
 
 
 
 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 11. 3. 2015, in na predlog Janeza Cimpermana, 

župana Občine Ig zlato plaketo Občine Ig za leto 2015 prejme 
 

CUDV DRAGA 
Ob 30-letnici delovanja  

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, je socialno-varstveni center za 
usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, 
mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi 
motnjami. Sedež centra, ki so ga odprli septembra 1984, nastal pa je s pomočjo akcije Zveze društev 
za pomoč duševno prizadetim Slovenije, je v Dragi, enote pa ima še na petih lokacijah. Od začetka do 
leta 2002 ga je vodil Dušan Parazajda, od tedaj pa dr. Valerija Bužan. 
Ideje za ustanovitev zavoda segajo v šestdeseta leta, ko je dr. Marjan Borštnar kot strokovni vodja 
zavoda v Dornavi dal prvo pobudo, da bi se blizu Ljubljane zgradil nov zavod. Dolga leta v središču 
Slovenije, kjer je največja koncentracija prebivalstva, namreč ni bilo kapacitet za otroke z motnjo v 
duševnem razvoju. Starši so leta in leta pošiljali svoje otroke s težjo in najtežjo motnjo v Dornavo, 
otroke z zmerno motnjo v Črno na Koroškem, odrasle pa v Hrastovec in Trate. Najtežje vprašanje je 
bilo vprašanje zemljišča oziroma lokacije. Sprva je bila pridobljena v Fužinah, v začetku leta 1979 pa je 
bolnišnica Polje umaknila soglasje z obrazložitvijo, da potrebuje to zemljišče za lastni razvoj oziroma 
dograditev. To zemljišče je še danes prazno, nepozidano.  
Posebna delovna skupina je tako februarja 1979 izbrala novo lokacijo, in to je bila Draga pri Igu.  
Ne glede na vse ovire se je gradnja začela 7. julija 1982 in 20. septembra 1984 je zavod že sprejel prve 
otroke. Do konca leta 1985 je bilo sprejetih že prek 150 otrok in mladostnikov. Prva tri leta so bila 
izjemno težka zaradi hudih začetnih adaptacijskih kriz otrok pri uvajanju v novo okolje in zaradi 
stalnega sprejemanja in priučevanja novih sodelavcev.  
V letih obstoja so poleg osnovnih objektov na sedežu centra na Igu, ki obsega pet domov, šolo, 
delavnice, ambulante in prostore za medicinsko rehabilitacijo, razvili še več enot. 
V letu 2012 so v Ljubljani odprli tudi gostilnico Druga violina kjer strežejo ljudje z Downovim 
sindromom.  
V centru usposabljajo, vzgajajo in izobražujejo otroke in mladostnike z zmernimi, težkimi in najtežjimi 
motnjami v duševnem razvoju. Osnovne naloge zaposlenih so razvijanje telesne in duševne možnosti 
varovancev do maksimuma in zmanjšanje njihove odvisnosti od tuje pomoči. Zagovarjajo stališče, da 
je vsako življenje dragoceno in da imajo tudi njihovi varovanci pravico do učenja. Le-to je prilagojeno 
vsakemu varovancu posebej in ni podobno običajno šoli, temveč je namenjeno spoznavanju osnovnih 
življenjskih potreb. Temelji na neposrednih življenjskih izkušnjah. Varovancem ne postavljajo 
nedosegljivih ciljev, predvsem pa jih sprejemajo takšne, kot so. 
Center dobro sodeluje z okoljem v vseh enotah (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, 
društvi, župnišči, občani ), prav tako tudi z občino Ig. Ko se je ta znašla pred pomanjkanjem prostora v 
vrtcu, so otroci kar 5 let, do odprtja novega vrtca, domovali v Dragi.  
Tri desetletja delovanja zavoda so priložnost za zahvalo vsem, ki se trudijo izboljšati življenje otrok s 
posebnimi potrebami. Ob tej priložnosti lahko ponovimo županove besede na proslavi, ki so jo imeli v 
centru: »Naši ste, bodite vedno med nami.« 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

Janez Cimperman 
Ig, 20 .marec 2015                 župan 


