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Kratice za nosilce izvedbe ukrepov – legenda: 
CPU Center ponovne uporabe 
CSD Center za socialno delo 
DPM Društvo prijateljev mladine 
DU Društvo upokojencev 
FIHO Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
GŠ Glasbena šola Slovenske Konjice 
IAHD Adriatic  International Association for handicapped Divers Adriatic 
JKP Javno komunalno podjetje 
JZ Javni zavodi 
KARION Zavod Karitas, za oskrbo, nego in socialo (prej zavod Čebela) 
KS Krajevna skupnost 
LIK lokalna interdisciplinarna koordinacija za potrebe starejših 
LD Lambrechtov dom 
MCDD Mladinski center Dravinjske doline 
MDGN Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče 
MERCATOR IP Mercator IP d.o.o.  
MIRed Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
MU Medobčinski urad 
NEŽA Društvo slepih in slabovidnih 
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Nomago 
NSIOS Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije 
ODIDD Območno društvo invalidov Dravinjske doline 
OK Okrajno sodišče Slovenske Konjice 
OMDR Osebe z motnjo v telesnem in/ali duševnem razvoju 
OOPP Oddelek za okolje, prostor in promet 
OOPZ Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenske Konjice 
OSDZ Oddelek za splošne in družbene zadeve 
OŠ Osnovna šola 
OU Občinska uprava 
OZRK Območno združenje Rdečega križa 
PP Policijska postaja Slovenske Konjice 
SF Slovenska filantropija 
SK Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
SoP Kooperativa Konjice so.p. 
SPK Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. 
SVI Svet za invalide 
ŠC Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Gimnazija 
ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje 
TIC Turistično informacijska pisarna 
UE Upravna enota 
UŽ Urad župana   
VČP Varuh človekovih pravic 
VDC Varstveno delovni center Šentjur, Enota Slovenske Konjice 
VR Vrtec Slovenske Konjice 
ZC KARSO Zaposlitveni center d.o.o. 
ZD Zdravstveni dom  
ZDIS Zveza delovnih invalidov Slovenije 
ZDGNS Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ZPM Zveza prijateljev mladine 
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZŠ Zavod za šport 
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PODLAGE ZA PRIPRAVO POROČILA ZA LETO 2018 O IZVAJANJU AKCIJSKEGA 

NAČRTA ZA IZBOLJŠANJE IN URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI 

INVALIDOV V OBČINI SLOVENSKE KONJICE IN URESNIČEVANJE AKCIJSKEGA 

NAČRTA 

 

Občina Slovenske Konjice je na podlagi pobude Območnega društva invalidov Dravinjske 
doline pristopila k projektu Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju ZDIS) za 
pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. V letu 2010 je posebna delovna komisija za 
pripravo analize o položaju invalidov v občini Slovenske Konjice in pripravo konkretnega 
akcijskega načrta pripravila Analizo o stanju invalidov v občini Slovenske Konjice in Akcijski 
načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Slovenske Konjice, ki 
ga je občinski svet Občine Slovenske Konjice sprejel na 3. seji dne 23. 12. 2010, za obdobje 
od 2010 do 2014. V letu 2015 je občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. seji dne 26. 3. 
2015, sprejel Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini 
Slovenske Konjice za obdobje od 2015 do 2018. 
 
Analiza o stanju invalidov v občini Slovenske Konjice in Akcijski načrt za izboljšanje in 
uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Slovenske Konjice sta bila sestavni del 
prijave na Razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine »Občina po meri 
invalidov« za leto 2011. Prejem listine nas moralno zavezuje, da izpolnjujemo in nadgrajujemo 
zastavljene cilje.  
 
Občina je dolžna enkrat letno pripraviti in na ZDIS podati poročilo o izvajanju akcijskega načrta. 
Obveznost izhaja iz tripartitnega dogovora o vključitvi Občine Slovenske Konjice v izvajanje 
projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom »Občina po meri 
invalidov« za leto 2011, ki so ga dne 25. 3. 2011 podpisali župan Občine Slovenske Konjice, 
predsednik ZDIS in predsednik Območnega društva invalidov Dravinjske doline.  
 
Poročilo je obravnaval Svet za invalide. Poročilo je pripravljeno v sodelovanju z invalidskimi 
organizacijami in drugimi, ki so kakorkoli povezani z življenjem in delom invalidov. Poročilo 
celovito obravnava realizirane naloge, ter naloge v izvajanju, ki so pomembne tudi za invalide.  
 
Poročilo je pripravljeno po področjih standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov – 
Agende 22. Pri pripravi poročila so sodelovali člani Sveta za invalide ter predstavniki invalidskih 
in drugih organizacij, ki so za področje svojega delovanja pripravili poročila o izvedenih 
aktivnostih, v katera so zajeli aktivnosti, ki so jih izvajali v letu 2018. Stalni izziv in nikoli 
končana naloga je urejanje dostopnosti, zato je pomembno poudariti, da dokument ne 
vključuje popisa prav vseh obstoječih ureditev, opravljenih v lanskem letu. 

 
Zagotavljanje stalnega pretoka informacij in vsebin s področja zagotavljanja enakih možnosti 
in krepitve socialne vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne skupnosti; zagotavljanje 
dostopnosti grajenega in komunikacijskega okolja; spodbujanje razvoja in zagotavljanja 
kontinuiranega izvajanja programov in storitev s področij športa in rekreacije, kulture, vzgoje 
in izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja za aktivno vključevanje 
invalidnih oseb v vsakdanje življenje lokalne skupnosti, so temeljni cilji, ki jim sledimo.  

 
Aktivnosti so se v letu 2018 izvajala na vseh področjih, ki so določena z akcijskim načrtom in 
sledijo zastavljenim ciljem. Zavedamo pa se, da je potrebno realizirati še precej zastavljenih 
ciljev in nalog. 
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1 Informiranje, osveščanje in komunikacija 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Informiranje strank Javni uslužbenci UE so stranke 
seznanili o pravici gluhih do tolmača 

Skozi vse leto UE 

»Gluhi in slepi v sodnih postopkih«  
informiranje preko spletne strani 
sodišča 
Link: 
http://www.sodisce.si/informacije/glu
hi_in_slepi_v_sodnih_postopkih/ 

OK 

Objava informacij na spletni strani 
občine 
 
Tedenski napovednik 

OU 

Tedensko e-obveščanje za društva 
registrirana v občini 

ZŠ 

Tedenski napovednik dogodkov TIC 

Informiranje članov Na mesečnih srečanjih, predavanjih 
- vikend seminarjih, izletih 

Skozi vse leto Sožitje 

Komunikacija Več javnih uslužbencev  je 
usposobljenih za komunikacijo z 
gluhimi 

Skozi vse leto UE 

Dostopnost do vseh informacij. 
Redno in sprotno obveščaje o vseh 
dogajanjih v zvezi z delovanjem 
glasbene šole Slovenske Konjice 
preko interaktivne spletne strani, FB 
profila in občinske spletne strani 

GŠ 

Usposabljanje voznikov in 
uslužbencev za komunikacijo z 
invalidnimi osebami 

Nomago 

Spletna stran občine Informiranje o aktivnostih Skozi vse leto UŽ 

Objava novic na spletni strani občine Vsi, ki se 
registrirajo 
na spletni 
strani 

Obveščanje o 
aktivnostih 

- na informativnih tablah v 
Slovenskih Konjicah, Vitanju in 
Zrečah, 
- v lokalnih medijih Konjiške 
NOVICE, radio ROGLA,  Pohorsko 
srce, Vitančan 
- na koledarju prireditev občine 
Slovenske Konjice 
- na Internetnih straneh Zveze 
delovnih invalidov Slovenije 
- preko poverjenikov 
- na internetnih straneh občine 
Slovenske Konjice 

Skozi vse leto ODIDD 

http://www.sodisce.si/informacije/gluhi_in_slepi_v_sodnih_postopkih/
http://www.sodisce.si/informacije/gluhi_in_slepi_v_sodnih_postopkih/
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Osveščanje in 
informiranje javnosti  

Osveščanje javnosti o potrebah 
invalidov in delovanju Sveta za 
invalide 

Skozi vse leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 

Svet za 
invalide 

Spremljanje uvedenih oznak 
»dostopno za invalide« v ponudbo 
TIC-a (spletna stran) 

TIC 

Reliefne table (na novo postavljene), 
stare ob prenovah, skladno s 
predpisi 

vsi 

Javni uslužbenci seznanijo stranko o 
pravici gluhih do tolmača 

JU 

Šolski radio – mednarodni dan 
invalidov 
 
Delavnice za učitelje o posebnostih 
dijakov s posebnimi potrebami 
 
Delavnice za dijake o posebnostih 
dijakov s posebnimi potrebami v 
okviru razrednih ur 
 
Obravnavanje problematike invalidov 
pri rednih učnih urah (sociologija – 2., 
3., 4. letnik) 

ŠC 

Preko rednih programov v OŠ, preko 
spletnih strani in drugih medijev; 
predstavitve in sodelovanja z 
različnimi invalidskimi organizacijami 

OŠ 

Objava opozoril in aktivnosti v 
lokalnem časopisu 

PP 

FB stran KARION 
(Čebela) 
LD 

Objava dejavnosti na spletnih straneh OŠ 

Vzpostavitev nove spletne strani, 
primerne tudi za mobilne telefone. 
Stran je nezahtevna za uporabo, 
prilagojena starejšim. 

