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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 
IC Izletnik Celje 
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 
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 
OOPZ Območna obrtna-podjetniška zbornica Slovenske Konjice 
OOPP Oddelek za okolje, prostor in promet 
OSDZ Oddelek za splošne in družbene zadeve 
OŠ Osnovna šola 
OU Občinska uprava 
OOPZ Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenske Konjice 
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 2017 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 pripravil Svet za invalide 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 2017. 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.  

 
Leto 2017 je bilo aktivno, kar je razvidno iz poročila. Vsa področja iz akcijskega načrta so dobro 
zastopana 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 

OU 

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 

IC 

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 

-  z izdajo društvenega »VODNIKA«  
- na oglasnih deskah v Slovenskih 
Konjicah in v KS Jernej, 
- 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 
- na spletnem albumu ODI DD 

http://picasaweb.google.si/slovenske

konjice 

Skozi vse leto ODIDD 

Osveščanje in 
informiranje javnosti  

Osveščanje javnosti o potrebah 
invalidov in delovanju Sveta za 
invalide 

Skozi vse leto Svet za 
invalide 

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

TIC 

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

vsi 

Redni in dodatni programi v vrtcih in 
osnovnih šolah (predstavitev 
invalidskih organizacij) 

ODIDD 

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 

Informiranje uporabnikov o dogodkih 
in aktivnostih preko spletne strani, 
Facebook objav, objav v lokalnem 
časopisu. 

MCDD 

Predstavitev programa 
»Nasilje nad invalidi« in 
področne zakonodaje 
 

Predstavitev programa »Nasilje nad 
invalidi« v izvedbi Društva VIZIJA, 
drugi del »Področna zakonodaja« v 
izvedbi Lidije Pratnemer predsednice 
Sveta za invalide 
 

April Vizija 

Okrogla miza – boj za 
pravice  
Zakon o dolgotrajni 
oskrbi 

Sodelovanje v okviru Festivala 
drugačnost  Slovenj Gradec Društva 
paraplegikov Koroške na okrogli mizi 
na temo »Boj za pravice«  

September 

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 
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Organizacija predavanj: 
Popotovanje Oli the Walker, uporaba 
fotoaparata in fotografije, 
popotovanje po Ameriki, zdrav 
življenjski slog, potovanje po Ibizi. 

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.  

Izdana je bila zgibanka društva, kjer 
so navedeni osnovni podatki društva 
in predstavljeni socialni programi 
društva 

Objave v lokalnih 
medijih 

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

Skozi vse leto Sožitje 

Priprava e-gradiva Priprava e-revije invalidni potapljač Skozi vse leto IAHD 

Osveščanje in 
informiranje javnosti 

Sprotno urejanje in posodabljanje 
spletne strani 

Skozi vse leto VDC 



8 

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 

Zdrava šola Organizacija delavnic za dijake in 
učitelje na temo zdravje 

Skozi vse leto ŠC, OŠ 

Šolska svetovalna služba – 
pozornost, čuječnost medosebnih 
odnosov 

Hipoterapija, delo s terapevtskim 
psom, terapevtsko potapljanje…. 

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 185 
invalidnih oseb in gibalno oviranih 
starostnikov in opravili 931 obiskov 
po terenu, domovih. 

Skozi vse leto  OZRK 

Delitev dodeljenih 
počitniških kapacitet 
ZDIS 
 

Komisijska  napotitev delovnih 
invalidov z njihovo družinami na 
društvu dodeljene 7 ali 10 dnevne 
termine in destinacije s strani Zveze 
delovnih invalidov Slovenije 

Po terminskem 
planu Zveze 
delovnih 
invalidov 
Slovenije skozi 
vse leto 2017 

 

ODIDD 

Zbiranje prehrambnih 
in higienskih artiklov 

Zbiranje prehrambne in higienske 
opreme po trgovinah za potrebe 
Župnijske Karitas Slovenske Konjice. 

