVETOVNEM DNEVU ČEBEL

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije je svetovna čebelarska 
organizacija Apimondia leta 2015 razglasila 20. maj za svetovni dan 
čebel. Zakaj 20. maj? 20. maja se je rodil Anton Janša (1734–1773), 
slovenski čebelar, začetnik sodobnega čebelarstva in eden največjih 
strokovnjakov za čebele tistega časa. 

Likovniki našega centra smo se ves mesec pogovarjali o čebelah in 
pridno ustvarjali na to temo. Med drugim smo 13 panjskih  končnic 
porisali s cvetličnimi motivi. Ker je bil v tem času na Čebelarski zvezi 
Slovenije razpisan likovni natečaj za učence osnovnih šol, smo naše 
panjske končnice poslikali in jih poslali s prošnjo, da bi tudi mi sodelovali 
na natečaju. Izrazili pa smo tudi željo, da v bodoče razpišejo tudi 
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kategorijo za programe posebnih šol in zavodov oz. centrov za 
usposabljanje, da se lahko enakovredno predstavimo z našimi likovnimi 
deli, saj tudi mi zmoremo! 

Ob svetovnem dnevu čebel pa smo obiskali tudi črnjanske čebelarje. 
Podarili smo jim poslikane panjske končnice; čebelarja, ki sta nas 
pričakala, pa sta nam povedala nekaj o vzgoji čebel. Ogledali smo si 
razstavljene eksponate v čebelnjaku in se posladkali z domačim medom. 

                                                                                                                Mateja Kristavčnik

Čeprav nam je letos vreme še kako nagajalo, smo uspeli izvesti 
projektno zastavljen dan za gibanje, imenovan Spirala. Tudi zato, da nas 
ni bilo naenkrat preveč na enem mestu, da smo si lahko delo lepo 
porazdelili in prišli vsak na svoj račun, smo ga raztegnili na več dni.

V manjših skupinah smo se podali v naravo, nabirali primerno velike in 
lepe kamne, ki so jih izoblikovali in v dolino prinesli reka Bistra in njeni 
pritoki. Kamne smo postavili v veliko kamnito spiralo, ob delu v naravi 
uživali in se hkrati veselili zaključka, ko bo spiralo vsak od sodelujočih 
prehodil in se na koncu poveselil na pikniku.

                                                                                                                            Mojca Močivnik

SPIRALA
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DAN GOZDOV

Slovenija je gozdnata dežela, saj gozdovi prekrivajo več kot polovico 
njene površine. Zato se zdi, da jemljemo gozd kot nekaj samoumevnega. 
Pa ga ne bi smeli. Gozdovi imajo pozitiven vpliv na zdravje ljudi, česar 
se vedno bolj zavedamo tudi zaradi omejitev, ki jih je prinesla epidemija 
koronavirusa. Poleg tega da čistijo zrak in pitno vodo, preprečujejo 
plazove, zagotavljajo življenjski prostor, vir preživetja, in opravljajo druge 
funkcije, postajajo gozdovi za ljudi vedno pomembnejši kot prostor 
rekreacije, sprostitve in celo druženja.

S fanti iz I. nadstropja smo z obiskom najstarejše lipe v Sloveniji 
»Najevske lipe« obeležili dan gozdov, ki je vsako leto 21. marca. Pot do 
mogočne lipe nas je vodila po ozki gozdni cesti, ob kateri rastejo visoke 
smreke. Ko se konča ozka gozdna cesta, se nam je na ogled postavila 
mogočna lipa, ki kar kliče k sebi. Seveda smo deblo lipe najprej objeli z 
rokami z željo, da jo zaobjamemo, vendar smo tokrat imeli s sabo 
premalo rok ali pa so bile le-te prekratke. S sprehodom po gozdu, ki se 

razprostira ob mogočni lipi, smo spoznavali tudi ostale drevesne vrste, ki 
rastejo pri nas. Uživali smo ob hoji po mehkih tleh, prijetnih vonjih, ki jih 
je gozd poln, in šumenju vetra, ki se igra s krošnjami. Spoznali smo, da na 
začetku napisane trditve še kako držijo. Gozd nas je povezal, umiril in 
napolnil z novo energijo. Na koncu dneva smo bili vsi istega mnenja: »Še 
se vrnemo.« In to pred 21. 3. 2022!