LD 

Pravice žensk z 
invalidnostjo na podlagi 
evropske in slovenske 
zakonodaje 
 

Proučitev slovenske in evropske 
zakonodaje, vključno Konvencije o 
pravicah invalidov, od poročil 
slovenskega odbora za pravice 
invalidov o veljavnih zakonih in 
ukrepih, ki določajo pravice žensk z 
invalidnostjo, pregled zakonov in 
ukrepov, na podlagi tega pa izdelava 
povzetkov in posredovanje 
invalidskim organizacijam v Sloveniji 

Izvajanja v času 
od marca do 
septembra   
 

Vizija 

Javna predstavitev 
dela društva v 
Cankarjevem domu 
 

Organizacija informativne stojnice  o 
delu društva v preteklem letu na 
dnevu odprtih vrat ob 20. letnici 
FIHO 

11. 1.  
 

Izvedba internega 
razpisa o delu društva 
za tekoče leto 

Obveščanje na spletni strani, po e-
pošti in v fizični obliki z izvajanju 
posameznih aktivnosti 

Januar  
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Uradne ure v prostorih 
ODI DD 

Vsako sredo uradne ure  v prostorih 
društva od 9h do 12 ure na sedežu 
društva v Slovenskih Konjicah 

Skozi vse leto ODI DD 

Obeleževanje in 
informiranje 

Gimnazija vsakoletno obeležuje 
mednarodni dan starejših, svetovni 
dan otrokovih pravic in svetovni dan 
človekovih pravic. 

Ob zabeleženih 
dnevih 

Gimnazija 

Dan odprtih vrat Izvedba prireditve dan odprtih vrat v 
zavodu (Čebela) 

Oktober KARION 
(Čebela) 

Osebam z okvaro 
sluha zagotoviti 
ustrezno svetovanje in 
informiranje  

Skozi vse leto smo osebam z okvaro 
sluha nudili individualno svetovanje, 
organizirali predavanja in okrogle 
mize 

Skozi vse leto 
 

MDGN 
 

Organizacija predavanj: 
Različna potopisna predavanja 
Predavanja za krepitev duševnega 
zdravja 
Predavanja o zdravstveni preventivi 

Informiranje naglušnih 
oseb  

Naglušnim osebam smo nudili 
informacije o slušnih aparatih, o 
postopku za pridobitev slušnega 
aparata, o popravilu SA izven 
garancijske dobe, ustrezni uporabi in 
vzdrževanju SA itd.  

Samopomočna skupina se je 
srečevala vsak četrtek. Njen glavni 
namen je bil  izmenjava  izkušenj o 
SA ter druženje.  

Usposabljanje 
naglušnih uporabnikov 
za ustrezno uporabo in 
vzdrževanje slušnega 
aparata 

Mesečno  smo organizirali servise 
slušnih aparatov (SA). Servis smo 
organizirali tudi v Lambrechtovem 
domu in stanovalcem, ki uporabljajo 
SA podarili zavitek baterij.  

Uporabnikom smo nudili individualno 
svetovanje in jim v praksi pokazali 
kako se SA očisti ter kako je 
potrebno skrbeti za higieno svojih 
ušes. 

Dvigovanje 
ozaveščenosti širše 
družbe o okvari sluha 
ter o potrebah in 
načinu življenja to 
vrstnih invalidov 

Preko spletne strani društva in 
facebook profila, novice objavljali na 
občinski spletni strani ter o delovanju 
in programih ljudi redno obveščali 
preko časopisov, radia, televizije in 
spletne televizije.  

Objave v lokalnih 
medijih 

Objave člankov društev v lokalnem 
časopisu (srečanja, zbori, …) in po 
pošti 

Skozi vse leto Sožitje 

Osveščanje in 
informiranje javnosti 

Sprotno urejanje in posodabljanje 
spletne strani  

Skozi vse leto VDC 

Priprava delavnic za vrtec Slov. 
Konjice, OŠ (OŠ Pod goro, oddelek 
Špitalič) 

Pomlad in jesen  
 

Velikonočni sejem (promocija in 
prodaja izdelkov) 

Marec 
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Obisk predstavnikov MDDSZ v 
okviru socialne aktivacije 

April, julij  
 

Sodelovanje z dijaki šolskega centra 
Zreče Gimnazija SLK (plesna, 
glasbena, športna delavnica) 

Junij  
 

Prireditev »Prisluhni moji zgodbi« Oktober  

Prodaja izdelkov v Mercatorju (ob 
sredah) 

Pomlad, jesen 
 

Obisk skupine dolgo brezposelnih 
oseb (socialna aktivacija) 

November 
 

Sodelovanje na prireditvi društva 
Sožitje Slovenske Konjice ( plesna 
točka) 

December 

Obisk skupin društva Sožitje Lenart Maj 

Izvedba osrednje 
prireditve ob 
svetovnem dnevu 
spomina na žrtve 
prometnih nesreč 
(sodelovanje z 
Zavodom VOZIM) 

MCDD je koordiniral izvedbo 
osrednje prireditve ob svetovnem 
dnevu spomina na žrtve prometnih 
nesreč. Udeležili so se je deležniki in 
občin Slovenske Konjice, Zreče, 
Oplotnica in Vitanje. Predstavnik 
Zavoda VOZIM je na prireditvi 
predstavil preventivne aktivnosti, ki 
so jih razvili v zavodu z namenom 
preventive na področju zagotavljanja 
prometne varnosti. 

17. 11. 2018 MCDD 

Organizacija in izvedba  
razstave likovnih  del  
slepega  slikarja  
Roberta  Zupanec 

Skupinska prireditev, ogledi,  in  
individualno 

12. 10. OU, Neža 
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2 Skrb za zdravje in rehabilitacija 

 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Promocija zdravja  Skrb za zaposlene, spodbujanje 
zaposlenih k zdravju 

Skozi vse leto JZ 

Predavanja, 
Vključevanje v različne 
športen aktivnosti in 
pohode, itd. 

Predavanje »Zdravje na delovnem 
mestu« 

Maj GŠ 

Turnir v odbojki v organizaciji  Junij ZŠ 

Zdrava šola Organizacija delavnic za dijake in 
učitelje na temo zdravje 

Skozi vse leto ŠC, OŠ, 
VR 

Šolska svetovalna služba – 
pozornost, čuječnost medosebnih 
odnosov 

Hipoterapija, delo s terapevtskim 
psom, terapevtsko potapljanje, 
uporaba senzorne sobe in gibalnice 
… 

Zagotavljanje 
zdravstvene in 
lekarniške dejavnosti v 
skladu z zakonodajo 

Zagotavljanje dostopnega 
zdravstvenega varstva na primarni 
ravni in lekarniške dejavnosti   

Skozi vse leto ZD, 
Lekarna, 
koncesion
arji 
 Osveščanje zaposlenih 

v zdravstveni 
dejavnosti o potrebah 
in primernih pristopih 
invalidom 

Programi osveščanja in informiranja 
zaposlenih v zdravstveni dejavnosti 

Skozi vse leto 

Spodbujanje zaposlenih v 
zdravstveni dejavnosti k 
sporazumevanju v znakovnem jeziku 

Ohranjanje duševnega 
zdravja 

Nacionalni programi Zveze Sožitje 
so namenjeni usposabljanju, 
izobraževanju, opolnomočenju, 
ohranjanju duševnega in telesnega 
zdravja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju pa tudi njihovih 
družinskih članov.  