Skozi vse leto Karitas 
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Zbirali so tudi oblačila, obutev, 
otroško opremo, šolske potrebščine, 
igrače, posteljnino, belo tehniko, 
pohištvo … 

Izvajanje programa 
Ohranjanje zdravja, 
zdravstvena preventiva 
in medicinsko tehnični 
pripomočki 

Na podlagi rezultatov internega 
razpisa  in ugotovljenih potreb so 
bile posamezne vsebine realizirane v 
okviru višine mesečnih namenskih 
sredstev (nakup kart za kopanje v 
zdravilišču Laško, karte za masažo 
hrbtenice in pomoč pri nabavi 
medicinsko tehničnih pripomočkov) 
 
V primeru okvare lastnega vozička 
možnost izposoje vozička (na voljo 2 
vozička) 

Skozi vse leto Vizija 

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

Skozi vse leto KARION 
(Čebela) 

Fizioterapija Razgibavanje 

Ustvarjanje pogojev za 
boljše zdravje 

1.Planinski tabor Logarska dolina 
2.Letovanje v Bernardinu Portorož 
3.Letovanje Pinesta Novigrad 
4.Letovanje v Termah Ptuj 
5.Specialno jadranje Biograd na 
moru 

 
19. 6. – 21. 6. 
26. 6 – 30. 6. 
3. 7 – 7. 7. 
17. 7. – 21. 7. 
16. 9 – 23. 9. 

VDC 

Donacija za prenosni 
računalnik in napravo 
za sušenje SA 

Šoloobveznemu gluhemu članu smo 
iz sklada za tehnične pripomočke  
donirali sredstva za nakup 
prenosnega računalnika. Težje 
naglušni uporabnici smo donirali 
sredstva za nakup naprave za 
sušenje slušnega aparata 

Junij MDGN 

Letovanje oseb z 
okvaro sluha 

Dvema socialno ogroženima 
družinama 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 

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 

Heroji furajo v pižamah Okrogla miza in vožnje 
posameznikov  

November MCDD, 
OU, PP 

Festival podvodnega 
filma 

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

Januar IAHD 

Program Potapljanje  Program Potapljanje kot del 
rehabilitacije 

Zima 2017 IAHD 
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3 Strokovno – podporne storitve, socialnovarstvene storitve in 
materialna varnost 

Program Potapljanje skozi rekreacijo Poletje 2017 

Nove naprave v ZD Nakup terminalov in defibrilatorjev September ZD, OU 

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 

Organizacija ekskurzije v  Vulkanijo    
in Radence (marec), obiskali smo 
zeliščarja Jožeta Majesa in Grad 
Sevnica (junij) ter si ogledali Mursko 
Soboto (september) in Dunaj 
(december).  

Skozi vse leto MDGN 

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

Socialno šibki člani in 
težki invalidi 

Praznični paketi ob zaključku leta za 
socialno šibke članice in člane  

 December 2017 
 

ODIDD 

Informacijska 
dostopnost strokovno – 
podpornih služb 

Informiranje in usmerjanje na 
individualno psihološko sodelovanje 
(sodelovanje z JZ Socio, kjer imajo 
na voljo individualno psihološko 
svetovanje s psihologinjo) 

Skozi vse leto MCDD 

Zagotavljanje 
strokovne pomoči 

Informiranje in usmerjanje na 
individualno psihološko sodelovanje 
(sodelovanje z JZ Socio, kjer imajo 
na voljo individualno psihološko 
svetovanje s psihologinjo) 

Skozi vse leto MCDD 

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 
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Supervizija in intervizija 
 
 

Strokovna pomoč supervizorke za 
razreševanje težav v povezavi z 
delom v programu »Nasilje nad 
invalidi« in intervizija kot podporna 
strokovna pomoč prostovoljkam in 
prostovoljcem za uspešno 
vključevanje prostovoljnega dela v 
poslanstvo društva in za doseganje 
standarda kakovosti društva kot 
celote 