                                                                                                                             Janže Blatnik
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CVETLIČKARJI
COVID-19 ni pustil posledic samo na nas, ljudeh, ampak je prizadejal 

škodo tudi našim podtaknjencem visečih pelargonij, ki smo jih z 
uporabniki navdušeno posadili v jeseni, in sicer kar veliko količino, 
seveda z željo, da bi okna centralne stavbe CUDV-ja samostojno oskrbeli 
z okenskim cvetjem. Žal se nam to v celoti ni izšlo, saj v času rdečih con 
nismo mogli redno poskrbeti za podtaknjence in se jih je veliko posušilo. 
Ampak nekaj najmočnejših je ostalo in tako smo preostalo cvetje 
nakupili, naše lastne pa umestili med tiste, vzgojene v cvetličarni. Sedaj z 
navdušenjem opazujemo, da pri rasti nič ne zaostajajo za tistimi, ki so jih 
vzgojili  strokovnjaki. Saj res, naše rože so bile vzgojene z veliko veselja in 
ljubezni. Tako, sedaj so rožice posajene in nameščene na okna. Naša 
naloga čez poletje in upamo, še dolgo v jesen, pa bo, da jih bomo redno 
zalivali in da nam bodo s svojim cvetenjem v veselje. Cvetličkarji pa se 
bomo posvetili tudi nabiranju travniških cvetlic, spoznavanju le-teh, se 
tudi malo seznanili o zdravilnih lastnostih in ustvarili herbarij. Čakamo na 
lepo vreme in sonce, da se bomo lahko podali na travnike.

                                                                                          Mateja Osojnik  in cvetličkarji

V nedeljo, 28. marca, nas je obiskal črnjanski župnik, g. Jožek Lipovšek, 
in blagoslovil snope, ki so jih uporabniki sami izdelali, okrasili in se tako 
spomnili simbolike cvetne oz. oljčne nedelje. Ta ponazarja prihod Jezusa 
v Jeruzalem, kjer so ga ljudje pričakali prav z zelenjem. Ker zaradi ukrepov 
nismo mogli v cerkev, se je na naše povabilo z veseljem odzval črnjanski 
župnik in blagoslovil zelenje na dvorišču našega centra. Tako so se tudi 
pri nas s tem dogodkom začele priprave na velikonočne praznike, ki jih 
naši uporabniki vedno željno pričakujejo.

                                                                                                                             Mateja Osojnik

BLAGOSLOV ZELENJA
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OBHAJANJE ZAKRAMENTA SVETEGA 
OBHAJILA V CUDV ČRNA NA KOROŠKEM

»Tam na oltarju v ciboriju zlatem od danes naprej me čaka hostija 
bela, v hostiji Jezus me kliče in vabi, da bi v srce ga vredno prejeli …«

V našem centru že vrsto let uporabnikom omogočamo tudi 
vključevanje v versko življenje. Poleg mesečnih maš in srečanj skupine 
Emanuel, skupnih praznovanj v adventu in v času velike noči jim 
pomagamo tudi pri pripravah na prejem zakramentov.

V petek, 23. aprila 2021, smo se pri maši zbrali v manjšem številu in v 
okviru smernic in navodil za preprečevanje okužb COV19. 

Kljub omejitvam smo lahko praznovali. Zakrament svetega obhajila so 
prejeli naši uporabniki: Jure, Aljaž, Tone, Ivi in Mario. Med mašo smo 
doživljali občutke sreče, miru in povezanosti med sabo in Bogom.  

Po končanem obredu so slavljenci praznovali v svojih skupinah in na 
domovih, kjer živijo. Svoje veselje in občutke so podelili tudi z vsemi 
nami. 

Skupaj se pripravljamo že na novo praznovanje, prejem zakramenta 
birme, ki bo v župnijski cerkvi v nedeljo, 6. junija 2021.

                                                                                                                                    Simona Rožej
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V SLOVO

Tilen
Srečen je, kdor zna živeti z majhnimi željami. 
Izpolnijo se. Vsaka izpolnjena želja pa je kot 
sončni žarek. Osrečuje nas.
Tako si živel v naši sredini, dragi naš Tilen. Bil si 
preprost fant, z majhnimi željami, a prešernim 
nasmehom, ki nam je lepšal dneve. 
Letošnjega 6. januarja si se po težki in za tvoje 
telo utrudljivi bolezni poslovil od nas.