Skozi vse leto Sožitje 

Obiskovanje invalidnih 
oseb 

Prostovoljci RK so priložnostno 
obiskovali invalide na njihovem 
domu 

Skozi vse leto  OZRK 

Vozičkanje Prostovoljci v poletnih mesecih 
enkrat tedensko odpeljejo 
oskrbovance doma ostarelih na 
vozičkih na sprehod, kavico in 
sladoled 

Junij, julij, 
avgust in 
september 
 

 

OZRK, 
LD, OŠ 

Zagotavljanje socialne 
pomoči socialno 
ogroženim 

Invalidnim in bolnim osebam po 
potrebi pomagamo s prehranskimi 
paketi ali drugo humanitarno 
pomočjo: prostovoljci so obiskali 172 
invalidnih oseb in gibalno oviranih 
starostnikov in opravili 722 obiskov 
po terenu, domovih. 

Skozi vse leto  OZRK 

Zbiranje prehrambnih 
in higienskih artiklov 

Zbiranje prehrambne in higienske 
opreme po trgovinah za potrebe 
Župnijske Karitas Slovenske Konjice. 
Zbirali so tudi oblačila, obutev, 
otroško opremo, šolske potrebščine, 

Skozi vse leto Karitas 
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igrače, posteljnino, belo tehniko, 
pohištvo … 

Izvajanje programa 
Ohranjanje zdravja, 
zdravstvena preventiva 
in med. pripomočki 

Nakup kart za kopanje, pomoč pri 
omogočanju delne masaže osebam 
s poškodbo hrbtenice, stvarne 
pomoči ženskam z inkontinenco pri 
nabavi manjkajočih dnevnih 
pripomočkov, obisk sejma Medical 
Gornja Radgona, pomoč pri 
izboljšanju duševnega  zdravja 
žensk z izkušnjo nasilja, spremljanje 
izboljšav in sprememb 

Sejem 17. 4. 
2018, vse ostalo 
tekom celega 
leta 

Vizija 

Kopanje Izvedba več organiziranih obiskov v 
Termah Zreče, plavanje, 
hidroterapija 

Skozi vse leto KARION 
(Čebela) 

Fizioterapija Razgibavanje 

Hipoterapija Aktivnosti s pomočjo konja 

Ustvarjanje pogojev za 
boljše zdravje 

Letovanje Terme Ptuj 
 
Letovanje v Umagu 
 
Specialno jadranje, Biograd na moru 
 
Tabor planinsko doživetje v Logarski 
dolini 
 
Zdravstveno predavanje (zobje ZD 
SLK) 
 
Zdrav življenjski slog – Laško 
 
Vaje za zdravo hrbtenico (2x 
mesečno) 
 
Kopanje in vadba v Termah Zreče 
(zdrav življenjski slog) 
 
Zdrava prehrana in fitnes (Bioterme  
Mala nedelja) 
 
Zdravstveno predavanje (prehladi in 
virusna obolenja ZD SLK) 
 
Jutranja telovadba 
 
Zdravstveno predavanje (ZD SLK 
gibanje) 
 
Simbioza gibanja (vseslovenska 
akcija »gibanje je življenje«) 
 
Zdravstveno predavanje (ZD SLK 
meritve tlaka, sladkor) 
Tradicionalni slovenski zajtrk 

Julij  
 
Avgust  
 
September  
 
Junij  
 
Januar  
 
Januar  
 
Pomlad, jesen 
 
Pomlad 
 
 
Marec  
 
 
Marec  
 
 
Skozi vse leto 
 
 
 
 
September  
 
 
Oktober  
 
 
November  
 
November  

VDC 
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Socialno ogroženim 
osebam z okvaro sluha 
omogočiti brezplačno 
letovanje 

Štirim osebam smo ob pomoči 
ZDGNS omogočili brezplačno 
letovanje v Kranjski gori. Prav tako 
smo uporabnikom nudili informacije 
v zvezi s počitniškimi kapacitetami 
ZDGNS ter jim pomagali pri 
pridobivanju informacij in pri 
izpolnjevanju prijavnih obrazcev 

Skozi vse leto  MDGN 

Donacija za prenosni 
računalnik 

Gluhi članici, brez službe smo 
podelili donacijo za nov prenosni 
računalnik 

Maj 

Program zdravo mesto Izvajanje dogodkov ozaveščanja na 
področju okolja in zdravja 

Skozi vse leto OU, CPU 

Pomen zdravja Poudarjanje vrednot za pomen 
zdravja in aktivnosti za varovanje 
zdravja 

Skozi vse leto OŠ 

Festival podvodnega 
filma 

Izvedba mednarodnega festivala 
podvodnega filma, ki že 
tradicionalno poteka v Domu kulture 
v Slovenskih Konjicah 

Februar IAHD 

Program Potapljanje  Program Potapljanje kot del 
rehabilitacije 

Zima  IAHD 

Program Potapljanje skozi rekreacijo Poletje  

Prvi tečaj apneje za invalide April 

Predavanja, delavnice Predavanje Zdrav življenjski slog in 
Dejavniki tveganja za RK – socialno 
ogroženi (13 oseb) 

Januar ZD 

Predavanja za vključene v socialno 
aktivacijo 

Skozi vse leto 

Vzpostavitev Integriranega Centra 
za krepitev zdravja 

Pomlad 

Delavnice za albansko govoreče 
žene – skupaj z medkulturno 
mediatorko 

Jesen 

Nadgradnja patronažnih obiskov za 
otročnice in novorojenčke ter 
kronične bolnike 

Ureditev parka pred 
Lambrechtovim domom 

Izravnava naklonske travnate 
površine v ravno podlago, ki je 
namenjena gibanju vseh, tudi tistih, 
ki pri premikanju potrebujejo 
medicinsko tehnične pripomočke 
(invalidski vozički, bergle, hodulje…) 
Podlaga je nedrseča, vodo 
propustna in prijetna na dotik.  

Pomlad  LD 

Park sivke pred 
Lambrechtovim domom 

Ureditev sedišč iz naravnega 
materiala (les), z naravno 
ozelenitvijo (senca), primernih 
starostnikom, zgolj za posedanje ali 
pa za izvajanje fizioterapevtskih in 
delovno terapevtskih vaj.   

Pomlad  LD 
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3 Strokovno – podporne storitve, socialnovarstvene storitve in 
materialna varnost 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Svetovanje in pomoč 
pri uveljavljanju 
različnih pravic, 
reševanju osebnostnih 
in socialnih stisk 

Uporabnikom nudili individualno 
svetovanje. Jim pomagali pri  
uveljavljanju pravic do tehničnih 
pripomočkov po ZIMI, pri 
uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev,  pri iskanju zaposlitve, 
stanovanja in pri uveljavljanju ostalih 
pravic. Nudili pomoč pri pridobivanju 
različnih informacij,  izpolnjevanju 
obrazcev, pisanju dopisov, prošenj  
in tolmačenju prejetih dokumentov, 
odločb itd.    

Skozi vse leto MDGN 
 

Zmanjšanje socialne 
izključenosti oseb z 
okvaro sluha ter 
stremeti k 
preprečevanju in 
odpravljanju 
osebnostne, socialne in 
psihične izolacije 

Organizirali smo ekskurzijo na 
Goričko(marec), obiskali smo Brezje 
in domačijo Avsenik (oktober) ter si 
ogledali Ljubljano (september).  

Skozi vse leto 

Ob različnih priložnostih smo 
pripravili družabna srečanja 
(pustovanje, ob veliki noči, zaključek 
leta in miklavževanje itd.), 
praznovanja rojstnih dni in ostalih 
dogodkov. 

Medgeneracijsko 
povezovanje 

Povezovanje Gimnazije, varstveno 
delovnega centra in LD pri izvajanju 
raznih aktivnosti  
OŠ v sodelovanju z LD (kostanjev 
piknik, vozičkanje, nastopi….) 