Supervizija 1X 
mesečno, 
intervizija 1X na 
tri mesece 
 
 
 
 
 

Vizija 
 
 
 
 
 
 

Pravna svetovalna 
pomoč žrtvi nasilja 
 

Urejanje brezplačne pravne pomoči 
uporabnici varnega stanovanja 
(slepa oseba) pri urejanju postopka 
razveze 

September 
 

Pridobitev verifikacije 
za uvrstitev v javni 
socialno varstveni 
program 
 

Na podlagi uspešnega dela na 
področju nasilja nad invalidi v 
zadnjih treh letih smo v letu 2017 
program dopolnili za pridobitev 
verifikacijske listine za uvrstitev 
programa Nasilje nad invalidi med 
javne socialno varstvene programe v 
Sloveniji 

Marec - 
september  

Prostovoljstvo in 
medsebojni 
solidarnostni projekt 
»Ženska – ženski« - 
akcijsko delo 
 

Pomoč prostovoljk in prostovoljcev 
na sedežu društva in na terenu pri 
izvajanju programov društva,  pomoč 
pri opremljanju stanovanja dvema 
uporabnicama po odhodu iz varnega 
zavetja Hiša zaupanja (podaritev 
kuhinjske in sobne opreme, radia, 
kuhinjskih pripomočkov, posteljnine 
in drugo za samostojno bivanje), 
družabni obiski v DSO » 
Lambrechtov dom«,  
nemobilnim invalidom z gibalno oviro 
nudenje prevozov s kombi vozilom 
 

Skozi celo leto 

Stvarne pomoči pri 
nabavi osnovnih 
življenjskih potrebščin 
 

V obliki izdaje naročilnice smo dali 
pomoč socialno ogroženim članicam 
za nakup osnovnih prehranskih 
izdelkov, potrebščin za osebno nego 
in pralna sredstva 
 

September, 
november 

Program Prevozi 
invalidov z gibalno 
oviro 
 

Podporne aktivnosti ostalim 
programom društva za možnost 
sodelovanja nemobilnih invalidov z  
gibalno oviro, ki ne morejo 
uporabljati javnih prevoznih sredstev   

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                                              

Obisk varuhinje 
človekovih pravic 

Srečanje z občani December VČP, OU 
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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 

Slovesni dan 
prostovoljstva 

Prireditev v Nacionalnem tednu 
prostovoljstva 

Maj SF 

Pomoč Zbiranje prehrambenih in drugih 
artiklov (ozimnice, oblačil, obutve, 
otroške opreme…), akcije in 
adventne akcije z vozički v trgovinah 

Skozi vse leto Karitas 

Vodenje treh skupin za samopomoč 
v Lambrechtovem domu 
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4 Dostopnost 

 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Ureditev dostopnosti Sanacija grajenih ovir na ravnih 
površinah, poglobitev pločnikov na 
lokaciji pri semaforjih na Liptovski 
cesti in Tattenbachovi ulici. 
  
Označitev parkirnih mest za invalide 
(1xleto). 
 
Obnova semaforizacije pri križišču 
Mariborska - Usnjarska 
 
Gradnja vrtca Prevrat (prilagoditev 
dostopnosti, klančine, dvigalo, 
WC….) 
 
Gradnja vrtca v Ločah (dostopnost, 
klančine….) 
 
Vključitev področja v Celostno 
prometno strategijo Občine 
Slovenske Konjice. 
 
Priprava idejne zasnove ureditve 
ploščadi na Mestnem trgu z odpravo 
grajenih ovir. 
 
Modernizacija semaforskih naprav 
na križišču »Kralj«. 
 