Kar 13 let si obiskoval našo šolo. V prostorih, kjer smo skrbeli zate, sedaj 
vladata tišina in žalost in vsem nam nekaj manjka. Najbrž tiste modre oči, 
širok nasmeh in dobra volja, ki si jo na vsakem našem koraku delil z nami.
Tvoj smeh odmeva v naših srcih in hvaležni smo, da smo te spoznali. 
Hvaležni, da si nam pokazal, kaj vse lahko človek ustvari. In kaj vse lahko 
človek je. Vsak človek. Ti si ustvarjal z nami. Neskončno rad si poslušal 
pravljice in zgodbice. Sodeloval si pri vseh igrah, ki smo jih igrali. S svojo 
neizmerno voljo po sodelovanju si vso moč usmeril v to, da si opravil 
željeno. Premaknil si roko, nogo, pogledal, odgovoril na svoj način in vse, 
še posebej Alenka, smo bile nadvse vesele, ko smo opazovali 
tvoj jekleni trud.
Naučili smo se tvojega jezika, ti pa našega. Kaj hitro si nam pokazal, da ti 
nekaj ne odgovarja, priznam, dokler se nisem navadila tvojih majhnih 
solzic v očeh; ko si nekaj želel, sem bila vsa prestrašena. Ko si me sprejel, 
sva se smejala vso pot do doma. Še šoferji so radi poslušali najino petje in 
smeh. »Tilen, kaj vse vidiva na poti?« - najina igrica po kombiju domov.
Vsa ta leta si nas učil, da biti srečen je biti človek in nič drugega.
In vsako jutro si se nasmehnil dnevu in dan se je nasmehnil tebi nazaj.
Dragi Tilen, hvala ti za vsak dan, ki si nam ga podaril. Hvala za vsak 
trenutek, ki si ga nam polepšal z ljubeznijo do življenja. 
Pokazal si nam, kaj vse se da z jekleno voljo. 
Doumeli smo, kako velik je lahko človek.

Pavla
V naš center je prišla kot enajstletna 
deklica. Vedno nasmejana, dobre 
volje in nagajiva … Po končanem 
usposabljanju je veliko pomagala v 
pralnici, kasneje se je vključila v 
šiviljsko delavnico in življenje v 
mansardi, kjer je  s svojimi 
sostanovalkami »spletla«  prijateljske 
vezi. V spominu nam bo ostala njena 
velika ljubezen do plesa. Pavla nas je 
neštetokrat  nasmejala, vse do 
takrat, ko ji je zdravje pričelo pešati 
in je rabila vedno več pomoči. 
Prvega aprila se je tiho poslovila. 
Bolezen je bila močnejša. Draga 
Pavla, naj ti bo lepo tam nad  
mavrico … 
                                                   Vilana Polenik

Sandi
je vstopil v naš svet za nekaj let. Kot vsakega 
posameznika smo ga počasi spoznavali in si 

ustvarili različne vtise, mnenja, razmerja z njim. 
Ko smo izvedeli, da nas je zapustil, smo si vzeli 
nekaj časa in obujali spomine nanj. Vsak se ga 

spominja drugače. 
Bil je »faca«, bil je »hecn«, rad je jedel, rad se je 

pogovarjal, popravljal je računalnike, večkrat je 
rad bil sam … To je nekaj skupnih utrinkov na 

poti spominov. Moji spomini nanj so polni tihih 
dogovorov, ki so gradili najin skupni čas v Črni. Kot vsaka oseba si je želel 

biti razumljen in je iskal svoj kotiček v svetu, kjer je bil takrat. Fantje iz 
VDC Slovenj Gradec se ga spomnijo še iz časov, ko so skupaj hodili na              

3. OŠ v Slovenj Gradcu. Sandi je nato nekaj let prihajal v Črno, potem pa 
se je za kratek čas vrnil v Slovenj Gradec v varstveno-delovni center. 

V zadnjem času v delavnico ni prihajal več. So pa ostali spomini nanj. 