Skozi celotno 
šolsko leto 

Gimnazija, 
LD, VDC, 
OŠ 

Strokovno – podporne 
storitve 

Oskrba gibalno oviranega dijaka 
med poukom (stalna spremljevalka) 

Skozi celotno 
šolsko leto 

ŠC, OŠ, 
vrtec 

Sodelovanje z ustanovami, ki so 
strokovno usposobljene  

Pomoč družinam in 
starostnikom 

Nudenje pomoči socialno ogroženim 
družinam in starostnikom nad 65 let 

Skozi vse leto Karitas 

Strokovno delo na 
področju nasilja nad 
invalidi  
 
 

Informiranje strokovne javnosti o 
pojavih nasilja nad invalidi, 
strokovna in druga pomoč 
uporabnicam varnega zavetja Hiša 
zaupanja 

Program se 
izvaja tekom 
celega leta 2018 
 

Vizija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialne pomoči 
socialno ogroženim 
 

Pomoč v obliki izdaje naročilnice za 
nabavo nujnih pralnih in higienskih 
pripomočkov in osnovne hrane 
 

Občasno tekom 
leta v okviru 
namenskih 
sredstev 

Organizacija  
pomoči od RK Konjice 
in Karitas 
 
 

Spremstvo uporabnic varnega 
stanovanja s predhodno prošnjo za 
darilne pakete in oblačil 
 

Skozi celo leto 
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Izvajanje prevozov s 
kombi vozilom za 
osebe na vozičkih v 
lokalne skupnosti 
Slovenske Konjice 
 

Pomoč pri organizaciji prevozov s 
kombi vozilom za DSO 
»Lambrechtov dom« in druge 
nemobilne člane in nečlane v lokalni 
skupnosti Slovenske Konjice 
 

Skozi celo leto 

Prostovoljstvo in 
medsebojni 
solidarnostni projekt 
»Ženska – ženski«  
 

Medsebojne pomoči – podpora pri 
darovanju opreme in stvari za 
vsakdanjo uporabo  

Skozi celo leto 

Socialna aktivacija 
invalidov 

Skupinska praznovanja (rojstni 
dnevi, mednarodni dan žensk, 
mednarodni dan invalidov, 
mednarodni dan prostovoljstva, 
predpraznično druženje), pogovorni 
krožki in ustvarjalne delavnice                                              

Skozi celo leto 

Zaposlitvena 
rehabilitacija 

Vključitev v proces zaposlitvene 
rehabilitacije za težje zaposljivega 
invalida  

Skozi vse leto ZRSZ 

Zaposlovanje invalidov 
 

Po podatkih ZZZS delodajalci 
izpolnjujejo zaposlitvene kvote 
invalidov 

Skozi vse leto ZRSZ 

Sodelovanje Sodelovanje z zvezo Sožitje Skozi vse leto Sožitje 

Izvajanje 
socialnovarstvenih 
storitev 

Informiranje o izvajanju vseh 
socialnovarstvenih storitev in nalog 
po zakonu, ki jih izvaja CSD 

Skozi vse leto CSD 

Ugotavljanje upravičenosti do 
oprostitev  socialnovarstvenih 
storitev 

Izgradnja enote 
stanovanjska skupina 
Slovenske Konjice 

Pridobivanje ustrezne dokumentacije 
na zahtevo MDDSZ   

Skozi vse leto VDC 

Preživljanje prostega 
časa 

Izvajanje programov za mlade Skozi vse leto DPM 

Obdaritev slepih in 
slabovidnih otrok 

Individualno, desetih članov in dva 
nečlana (Miklavž) 

December Neža 

Servis slušnih aparatov Preko Društva gluhih in naglušnih 
opravljanje servisov slušnih aparatov 
stanovalcev v Lambrechtovem 
domu. 

Skozi vse leto LD 
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4 Dostopnost 

 

Ukrep Način izvajanja Termin 
izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Ureditev dostopnosti Označitev parkirnih mest za invalide 
(1xleto). 
 
Enota Vrtca Prevrat (urejena 
dostopnost - klančine, dvigalo, WC, 
parkirišča …) 
 
Enota Vrtca Loče (urejena 
dostopnost - klančine, dvigalo, WC, 
parkirišča …) 
 
Vključitev področja v Celostno 
prometno strategijo Občine 
Slovenske Konjice 
 
Priprava idejne zasnove ureditve 
ploščadi na Mestnem trgu z odpravo 
grajenih ovir. 
 
Rekonstrukcija športno 
rekreacijskega objekta (bazena) – 
vključitev dostopnosti 
 
Dostopnost volišč na rednih lokalnih 
volitvah (prilagojene glasovnice, 
šablone …) 
 

Julij, avgust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November, 
december 

OOPP, KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UŽ 

V tednu Evropskega tedna 
mobilnosti so bile izvedene številne 
aktivnosti na temo trajnostne 
mobilnosti pod sloganom »Združuj in 
učinkovito potuj« 

September OU 
 

Prostofer – možnost prevoza 
starejšim ljudem (informiranje) 

Skozi vse leto OU, 
prostovoljci, 
Neža 

Dan brez avtomobila September OU 

Urejen dostop na Celjski cesti 3 Julij JKP 

Dostopnost Ocena ustreznosti objekta in okolice 
(dokument), sprejetje ukrepov 

November ZD 

Namestitev drsnih vhodnih vrat Julij PP 

Zagotavljanje ustrezne 
pomoči pri 
premagovanju 
komunikacijskih ovir 
 

Gluhim uporabnikom smo  zagotovili 
tolmača 

Skozi vse leto MDGN 
 

Spremstvo uporabnikov in pomoč pri 
komunikaciji na terenu 

Uporabnike smo naročali na 
preglede pri zdravnikih, govorilne 
ure, sestanke  in druge opravke  
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Dostopnost do 
prostorov 

Možnost obiskovanja koncertov in 
nastopov tudi invalidom, dvigalo iz 
strani glavnega vhoda v OŠ Pod 
goro (dvigalo in klančine). Vhod v 
gimnazijo iz zadnje strani 
 
OŠ dostopne s klančinami, OŠ Pod 
goro, OŠ Loče ter Gimnazija tudi z 
dvigalom. 

Skozi vse leto GŠ, OŠ, 
ŠC 

Urejene klančine in dvigalo v objektu 
 

KARION 
(Čebela) 

Informacije o 
nameščenih slušnih 
zankah 

Društvo naglušnim osebam nudi 
informacije  v katerih objektih lahko 
uporabljajo slušno zanko 

Skozi vse leto MDGN 

Javna parkirišča Sankcioniranje nepravilnega 
parkiranja na mestih označenih za 
invalide  (za kršitve 17. točke 4. 
odstavka 65. člena Zakona o pravilih 
cestnega prometa, ki prepoveduje 
parkiranje na označenem parkirnem 
prostoru za invalide), razen za osebe 
iz prvega odstavka 66. člena 
(imetniki invalidske parkirne karte), 
je bil izdan 1 plačilni nalog. Izdani 
sta bili tudi dve opozorili, saj je bilo 
na kraju kršitve ugotovljeno, da 
invalida, ki imata parkirno karto le te 
nista uporabila. 

Skozi vse leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIRed 

Aktivnosti v cestnem 
prometu 

Nadzor in urejanje prometa – 
nepravilno parkiranje na mestih 
označenih za invalidne osebe. 
 
Izvajanje poostrenih aktivnosti za 
zagotavljanje boljše varnosti vseh 
udeležencev v prometu. 

Skozi vse leto PP 

Zagotavljanje 
prehodnih javnih 
površin   

Odstranjevanje grajenih ovir iz javnih 
površin in vozil parkiranih izven 
označenih parkirnih mest, ki motijo 
neoviran prehod invalidnim osebam, 
ukrepanje zoper kršitve v mirujočem 
prometu. 
 

Skozi vse leto OOPP 
MIRed, 
 

Vzdrževanje utrjenih javnih površin. JKP, ZC 

Predlogi za odpravo 
grajenih ovir za gibalno 
ovirane 

Sledenje ovir in predlogi pristojnim 
za odpravljanje 

Skozi vse leto Vizija 

Sodelovanje z 
urbanističnim inštitutom 
RS pri zbiranju 
podatkov o dostopnosti 
Slovenije, podatki za 
Občino Slovenske 
Konjice 

Prispevek za bazo podatkov za 
načrtovan portal UIRS o dostopnosti 
do objektov javne rabe v Sloveniji. 

Zagotavljanje storitev Vključitev novih uporabnikov 
 

Skozi vse leto VDC 
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5 Vzgoja in izobraževanje 
 

Dostopnost turističnih 
objektov 

Pozivi za ureditev dostopnosti 
turističnih objektov 

Skozi vse leto SVI 

Izgradnja nadstreška 
pred vhodom v 
Lambrechtov dom 

Izgradnja kovinskega nadstreška 
pred vhodom objekta. Z ukrepom 
smo dosegli, da so stanovalci in 
obiskovalci v času neugodnih 
vremenskih razmer (dež, sneg…) na 
suhem, ob vstopu in izstopu v in iz 
objekta. Uredili smo tudi senzorsko 
razsvetljavo.  