Skozi vse leto 
 
 
 
 
 
Julij, avgust 
 
 
Avgust 
 
 
Vse leto 
 
 
 
Vse leto 
 
 

OOPP, KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tednu Evropskega tedna 
mobilnosti so bile v sodelovanju z 
občinskimi redarji izvedene 
preventivne akcije z namenom 
osveščanja udeležencev v peš coni, 
ki je namenjena pešcem, kolesarjem 
in posebnim prevoznim sredstvom 

Skozi vse leto MIRed 
 

Prostofer – možnost prevoza 
starejšim ljudem 

Skozi vse leto OU, 
prostovoljc
i 

ETM – predstavitev e –mobilnosti, 
vključitev invalidnih oseb 

September OU 

Dan brez avtomobila September OU 

Začrtani 2 parkirišči za invalidne 
osebe 

Leto 2017 SPK 

Razpršeni hotel Trebnik December OU, SoP 
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Izvajanje zdravstvene, 
zobozdravstvene 
preventive 

Kontinuirano izvajanje zdravstvene 
in zobozdravstvene vzgoje otrok v 
OŠ v Parku. Zdravstvena vzgoja se 
izvaja po planu in tudi glede na 
trenutne potrebe, problematiko itd. 

Skozi vse leto ZD 

Kontinuirano izvajanje zdravstvene 
in zobozdravstvene vzgoje v VDC – 
enoti Slovenske Konjice. 

Izvedba Svitovih dogodkov v lokalni 
skupnosti, s čimer približamo in 
predstavimo ljudem pomen rednega 
sodelovanja v programu Svit. 
Postavitev modela debelega črevesa 
s spremembami, ki so drugače očem 
nevidne. 

Izvedba predavanja o dejavnikih 
tveganja in izvedba meritev krvnega 
tlaka in sladkorja v krvi. 

Ob Svetovnem dnevu ledvic (marec) 
in Svetovnem dnevu zdravja (april) v 
avli ZD izvedemo stojnice z 
meritvami krvnega tlaka in sladkorja 
v krvi. Nudimo svetovanje in 
brezplačna gradiva. 

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  

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 

Skozi vse leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRed 
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5 Vzgoja in izobraževanje 
 

na kraju kršitve ugotovljeno, da 
invalida, ki imata parkirno karto le te 
nista uporabila. 

 
 
 
December 

»Parkiraj izgovore drugam!« 
intenziven nadzor razmer na 
parkirnih mestih, rezerviranih za 
invalide  

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 

Dogovor - Svet za 
invalide 

Tekom leta sleditev grajenih ovir v 
mestnem okolju in sporočanje Svetu 
za invalide za dogovor o sanaciji 
konkretne ovire 

Skozi vse leto Vizija 

Zagotavljanje storitev Vključitev novih uporabnikov 
 

Skozi vse leto VDC 

Dostopnost turističnih 
objektov 

Pozivi za ureditev dostopnosti 
turističnih objektov 

Skozi vse leto SVI 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Predavanja iz pravne, 
zdravstvene in ostale 
tematike 

Predavanja iz pravne, zdravstvene in 
ostale tematike  

Skozi vse leto 
 
Skozi vse leto 

ODIDD 
 
 
 
 
 
 
MCDD 

Predavanja iz zdravstvene tematike 
1X mesečno.  
Organiziranje delavnic finančnega 
opismenjevanja 

Aktivnosti za integracijo 
otrok, mladostnikov in 
mladostnikov invalidov 
v sistem redne vzgoje 
in izobraževanja   

Koordinacija in izvajanje učne 
pomoči otrokom, med katerimi so 
tudi otroci migrantov 
 

Skozi vse leto 

Neformalno 
izobraževanje 

Izvajanje tečaja slovenskega jezika, 
telefonsko opismenjevanje - 
delavnice delo s pametnim 
telefonom, računalniško 
opismenjevanje, tečaji tujih jezikov  
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Počitniške aktivnosti za otroke (Šola 
kreativnosti) 

Medsebojno 
sodelovanje 

Sodelovanje s strokovnimi delavci 
OŠ V parku 

Skozi vse leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj 
 
Junij 
 
Julij 
 
Maj 
December 
 

GŠ, OŠ, 
ŠC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LD 

Sodelovanje med OŠ 

Zagotavljanje enakovrednih pogojev 
za delo vseh učencev in oblikovanje 
strpnega šolskega okolja 
 
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.  