Katarina Lovko Kovačec

Mihaela Knez



6564

V SLOVO

Tilen
Srečen je, kdor zna živeti z majhnimi željami. 
Izpolnijo se. Vsaka izpolnjena želja pa je kot 
sončni žarek. Osrečuje nas.
Tako si živel v naši sredini, dragi naš Tilen. Bil si 
preprost fant, z majhnimi željami, a prešernim 
nasmehom, ki nam je lepšal dneve. 
Letošnjega 6. januarja si se po težki in za tvoje 
telo utrudljivi bolezni poslovil od nas.

Kar 13 let si obiskoval našo šolo. V prostorih, kjer smo skrbeli zate, sedaj 
vladata tišina in žalost in vsem nam nekaj manjka. Najbrž tiste modre oči, 
širok nasmeh in dobra volja, ki si jo na vsakem našem koraku delil z nami.
Tvoj smeh odmeva v naših srcih in hvaležni smo, da smo te spoznali. 
Hvaležni, da si nam pokazal, kaj vse lahko človek ustvari. In kaj vse lahko 
človek je. Vsak človek. Ti si ustvarjal z nami. Neskončno rad si poslušal 
pravljice in zgodbice. Sodeloval si pri vseh igrah, ki smo jih igrali. S svojo 
neizmerno voljo po sodelovanju si vso moč usmeril v to, da si opravil 
željeno. Premaknil si roko, nogo, pogledal, odgovoril na svoj način in vse, 
še posebej Alenka, smo bile nadvse vesele, ko smo opazovali 
tvoj jekleni trud.
Naučili smo se tvojega jezika, ti pa našega. Kaj hitro si nam pokazal, da ti 
nekaj ne odgovarja, priznam, dokler se nisem navadila tvojih majhnih 
solzic v očeh; ko si nekaj želel, sem bila vsa prestrašena. Ko si me sprejel, 
sva se smejala vso pot do doma. Še šoferji so radi poslušali najino petje in 
smeh. »Tilen, kaj vse vidiva na poti?« - najina igrica po kombiju domov.
Vsa ta leta si nas učil, da biti srečen je biti človek in nič drugega.
In vsako jutro si se nasmehnil dnevu in dan se je nasmehnil tebi nazaj.
Dragi Tilen, hvala ti za vsak dan, ki si nam ga podaril. Hvala za vsak 
trenutek, ki si ga nam polepšal z ljubeznijo do življenja. 
Pokazal si nam, kaj vse se da z jekleno voljo. 
Doumeli smo, kako velik je lahko človek.

Pavla
V naš center je prišla kot enajstletna 
deklica. Vedno nasmejana, dobre 
volje in nagajiva … Po končanem 
usposabljanju je veliko pomagala v 
pralnici, kasneje se je vključila v 
šiviljsko delavnico in življenje v 
mansardi, kjer je  s svojimi 
sostanovalkami »spletla«  prijateljske 
vezi. V spominu nam bo ostala njena 
velika ljubezen do plesa. Pavla nas je 
neštetokrat  nasmejala, vse do 
takrat, ko ji je zdravje pričelo pešati 
in je rabila vedno več pomoči. 
Prvega aprila se je tiho poslovila. 
Bolezen je bila močnejša. Draga 
Pavla, naj ti bo lepo tam nad  
mavrico … 
                                                   Vilana Polenik

Sandi
je vstopil v naš svet za nekaj let. Kot vsakega 
posameznika smo ga počasi spoznavali in si 

ustvarili različne vtise, mnenja, razmerja z njim. 
Ko smo izvedeli, da nas je zapustil, smo si vzeli 
nekaj časa in obujali spomine nanj. Vsak se ga 

spominja drugače. 
Bil je »faca«, bil je »hecn«, rad je jedel, rad se je 

pogovarjal, popravljal je računalnike, večkrat je 
rad bil sam … To je nekaj skupnih utrinkov na 

poti spominov. Moji spomini nanj so polni tihih 
dogovorov, ki so gradili najin skupni čas v Črni. Kot vsaka oseba si je želel 

biti razumljen in je iskal svoj kotiček v svetu, kjer je bil takrat. Fantje iz 
VDC Slovenj Gradec se ga spomnijo še iz časov, ko so skupaj hodili na              

3. OŠ v Slovenj Gradcu. Sandi je nato nekaj let prihajal v Črno, potem pa 
se je za kratek čas vrnil v Slovenj Gradec v varstveno-delovni center. 