September  LD 

Parkirišča Osvežitev zagotovljenih mest za 
invalide (Kajuhova) 

Julij SPK 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Predavanja iz pravne, 
zdravstvene in ostale 
tematike 

Oživljanje z defibrilatorjem (Sv. 
Jernej, Slovenske Konjice), urjenje 
spomina, vrtnarjenje, socialni 
transferji invalidov, zdravilni čaji  

Skozi vse leto 
 
 

ODIDD 
 
 
 
 Nudenje pravne, psihološke in 

socialne pomoči 

Neformalno 
izobraževanje 

Akcija Heroji furajo v pižamah 
(sodelovanje z Zavodom VOZIM)  
Izvedba akcije v sklopu koncerta v 
prireditveni dvorani Patriot. Mladi so 
imeli možnost brezplačnega prevoza 
na in iz zabave. Prevoze so 
opravljali člani in članice Zavoda 
VOZIM, ki so med drugim na 
dogodku mlade informirali o tragičnih 
posledicah vožnje pod vplivom 
alkohola 

22. 12. MCDD 

Vzgoja za zdravje Kontinuirano izvajanje Vzgoje za 
zdravje in Zobozdravstvene vzgoje v 
vseh OŠ  

Skozi vse leto ZD 

Sodelovanje Sodelovanje s strokovnimi delavci 
OŠ V parku 

Skozi vse leto 
 
 
 

GŠ, OŠ, 
ŠC 
 
 

Sodelovanje med OŠ  
Mobilna služba OŠ Pod goro 
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Zagotavljanje enakovrednih pogojev 
za delo vseh učencev in oblikovanje 
strpnega šolskega okolja (občutek 
sprejetosti, dobri medosebni odnosi 
in sprejemanje vseh vrst 
drugačnosti) 
 
Aktivnosti v okviru šolske skupnosti 
vključujejo raznolike teme 
»drugačnosti«- invalidni otroci, otroci 
s posebnimi potrebami, otroci 
priseljenci, … . 
 
Sodelovanje pri projektih na 
nacionalni ravni - Zdrava šola in 
mednarodni ravni kjer izobražujemo 
učitelje za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 
 
Tematske razredne ure v okviru dela 
z razrednimi skupnostmi.  
 
Sodelovanje s straši invalidnih otrok  
 
Sodelovanje z ustanovami (VDC, 
Lambrechtov dom, OŠPP V parku, 
Center za sluh in govor Maribor, 
Zavod za slepe in slabovidne 
Ljubljana, Univerzitetni 
rehabilitacijski Inštitut Republike 
Slovenije - Soča, Zavod za 
usposabljanje invalidne mladine 
Kamnik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OŠ Pod 
goro 
 
 

Na OŠ Pod goro teče projekt (2. 
razred OŠ Pod goro in otroci iz OŠ V 
parku - skupne dejavnosti, 
povezovanje, nastopanje). Cilj 
projekta je, da se učenci med seboj 
povezujejo in spoznavajo različnosti 
med seboj. S tem razvijajo empatijo, 
spoštljivost in človečnost. 

Izobraževanje Aktivnosti v okviru šolskih skupnosti 
– raznolike teme o drugačnosti (OŠ 
Loče – delavnica Martin Bučer – 
življenje brez rok, otroci s posebnimi 
potrebami, otroci priseljenci, 
izvajanje delavnic …) 

Skozi šolsko 
leto 

OŠ 

Učna pomoč invalidnim 
osebam v času 
izobraževanja 

Zagotavljanja individualne učne 
pomoči 

Skozi šolsko 
leto 

ŠC 
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Predavanja iz 
zdravstvene 
problematike 

Predavanje v okviru OIV – Vzgoja za 
družino, mir in nenasilje 

Predavanja in 
delavnice o skrbi za 
zdravje 

Predavanje in praktična delavnica za 
zaposlene 

Vključitev oseb s 
posebnimi potrebami 

Vklkjučevanje oseb s posebnimi 
potrebami v redni del vzgojno-
izobraževalnega procesa, 
sodelovanje z OŠ Pod goro – Šola v 
parku in ostale OŠ 

Skozi šolsko 
leto 

 

GŠ, OŠ 

Neformalno 
izobraževanje starejših, 
Skupinska likovna 
razstava, 
Strokovno vodena 
pogovorna delavnica 
»Asertivnost« 

Tečaj slikanja na steklo in 
ustvarjalna delavnica  

23. 4.  
 

Vizija,  
 
 
 
 
Neža, OU  

Tečaj izdelovanja predmetov iz 
polimerne gline 

14. 5.  
 

Organizacija skupinske likovne 
razstave v času Konjiških dni 

15. 6.  
 

Pogovori in debata na primerih 14. 12.  

Usposabljanje 
prostovoljk za delo z 
invalidi  

Spoznavanje zakonodaje na 
področju prostovoljstva in praktično 
usposabljanje za delo z invalidi 

2X letno 
spomladi, 1x v 
jeseni 

Izmenjava strokovnega 
znanja 

Udeležba na sestankih Sekcije 
varnih hiš in zatočišč za izmenjavo 
strokovnega znanja za delo z 
žrtvami nasilja 

Skozi vse leto 

Mesečni sestanki kluba 
staršev 

Redna predavanja, praznovanja 
rojstnih dni in srečanja staršev oseb 
z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju  

Skozi vse leto Sožitje 

Vikend seminarji Vikend seminar za člane društva 
Sožitje – Debeli rtič 

Maj Sožitje 

Vseživljenjsko učenje Udeležba 14 oseb z motnjo v 
telesnem in duševnem razvoju in 
dveh družin na različnih lokacijah   

Skozi vse leto Sožitje 

Povezovanje 
 
 

Obisk učencev OŠ V parku 
(spoznavanje delavnic) 
 
Ogled predstave Jurijeve 
dogodivščine (vrtec SLK) 
 
Obisk skupine otrok vrtcev 
(spoznavanje delavnic) 
 
Obisk predstavnikov vrtca SLK ob 70 
– letnici 
 
Občni zbor Specialne olimpijade 
Slovenije (podelitev priznanj) 
 
Sodelovanje z javnim zavodom 
SOCIO (tema odnosi) 
 
Štafetne igre z OŠ Pod goro 
 

Januar  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marec  
 
 
 
 
 
Skozi vse leto 
 
 
Maj  
 

VDC 
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Likovna delavnica s konjiškimi 
likovniki (akril na platno) 
 
Proslava ob prazniku društva Vizija ( 
nastop plesne skupine) 
 
Sodelovanje z dijaki šolskega centra 
Zreče Gimnazija SLK ( plesna, 
glasbena, športna delavnica) 
 
Obisk učencev OŠ Pod goro 
(Špitalič - plesni nastop) 
 
Sodelovanje z Večgeneracijskim 
centrom Zreče (barvanje mandal) 
 
Sodelovanje z likovniki prostovoljci 
(izdelovanje portretov) 
 
Delavnice v foto studiu Fakin 
(portreti) 
 
Obisk župana občine   
 

Junij  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesen  
 
 
September  
 
 
 
 
 
December  
 
Januar  
 
 
 
Januar 
 
Februar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marec  
 
 
 
 
April 
 
 
Maj  
 
 
 
 
 

Osveščanje Okrogla miza z uporabniki 
(načrtovanje aktivnosti za leto 2018 
in evalvacija) 
 
Potopisno predavanje o Šrilanki 
Obisk knjižnice (projekt Prisluhni 
moji zgodbi) 
 
Ogled filma Podvodni svet  
 
Obisk kurentov s Ptuja 
 
Prešerna noč (spanje v VDC, ogled 
galerije Riemer, ogled slovenskega 
filma, peka figovega zavitka) 
 
Pustovanje v domu starejših (Lam. 
dom) 
 
Potopisno predavanje o Korziki 
 
Obisk maratonca nordijske hoje  
(Pero Brkič) 
 
Ogled endemita Žički Grobelnik 
(proslava ob dogodku) 
 
Ogled znamenitosti (Ljubljana) 
 
Posvet iz prve roke (CUDV Dobrna) 
 
Štafetne igre z OŠ Pod goro 
 
Obisk skupin društva Sožitje Lenart 
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Ogled filma Mama Mia 
 
Ogled muzeja (gasilski dom SLK) 
 
Festival dobrih čarovnic ( izdelovanje  
čarovniških klobukov) 
 
Obisk Sv. Miklavža/sodelovanje z 
Radiem Rogla in Novicami 

 
 
Julij  
 
Oktober  
 
 
 
 
December  
 

Predstavitev 
perspektivnih obrtnih 
poklicev – poklicev 
prihodnosti 

Predstavitev obrtnih poklicev Oktober OOPZ 

Zimovanje Spoznavanje Slovenije Februar KARION 
(Čebela) 

Preprečevanje širjenja 
obolenj 

Teoretični in praktični prikaz 
preprečevanja okužb z 
razkuževanjem rok. Še vedno so 
namreč roke tiste, s katerimi se 
okužba prenese na sočloveka. 
Starostniki še niso zadostno vajeni in 
vešči  razkuževanja rok. Poleg 
manjših razkužilnikov smo namestili 
tudi senzorske, prostostoječe, večje 
in dostopne invalidom. 