Zagotavljanje enakovrednih pogojev 
za delo vseh dijakov;  enakovredno 
vključevanje dijakov s posebnimi 
potrebami v šolske in izvenšolske 
dejavnosti ter projekte skozi vse leto 

Risanje s kredami 
 
Obisk medgeneracijskega centra 
Zreče 
 
Medgeneracijski tabor Lisca 
 
Branje pravljic, petje z otroci Vrtca 
Slovenske Konjice 

Učna pomoč invalidnim 
osebam v času 
izobraževanja 

Zagotavljanja individualne učne 
pomoči 

Skozi šolsko 
leto 

ŠC 

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 

Izobraževanje 
prostovoljk in 
prostovoljcev  

Izobraževalna delavnica »Timsko 
delo« - ključ do uspešnega 
opravljanja poslanstva društva 

Marec Vizija  
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Tečaj slikanja na svilo 
 

Tečaj slikanja na svilo (teoretično in 
praktični prikaz tehnike »Solna 
tehnika«)  

September 

Sodelovanje s Svetom 
za invalide občine 
Vitanje, Osnovno šolo 
Vitanje in Društvom 
VIZIJA v okviru 
medsebojnega 
sodelovanja Svetov za 
invalide 

Izobraževalna delavnica za učence 
3. in 4. razreda OŠ o posledicah 
invalidnosti po zlomu hrbtenice po 
končani medicinski rehabilitaciji s 
predstavitvenim gradivom »Kako 
naprej« in predstavitve knjige »Za 
lepše in prijaznejše življenje s 
paraplegijo in tetraplegijo« - iskanje 
samega sebe 

Oktober 

Izobraževalna 
delavnica 
 

Tečaj slikanja na steklo (teoretični 
del  s praktičnim prikazom) za 
članice v DSO »Lambrechtov dom«, 
prostovoljke in članice Društva Vizija 

December 

Izobraževalna delavnica pod 
vodstvom strokovnjakinje za 
transakcijske analize z naslovom 
»Postavljanje mej« 

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,  programi za otroke in 
najstnike – tematski seminarji - 
ohranjanje psihofizičnega zdravja 
družin 

Junij, skozi vse 
leto 

Sožitje 

Vseživljenjsko učenje Udeležba starejših od 18 let, z 
motnjo v telesnem in duševnem 
razvoju na različnih lokacijah   

Skozi vse leto Sožitje 

Povezovanje 
 
 

Obisk učencev OŠPP V parku 
(spoznavanje delavnic) 
Velikonočni sejem – promocija in 
prodaja izdelkov na Mestnem trgu  
Prodaja izdelkov lastnega programa 
v Mercatorju (ob sredah) 
 
 
 
Obisk VDC Novo mesto 
 
Praksa učenke OŠ Pod goro 
 
Praksa učencev Gimanzije SLK 
 
zlet uporabnikov v Goričko – ogled 
Vulkanije 
 
Obisk v enoti Šmarje (praznovanje) 
 

Januar  
 
13. 4. 
 
Od aprila do 
junija, 
od septembra 
do decembra  
 
22. 5. 
 
17. – 21. 7. 
 
21. – 28. 8. 
 
30. 8. 
 
 
12. 9. 
 
19. 9. 

VDC 
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Obisk Miloša SlaparJA v CVD 
Golovec 
 
Roditeljski sestanek za starše in 
skrbnike uporabnikov 
 
Kostanjev piknik 
 
Obisk PGD , ogled muzeja, gasilnih 
aparatov, avtomobilov. 
 