V zadnjem času v delavnico ni prihajal več. So pa ostali spomini nanj. 

Katarina Lovko Kovačec

Mihaela Knez



6766

V SPOMIN

Joži
V aprilu 2021 je minilo dve leti, odkar se je poslovil 
Jože Herman. Bil je eden izmed uporabnikov, ki je 
bil vključen v naš center na delovno usposabljanje, 
kasneje pa se je dnevno vozil v naš VDC Kovač.
Joži je bil velik borec, saj se je dolga leta spopadal 
z različnimi zdravstvenimi težavami in jih 
pogumno prenašal. Klub vsem težavam je zelo      
rad prihajal na delo. Veliko je pomagal pri delu  
tudi svojemu očetu, kasneje je z veliko dobre    

volje opravljal kooperantska dela pri Kovaču. V delavnico je rad prihajal. 
Zelo rad je imel svojega »tovariša« Simona, Petra, Bojana in Bredo.
Sama sem bila z Jožijem povezana celo življenje. Moji in njegovi starši      
so bili prijatelji in kot otrok sem se prvič srečala z njim. Kasneje so bile 
skupne poti, ko sem se zaposlila v centru.
Vedno malo nagajiv, šaljiv in dobrovoljen je Joži poskrbel za mero     
smeha v delavnici. 
Joži, radi smo te imeli, pogrešamo te.

Majda Novak 
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NAŠA SKUPINA V TOPLI

1. 3. 2021 ponedeljek
V ponedeljek  smo šli v toplo in ko 
smo prišli v toplo smo si oblekli 
postelje in potem sem poslušal 
muziko. Potem smo imeli večerjo 
in šli spat.

2. 3. 2021 torek
V torek smo šli do 
obzidja in tam smo 
se slikali. Potem   
smo se vrnili v  
kočo. Po kosilu so 
nas obiskali 
markacisti ki so nam 
pokazali kako   
žagajo  veje in kako rišejo 
markacije. Tudi jaz sem narisal eno. 
Na koncu so nam  dali markacisti 
markacijo in smo si jo obesili 
okrog vratu. Dobili smo čokolade 
frutabele. Potem smo imeli večerjo 
in gledali film. 

3. 3. 2021 sreda
V sredo smo šli na pohod do 
klopce nad Fajmotom. Ko smo se 
vrnili smo jedli juho in pico pa pivo 
smo pili. Po počitku smo se šli 

sankat in krplat. 
Zvečer smo se 
skopali.

4. 3. 2021 četrtek
V četrtek smo šli do 
obzidja pa do 
Končnikovega 
vikenda. Tam smo 
jedli smokije in pili 
vodo . in jaz sem 

jedel napolitanke. Za kosilo smo 
imeli makarone z mesom  in 
solato. Potem smo po počitku pili 
kavo. Eni so se šli sankat in krplat 
jaz pa sem pisal dnevnik. Med 
počitkom sem jaz poslušal muziko. 
Za večerjo smo imeli hrenovke 

ajvar in gorčico.
5. 3. 2021 petek

Po zajtrku smo šli do obzidja , tam 
na travi smo se slikali in sončili. 
Nina Tomšič in Damjan Kačič sta 
krplala. Po počitku smo praznovali 
Tonijev  40 rojstni dan . Naredili 
smo mu mlaj, jedli smo sadno 
kupo in pili  pivo. Zapeli smo mu 
vse najbolše za te. Pred večerjo 
smo šli še do jame na sprehod.   
Potem  so prišli hišniki in Janži po 
Aleksandra Slatiča zato ker je 
razgrajal in ga odpeljali nazaj v 
center. Potem smo še gledali film 
in pol šli spat.

6. 3. 2021 sobota
Po zajtrku  smo šli na dolg pohod. 
Tam smo se slikali , jedli smo bobi 
palčke in pili vodo.  Po sprehodu 
smo imeli kosilo, jedli smo  juho in 
šmorn. Po počitku smo delali 
rumove kroglice- potem smo  
zakurili taborni ogenj. Peli smo 
pesmice  se slikali, in jedli rumove 

kroglice. Za večerjo smo  jedli  
tople sendviče. Po večerji smo 
pogledali še slike In potem smo šli 
spat.