November, trajni 
projekt 

LD 

Svetovanje slepim in 
slabovidnim dijakom in 
možne pomoči pri 
izobraževanju 

Individualno Skozi vse leto 
 

Neža 

Vzgoja Odprtje prilagojenega oddelka 
predšolske vzgoje 

Junij OU, VR 
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6 Pravice do dela 

 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Zaposlovanje invalidov Zaposlitev 1 brezposelnega invalida 
v Mercator IP, enota Slovenske 
Konjice 

1. 1. Mercator 
IP 

Pričeli s postopkom zaposlitve 
novega sodelavca – invalida na 
delovnem mestu komunalni delavec. 
Upokojil se je 1 zaposleni. 

2018 ZC 

Pravno svetovanje Pravno svetovanje  zaposlenim oz. 
brezposelnim delovnim invalidom na 
društvenem nivoju ali nivoju Zveze 
delovnih invalidov Slovenije 

Po 
povpraševanju 
članov 

 

ODIDD 

Začasna zaposlitev 
strokovne delavke za 8 
ur in administratorke iz 
občine Slovenske 
Konjice 

Zaposlitev na podlagi sistematizacije 
delovnega mesta po potrebah 
društva za delo na državni in lokalni 
ravni 

3. 1. do 31. 12. 
2018 za obe 
zaposlitvi 

Vizija 

Usposabljanje Usposabljanje varovancev za 
izvajanje različnih del 

Skozi vso leto VDC 

Računalniško 
opismenjevanje 

Sodelovanje Gimnazije Slovenske 
Konjice pri računalniškem 
opismenjevanju invalidov 
(mentorstvo koordinatorice in dijakov 
na Gimnaziji) in sodelovanje s 
projektom VDC 

Skozi vso leto ŠC 

Odpravljanje ovir pri 
zaposlovanju 

Spremljanje problematike in 
opozarjanje 

Skozi vse leto ZRSZ 

Urejanje in čiščenje 
javnih površin 

Izvajanje z Karso d.o.o. 
zaposlitvenim centrom, ki nudi 
zaposlitev 11 osebam na zaščitenih 
delovnih mestih in 4 mentorjem 

Skozi vse leto JKP, ZC 

Rehabilitacijsko 
svetovanje 

Možnosti zaposlovanja invalidov. 
 
V proces zaposlitvene rehabilitacije 
se je vključilo 9 brezposelnih 
invalidnih oseb (6 jih je pridobilo 
pravico, da se usposobijo za 
ustrezno delo, se zaposlijo ali 
spremenijo poklicno kariero) 1 osebi 
je bila izdana odločba o zaposljivosti 
v zaščitni zaposlitvi. Odločba o 
zaposljivosti v podporni zaposlitvi je 
bila izdana za 2 osebi (1 oseba se je 
nato zaposlila, 1 oseba je postala 
s.p.) 

Skozi vse leto ZRSZ 

Finančne vzpodbude 
za zaposlovanje 

Javni jamstveni, preživninski in 
invalidski sklad RS. 
 
Kandidiranje za pridobitev 
nepovratnih finančnih sredstev 

Skozi vse leto ZRSZ 



 

22 

 
  

Kvotni sistem Povečana zaposljivost invalidov Skozi vse leto ZRSZ 

Obveščanje na spletnih 
straneh ZRSZ 

Razpisi delovnih mest Pred začetkom 
novega 
šolskega leta/po 
potrebi 

GŠ 
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7 Vzpodbujanje družinskega življenja, verske aktivnosti in 
spoštovanja osebne integritete 
 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Sodelovanje vseh 
deležnikov na različnih 
srečanjih, sestankih, 
nastopih  

Aktivno sodelovanje s vsemi akterji 
občin ustanoviteljic: Slovenske 
Konjice, Zreče, Vitanje (starši, 
učenci, različna društva, 
gospodarske družbe) 

Skozi vse leto GŠ 

Organizacija 
dobrodelnega koncerta 

Izvedba dobrodelnega koncerta za 
zbiranje sredstev socialno ogroženih 
in njihova udeležba na koncertu 

Maj Karitas 

Družabništvo Organizacija delavnic za kvalitetno 
preživljanje prostega časa (skupina 
za ročna dela, pogovorna skupina) 

Skozi vse leto Karitas 

Druženje varovancev s predstavniki 
OZRK 

LD 

Priprava predstav in delavnic za 
osebe z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju ter ostarele 

ŠC 

Druženje in kvalitetno 
preživljanje prostega 
časa 

Prostovoljno izvajanje aktivnosti za 
druženje treh skupin in kvalitetno 
preživljanje prostega časa 
starostnikov 

Skozi vse leto 
 
 
 
 
 
 
Jesen 

Karitas 

Družabni piknik z družabnimi igrami 
in brezplačnim srečelovom 
 

Sožitje 

Izlet v Sevnico 

Romanje Organizacija romanja za starejše in 
invalide 

September Karitas 

Adventno srečanje Organizacija skupnega adventnega 
srečanja starejših in invalidov 

December Karitas 

Vključevanje Vključenost uporabnikov preko 
srečanja v župnijskem domu 1 krat 
mesečno v skupnost vera in luč 

Skozi vse leto KARION 
(Čebela) 

Prilagojen verouk (1x mesečno) 

Vključevanje uporabnikov k društvu 
Sožitje 

Letovanje Enotedensko letovanje v Izoli  Maj KARION 
(Čebela) 

Izlet na Brezje Prevoz žensk na vozičkih s kombi 
vozilom na Brezje 

2x v juliju 2018 Vizija 

Novoletno srečanje Nastop otrok iz šole s prilagojenim 
programom in VDC, obdaritev vseh 
OMDR 

December Sožitje 

Novoletni obisk županov 
 
Prihod Betlehemskega ognja 
skavtov 
 
Silvestrovanje 

LD 



 

24 

8 Kultura, vera in turizem 

Sprejem prostovoljcev Županov sprejem prostovoljcev 
(Pogovor z varuhinjo človekovih 
pravic) 

December OU, župan 

Projekt Starejši za 
starejše 

Izboljševanje kakovosti življenja v 
starosti tako z zdravstvenega kot 
socialnega  vidika 

Skozi vse leto DU 
Slovenske 
Konjice, 
Loče 

Ohranjanje stikov s 
svojci 

Spodbujanje ohranjanja stikov s 
svojci stanovalcev, kljub vključenost 
v institucionalno varstvo. Možnost 
vračanja stanovalcev v domače 
okolje, omogočanje začasnih 
sprejemov. 