Abilimpiada v Murski Soboti 
 
Obisk VDC Karion Čebela- dan 
odprtih vrat 
 
Ogled razstave malih pasemskih 
živali 
 
Obisk skupine udeležencev socialne 
aktivacije 
 
Tradicionalni slovenski zajtrk 
 
Obisk vrtca ( mlajša skupina iz 
Tattenbachove) 
 
Obisk Sv. Miklavža – sodelovanje z 
Radiem Rogla 
 
Obisk župana občine  

 
 
12. 10. 
 
 
13. 10. 
 
18. 10. 
 
 
20. – 21. 10. 
 
26. 10. 
 
 
27. 10. 
 
 
14. 11. 
 
 
17. 11. 
 
21. 11. 
 
 
8. 12. 
 
 
18. 12. 

Osveščanje Ogled filma Podvodni svet 
Potopisno predavanje Oliver Tič - 
Amerika 
Potopisno predavanje PD Zreče- 
Glossglockner 
Pustovanje na Mestnem trgu   
Zdravstveno predavanje 1.del – 
skrbim za svoje telo 
Potopisno predavanje PD Zreče – 
Maroko 
Obisk prireditve ob 10 letnici enote 
Šmarje 
Zdravstveno predavanje  2. del – 
skrbim za svoje telo  
Zdravstveno predavanje 3.del  – 
skrbim za svoje telo 
Ogled razstave malih pasemskih 
živali 
Obisk mestne galerije Rimer 
Zabava za uporabnike v dvorani 
Konjičanka 

Januar  
 
16. 2. 
22. 2. 

 
28. 2. 
15. 3. 
 
22. 3. 
 
19. 5. 
 
14. 6. 
 
13. 9. 
 
27. 10. 
 
8. 11. 
 
14. 12. 

VDC 

Predstavitev 
perspektivnih obrtnih 
poklicev – poklicev 
prihodnosti 

Predstavitev poklicnega 

izobraževanja  - Poklici prihodnosti 

in sodobna e-mobilnost z roko v roki! 

Oktober OU, 
OOPZ 
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6 Pravice do dela 

 
  

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Zaposlovanje invalidov Delavnica za delodajalce: 
Vzpodbude pri zaposlovanju 
invalidov 

Marec 2017 Mercator 
IP 
OOPZ 

Od načrtovanih dveh novih 
zaposlitev na zaščitenem delovnem 
mestu je bila realizirana le 1 
zaposlitev. En kandidat rehabilitacije 
ni zaključil. 

Maj 2017 ZC 

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

Po 
povpraševanju 
članov 

 

ODIDD 

Zaposlitev osebe za 
polovični delovni čas  

Opravljanje delovnega mesta 
»Tajniško poslovanje, organizacijska 
in druga dela« za polovični delovni 
čas – zaposlitev občanke iz 
Slovenskih Konjic 

Junij - december Vizija 

Usposabljanje Usposabljanje varovancev za 
izvajanje različnih del 

Skozi vso leto VDC 

Odpravljanje ovir pri 
zaposlovanju 

Spremljanje problematike in 
opozarjanje 

Skozi vse leto ZRSZ 

Urejanje in čiščenje 
javnih površin 

Izvajanje z Karso d.o.o. invalidskim 
podjetjem, 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 8 brezposelnih 
invalidnih oseb (6 oseb se je skladno 
z Zakonom o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov usposobilo za ustrezno 
delo in zaposlitev zadržalo) 
1 osebi je bila izdana odločba o 
zaposljivosti v zaščitni zaposlitvi. 

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 

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 

Nastopi, sodelovanje 
na proslavah, itd. 