7. 3. 2021 nedelja
Po zajtrk je nas je obiskala Špela 
Štriker in nam igrala na harmoniko.  
Potem  smo se slikali, pili pivo in 
Plesali. Potem smo šli na sprehod 
do klopce. Na klopci smo jedli 
jabolke  in rumove kroglice.  
Potem smo odpirali čokoladice 
životinsko carstvo in lepili slikice v 
album. Po večerji smo se skopali in 
gledali film gremo mi po svoje in 
potem smo šli spat. 

8. 3. 2021 ponedeljek
Za zajtrk smo jedli kosmiče potem 
smo šli pospravit postelje in svoje 
obleke v potovalke. Hišniki so prišli 
po nas in nas peljali nazaj v zavod. 
V Topli je vedno lepo in še bi šev v 
Toplo.
                                    Sandi Zupančič
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DAN ZA GIBANJE – 
POHOD 

Danes, v torek, dne 18.5. smo 
šli na pohod vsi iz skupine v 
stanovanjski enoti Ravne. Hodili 
smo, jaz pa sem vozil Francija z 
vozičkom. Peljem ga gor proti 
Prežihovi bajti. Prišli smo v gozd, 
pa smo malo naprej zagledali 
smrečje. Ustavili smo se in ga 
nabrali. Smrečja je bilo zelo 
veliko. Počasi pa nazaj, ker je 
začelo malo deževati. Na cesti je 
bilo malo spolzko, sem moral 
paziti, kako peljem Francija.  Naenkrat dežuje kot iz škafa, jaz pa imam k 
sreči jopico na kapuco. Kmalu smo bili vsi čisto mokri. Kako smo se vsi 
temu smejali. Tudi Franci je bil moker, ker smo pozabili dežnike. Sonce 
nas je zavedlo. Nič hudega,  doma sem se šel tuširat in suho obleko 
oblekel. Fajn je bilo, shodili smo se.       

Danes smo šli na sprehod nabirat smrekove vršičke. Polno vrečko smo 
jih nabrali. Naredili bomo smrečji sirup. Dobil nas je dež. Pogovarjali smo 
se in se zabavali. Vesna je zapela Kekčevo pesem, mi smo se ji pridružili. 
Med potjo smo videli čebelnjak. Dež nas je premočil. Vesna in Marija sta 
imeli mokre lase. Doma smo se posušili in skuhali dobro večerjo.

Danes smo šli k Šratneku nabirat smrekove vršičke. Vmes smo 
klepetali in se smejali. Kar naenkrat nas je poškropil dež. Nato da Melita 
jopico na glavo, smo rekli, da ima dolge lase. Mokri smo bili kot miši. Ana 
reče, da smo doživeli vse letne čase: vročino in sonce, mraz in dež, 
veter,…Vmes sem si zapela Kekčevo pesem. Domov smo prišli po soncu. 
Spreoblekli smo se in posušili lase, nato smo večerjali.

Vesna Kržišnik

Robi Štruc

Marjetka Mori
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V Topli je bilo na mizi okusno kosilo.
Peter: » UUUU, kako dobra omaka! Pa kako diši!!! A jo je kuhala 
Darinka?«
Pavlina: »Ne. Tina jo je kuhala.«
Peter: »A res. Tina? A ne Darinka?«
Pavlina: »Tina, ja. Zakaj pa misliš, da je omako kuhala Darinka?«
Peter: »Ker ji je podobna!«

Stanko: »A veš, mama ne more priti na obisk, ker nima za bencin.«
Mateja: »A avto pa ima?«
Stanko: »Ne.«

Kliče Svetozar na sredino po telefonu.
Mateja: »Od kod pa kličeš?«
Svetozar: »Ja s telefona!«

Skregala sta se Novo in Mirko.
Novo mu v jezi reče: »Mirko, da te ne morejo v en zavod vtaknit!!!«

Fanika pri risanju tarna, da čebele pa že ne zna narisati in pravi:
»A ti veš, kako dolgo je že, odkar sem jaz hodila v šolo! Daj,         
pokaži mi, kako se nariše … prosim.«
Mateja nariše čebelo. Fanika jo pogleda in pravi:
»Ti imaš pa že tak fajn šiht … kako dolgo si pa hodila v šole?           
Jaz pa nimam vseh razredov …«

ISKRICE