Trajni ukrep LD 

Ukrep Način izvajanja Termin 
izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Načrt razvoja in 
trženja turizma (2017-
2021) 

Izvajanje strategije skladno z 
akcijskim načrtom 

Skozi vse leto Vsi 

Obisk  romarskega 
središča 

Celodnevni izlet z obiskom   
romarskega središča  

Maj ODIDD 

Izlet Madžarska April 
 

ODIDD 

Organizacija 
družabnih srečanj za 
dan žena, rojstne 
dneve, obeležje 
praznikov 

Organizacija skupinskih srečanj v 
društvi, obiski doma in v domovih 
starejših občanov 
 

Skozi vse leto Vizija 

Sodelovanje pri mag. 
nalogi T. W. na modul 
University na Dunaju, 
prispevek k 
nadaljnjem razvoju 
Turistične destinacije 
Rogla - Pohorje 

Dopolnitev podatkov v spletni anketi 
o zakonodaji in potrebah gibalno 
oviranih za vključevanje v turistično 
ponudbo destinacije Rogla Pohorje 

September 

Obiski, sodelovanja Obiskovanje knjižnice in prebiranje 
različne literature, knjig, branje 
varovancem 

1×na dva do tri 
mesece 

KARION 
(Čebela) 

Materinski dan – izvedba programa Marec 

Konjiški dnevi - sodelovanje Junij 

Projekt »Čas je zdaj« April 

Osebam z okvaro 
sluha omogočiti 
možnost kulturnega 
ustvarjanja 

Udeležili smo se filmskega festivala 
in gledališkega gluhih.  
Dve članici društva sta se udeležile 
likovne kolonije, ki je trajala 3 dni v 
Ljubljani   
 
Uporabniki so sodelovali na različnih 
delavnicah (gledališka delavnica, 
filmska delavnica, kvačkanje, 
barvanje pirhov, izdelovanje 
voščilnic, adventnih venčkov,  

Skozi vse leto MDGN 
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izdelovanje iz das mase itd.)  in 
festivalih  

Obisk sv. maše  Uporabniki so sodelovali na 
različnih delavnicah (gledališka 
delavnica, filmska delavnica, 
kvačkanje, barvanje pirhov, 
izdelovanje voščilnic, adventnih 
venčkov,  izdelovanje iz das 
mase itd.)  in festivalih. 

Maj KARION 
(Čebela) 

Dobrodelnost Sodelovanje v dobrodelnih akcijah 
ustanov, ki se ukvarjajo z invalidsko 
populacijo 

Skozi vse leto OŠ, ŠC, 
invalidsk
e 
organiza
cije 

Spoznavanje 
drugačnosti 

Aktivnosti v okviru šolske skupnosti z 
vključevanjem teme »drugačnosti« 
(invalidni otroci, otroci s posebnimi 
potrebami, priseljenci…) 

Skozi vse leto OŠ 

Možnost kulturnega 
življenja in ustvarjanja 

Glasbena revija Zapojmo, Zaigrajmo, 
Zaplešimo v Velenju (plesna točka) 
Izlet uporabnikov v Postojnsko jamo 
 
Prireditev »Prisluhni moji zgodbi« 
 
Susret prijateljstva v Puli (nastop s 
plesno točko)  

April  
 
Junij 
 
Oktober  
 
November  

VDC 

 

Prireditve  Možnost ogleda različnih prireditev, 
ki jih izvaja zavod 

Skozi šolsko 
leto 

GŠ, OŠ 

Vključevanje v 
dejavnosti TD 

Sodelovanje v vseh projektih, ki jih 
organizira Turistično društvo. Namen 
je vključevanje starostnikov v 
aktivnosti, medgeneracijsko druženje 
in prenos znanja starejših na mlajše 
generacije. 

September, 
trajni projekt 

LD 
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9 Rekreacija in šport 

 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Kostanjev piknik  Piknik na Andrejevem domu na 
Pohorju s peko kostanjev in 
popoldanskimi športnimi tekmovanji 
v raznih disciplinah 

Oktober ODIDD 

Celodnevno druženje, 
srečanja 

S poverjeništvom Jernej na KS 
Jernej s KORK Jernej 

Oktober ODIDD 

Nakup ping pong mize Možnost postavitve v baletni dvorani Skozi vse leto GŠ 

Spodbujanje športnega 
udejstvovanja 

Športni dan gibalno oviranega dijaka 
(s spremlj.) 

Skozi šolsko 
leto 

ŠC 

Nakup e-koles Možnost izposoje 8 e-koles, ki jih je 
zagotovila Občina in TIC (v 
sodelovanju z družbo OVEN) 

Skozi 
kolesarsko 
sezono 

TIC 

Rekreacija V Termah Zreče Skozi vse leto Sožitje 

Minuta za zdravje (v razredih). 
 
Minuta za zdravje (na mesečnih 
konferencah). 

Skozi vse leto 
 
 
 

OŠ 

Rekreacija Tedenska rekreacija v telovadnici 
OŠ Ob Dravinji  

V času  
šolskega pouka 
1x tedensko 

ODIDD 
 
 
 
LD 
 

Tedenska rekreacija v telovadnici 
OŠ Loče 

Sodelovanje varovancev v vadbi za 
seniorje 

Kopalni izleti z vodno 
rekreacijo 
 

- kopanje v  Termah Lendava, voden 
ogled Lendave in stolpa Vinarium 
- kopanje v Izoli, 
- kopanje v Mali Nedelji 

Skozi vse leto ODIDD 

Športna tekmovanja 
ekip in posameznikov 

Udeležba na športnih tekmovanjih v 
pikadu (Muta), streljanju z zračno 
puško (Velenje) 

Po terminih 
športnih 
tekmovanj ZDIS 

ODIDD 

Rekreacijski pohodi Škalce, Učna pot Petelinjek Skozi vse leto 
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Učna pomoč invalidom 
v času izobraževanja 

Zagotavljanje individualne učne 
pomoči 

Skozi celotno 
šolsko leto 

ŠC 

Telovadba v bazenih Kopanje in razgibavanje v termah 1× mesečno KARION 
(Čebela) 
 Sprehodi V domačem kraju in na izletih 3-4x tedensko 

Domska telovadba Razgibavanje na različnih telovadnih 
pripomočkih in napravah 

1× tedensko 

Fizioterapija Zunanji fizioterapevt 1× mesečno 

Kolesarjenje Izbira lažjih kolesarskih poti V poletnih 
mesecih 

Športna tekmovanja Društvo je organiziralo: 
Državno prvenstvo za gluhe v 
badmintonu, 
Državno prvenstvo za gluhe v futsalu 
14. Dravinjski turnir v ribolovu 
Ribiški maraton 
 
Osebe z okvaro sluha so se skozi 
vse leto udeleževale turnirjev in 
prvenstev, ki so jih organizirala 
ostala društva oziroma organizacije 
po Sloveniji.  

 
17. 2. 
 
19. 5. 
5. 5. 
18. 8. 
 

MDGN 

Osebe z okvaro sluha so se skozi 
vse leto udeleževale turnirjev in 
prvenstev, ki so jih organizirala 
ostala društva oziroma organizacije 
po Sloveniji 

Skozi vse leto 
 

Redna rekreacija Redna rekreacija je potekala po 
ustaljenem urniku. Od meseca 
oktobra do meseca aprila v 
telovadnici Osnovne šole Ob 
Dravinji, ostale mesece na balinišču 
v Slovenskih Konjicah 

Skozi vse leto 

Udeležba na Konjiškem maratonu September 

Srečanje gluhih in 
naglušnih Savinjske 
regije 

V mesecu juniju smo se udeležili 
srečanja gluhih in naglušnih 
Savinjske regije. Srečanja so se 
udeležili člani DGN Celje, MDGN  
Velenje, DGN Podravja Maribor in 
našega društva. 

7. 7.  

Brezplačne aktivnosti v 
evropskem tednu 
športa 

Aktivnosti so potekale na različnih 
lokacijah, namenjene vsem  
(#BEACTIVE Slovenija) 

23. - 30.9 ZŠ, 
različna 
društva 

V poletje s 
potapljanjem 

Poskrbeli za aktivnosti na športno 
obarvani zaključni ekskurziji otrok z 
gibalno oviranostjo V poletje s 
potapljanjem 

Junij IAHD 
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10 Vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje 
invalidskega varstva 

 

 

11 Zakonodaja 

Rekreacija za seniorje Tedenski termin izvajanja 
brezplačne rekreacije za seniorje v 
sodelovanju z James – License to 
teach in Lambrechtovim domom 

Januar – marec 
November - 
december 

ZŠ 

Predstavitev športov Športna društva in ZŠ v šolah 
predstavijo svoje aktivnosti.  

Skozi šolsko 
leto 

Društva, 
ZŠ 

Športne vsebine ter 
tekmovanja za osebe z 
motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju 

Telovadba v rekreativnem prostoru 
VDC 
 
Treningi SOS (kolesarjenje,  atletika,  
košarka, krpljanje, met žogice, skok 
v daljino…) 
 
Treningi MATP 
 
Igre na igrišču 
 
Krajši in daljši pohodi - sprehodi 
 
Regijske igre Specialne olimpijade – 
Žalec 
Državne letne igre Specialne 
olimpijade – Ljubljana 

Skozi vse leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj  
 
Junij  

VDC 

 

Športne aktivnosti MCDD društvu Neža preda posebno 
žogo, ustrezno za igro za slepe in 
slabovidne, Evropska unija je v 
sklopu programa Erasmus + 
financirala mednarodno kampanjo 
»A ball for all« ali Žoga za vsakogar, 
za vse 

12. 10. MCDD, 
Neža 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Sodelovanje Objava splošnih aktov na spletni 
strani 

Skozi vse leto OU 

Včlanitev v  NSIOS  Redno sodelovanje v okviru članstva 
NSIOS pri predlogih in pobudah za 
sprejem zakonov in ukrepov pri 
načrtovanju in izvajanju invalidskega 
varstva na državni in lokalni ravni 

Udeležba na 
rednih sejah 
skupščine 
NSIOS skozi 
vse leto 

Vizija 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Predavanja Vikend seminarji o aktualnih 
zakonodajnih določbah 

Skozi vse leto Sožitje 

Vključevanje potreb za 
invalide – upoštevana 
predpisana zakonodaja  

Možnost vsem, ki se želijo vpisati v 
GŠ, če to dopušča kadrovski načrt in 
dovoljena sistemizacija s strani MIZŠ 

Maj 
 

GŠ 
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12 Invalidske organizacije, financiranje in vpogled v delovanje 

 

Pravno svetovanje Individualno pravno svetovanje iz 
invalidske problematike na 
društvenem nivoju ali napotitev na 
brezplačno pravno svetovanje na 
Zvezi delovnih invalidov Slovenije 

Po potrebi  ODIDD 

Spremljanje, 
oblikovanje pobud oz. 
pripomb na področju 
obravnavane 
zakonodaje za slepi in 
slabovidne in 
informiranje 

Informiranje o novi zakonodaji s 
področja slepih in slabovidnih, 
priprava pripomb za področje SS na 
sprejemajočo zakonodajo 

Po potrebi Neža 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Članarina 
 

Letna članarina 7 € razen socialno 
najšibkejših članov in težkih 
invalidov 

januar, februar 
oz. ob včlanitvi 

ODIDD 
 

Sredstva FIHO 
 

Na osnovi letnega Načrta dela ODI 
DD in poročil o porabljenih sredstev 
 

enkrat letno, 
nakazila skozi 
vse leto 

Sredstva ZDIS Na osnovi letnega Načrta dela ODI 
DD in poročil o porabljenih sredstev 

enkrat letno, 
nakazila skozi 
vse leto 

Sredstva občin Prijava na razpis občine Slovenske 
Konjice za delovanje društev in 
pokroviteljstva 

ob razpisu 
občine 

 

Sredstva ZŠ Slovenske 
Konjice 

Prijava na razpis ZŠ Slovenske 
Konjice 

aprila ob razpisu  
 

Donacije na osnovi 
dohodnine 

Na osnovi osebnih odločitev oktober 

Donacije na osnovi 
vlog 
 

Donacija občine Slovenske Konjice 
za srečanje poverjeniškega odbora 
Jernej, ostale donacije na osnovi 
vlog 

oktober 

Financiranje društev  Na podlagi javnega razpisa Občine 
Slovenske Konjice 

Jesen OU, ZŠ 

Letni delovni načrt 
 

Priprava dokumentov strokovnih 
vodij iz posameznega zavoda  

December 
 

KARION 
(Čebela) 

Finančne spodbude 
 

Država za zaposlovanje invalidov 
vsako leto nameni finančne 
spodbude 

Skozi vse leto ZRSZ 

Prostori Možnost koriščenja skupnih 
prostorov za delovanje društev 
 
Christianina soba Dvorca Trebnik 

Skozi celo leto OU 

Aktivno sodelovanje z 
vsemi društvi 

Sodelovanje na različnih prireditvah, 
kjer so povabljeni k sodelovanju 

Skozi celo 
šolsko leto 

GŠ, OŠ 

Seje organov in zbori 
članov  

Informiranje Skozi celo leto Neža 
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13 Usposabljanje strokovnega kadra 

 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Izobraževanje Redna izobraževanja in študijske 
skupine na strokovnem področju 

Skozi vse leto GŠ 

Usposabljanje s tiflopedagoginjo za 
učitelje 

ŠC 

Zagotoviti ustrezno 
usposobljenost 
strokovnega kadra 

Redni  letni seminar  Zveze društev 
gluhih in naglušnih Slovenije 

Skozi vse leto MDGN 

Mednarodne konference o 
naglušnosti, različnih seminarji  in 
simpoziji 

Supervizija.  

Seminarji ZDIS za 
vodilne in prostovoljce 
na Društvih invalidov, 
članih ZDIS 

Seminarji  Zveze delovnih invalidov 
Slovenije za članice in člane, ki 
opravljajo odgovorne naloge v 
Društvu 

Skozi vse leto ODIDD 

Udeležba na seminarjih 
in izobraževanjih 

Redno zaposlena strokovna delavka 
se udeležuje seminarjev in 
izobraževanj s področja socialnega 
varstva in pridobljeno znanje 
prenaša v delovanje društva 

Skozi vse leto Vizija 

Usposabljanje 
 
 

2x delavnica za strokovne delavce in 
vodje »Moja samopodoba je moja 
odločitev 
 
2x delavnica  »Osebna uspešnost« 
 
Test varne vožnje – nadaljevalni 
tečaj 
 
Srečanje zaposlenih VDC Slovenije 
– Ljubljana (VDC T. Hočevar) 
 
Strokovna ekskurzija za zaposlene 
(obisk sorodne institucije Novi Sad) 
 
Strokovna izobraževanja – različne 
teme 
 

Pomlad, jesen  
 
 
 
 
 
December  
 
 
Junij  
 
 
April  
 
 
Skozi vse leto 

VDC  

Seminarji in 
izobraževanja 

Udeležba na seminarjih iz področne 
vsebine, domska psihiatrija, interna 
izobraževanja, priprava in načrt dela, 
mesečni sestanki  
 
Priprava izobr. domske psih. ter 
dobavitelja materiala 

Skozi vse leto KARION 
(Čebela) 

Šolanje kadrov Šolanje kadrov za delo z invalidi 
potapljači 

Skozi vse leto IAHD 

Izobraževanje Izobraževanje Delo s slepimi otroci v 
predšolskem obdobju 
Izobraževanje Spodbujanje govorno-
jezikovnega razvoja   

Šolsko leto 
17/18 

VR 



 

31 

14 Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov 

 

15 Mednarodno sodelovanje 

 
 

          

 

Svet za invalide  

  

 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Odzivno Poročilo občini Odzivno poročilo o porabljenih 
sredstvih za sofinanciranje delovanje 
društev, za donatorska sredstva in 
za šport. 

Po terminskem 
planu 

ODIDD 

Vmesna in končna 
poročila posamezne 
aktivnosti ali dogodka 

Evalvacije posameznih dogodkov 
tekom leta in združene v končno 
evalvacijo po posameznih programih 

Po potrebi Vizija 

Letni delovni načrt Letno poročilo  
Polletno poročilo in kadrovski načrt 
za naslednje šolsko leto 

Februar 
Junij 

GŠ 

Poročila ZDIS, FIHO Pregled finančnega poslovanja, 
izvršitve letnega načrta in vsega 
delovanja ODI DD 

Februar ODIDD 

Poročilo o izvrševanju  8 posebnih 
socialnih programov, ki jih 
sofinancira FIHO 

Izdelava poročil  Evalvacija,  
poročila za financerje programov 

Skozi vse leto MDGN 

Izdelava poročil in 
načrt dejavnosti 

Letno poročilo 
Letni delovni načrt 

Februar 
3 x letno 

KARION 
(Čebela) 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Spodbujanje 
mednarodnega 
sodelovanja 

Vzpostavljanje stikov  s prijateljskimi 
mesti Občine Slovenske Konjice in 
njihovimi institucijami, ki se posredno 
ali neposredno ukvarjajo z invalidi 

Skozi vse leto OU 

Potapljanje Potapljaški kamp Kraljevica April IAHD 

Vključevanje v različna 
srečanja 

Sodelovanje na državnih in 
mednarodnih tekmovanji mladih 
glasbenikov 

Skozi celo 
šolsko leto 

GŠ 