Aktivno sodelovanje s vsemi akterji 
občin ustanoviteljic: Slovenske 
Konjice, Zreče, Vitanje 

Skozi vse leto GŠ 

Stanovanjska 
problematika 

V uporabo predani 2 stanovanju 
dostopni za invalidne osebe 

Leto 2017 SPK 

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 

Skozi vse leto Karitas 

Druženje varovancev s predstavniki 
OZRK 

LD 

Organizacija delavnic za kvalitetno 
preživljanje prostega časa 
(pogovorne skupine o življenju, 
različne kulturne aktivnosti, pojemo 
ljudske pesmi, pikado, …) 

MCDD 

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 
 
 
 
 
 
 
 
Junij 
 
 
Oktober 

Karitas 

»Vključevanje ranljivih skupin k 
aktivnemu delovanju v urbanem 
naselju Slovenske Konjice z 
zgodbami Zdenke Serajnik« 

OU 

Družabni piknik z brezplačnim 
srečelovom 
 

Sožitje 

Izlet v Kranjsko Goro 

Romanje Organizacija romanja za starejše in 
invalide 

April, maj 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) 

Letovanje Enotedensko letovanje v Izoli  Maj KARION 
(Čebela) 

Obisk grobov 
nemobilnim članicam iz 
DSO » Lambrechtov 
dom« 

Nemobilnim stanovalkam DSO 
»Lambrechtov dom« smo s kombi 
prevozom in spremstvom omogočili 
obisk grobov sorodnikov 

Oktober Vizija 

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

December Sožitje 

Novoletni obisk županov LD 
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8 Kultura, vera in turizem 

 
Prihod Betlehemskega ognja 
skavtov 
 
Silvestrovanje 

Sprejem prostovoljcev Županov sprejem prostovoljcev December OU, župan 

Koordinacija potreb 
starejših 

Vzpodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja in sožitja med mlado, 
srednjo 
in starejšo generacijo v Slovenskih 
Konjicah 

Skozi vse leto MCDD 

Računalniško 
opismenjevanje 

Računalniško opismenjevanje 
starejših v prostorih MCDD 

Skozi vse leto MCDD 

Življenje s slepoto Delavnica Živeti s slepoto 
 
Dan bele palice – predstavitev 
življenja slepih ob mednarodnem 
dnevu slepih 
 
Predstavitev tehnik mobilnosti in 
orientacije in tehničnih pripomočkov 
za slepe in slabovidne 

Junij 
 
Oktober 
 
 
 
November 

Neža 

Projekt Starejši za 
starejše 

Izboljševanje kakovosti življenja v 
starosti tako z zdravstvenega kot 
socialnega  vidika 

Skozi vse leto DU 
Slovenske 
Konjice, 
Loče 

Srečanja Srečanje slepih in slabovidnih žena 25. 3. Neža 

Srečanje slepih in slabovidnih otrok 
in družin 

15. 4.  

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Načrt razvoja in 
trženja turizma (2017-
2021) 

Izvajanje strategije skladno z 
akcijskim načrtom 

Skozi vse leto Vsi 

Prejem naziva 
Evropske destinacije 
odličnosti 2017 – 
finalistke 

Vključitev v evropski zemljevid EDEN 
destinacij in uporabo uradnega 
EDEN logotip 

September OU, 
TIC 

Obisk  romarskega 
središča 

Celodnevni izlet z obiskom   
romarskega središča  

Maj ODIDD 

Izleti Voden tridnevni izlet  April 
 

ODIDD 

Kulturna dogodka ob 
druženju  ob Dnevu 
žena in Materinskem 
dnevu in ob 
prednovoletnem 
druženju 

Sodelovanje z otroci Marec 
 
December 

ODIDD 

Gostovanje drugih 
društev 

Pogostitev prostovoljcev – 
celodnevni program in pogostitev. S 
sredstvi, ki so jih donatorji  namenili 

Maj Karitas 
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za ta dogodek so se pokrili vsi 
stroške tega dogodka. Manjši 
ostanek sredstev pa porabili za 
nabavo hrane za ŽK Slovenske 
Konjice. 

Izlet Izlet na Brezje, ogled Radovljice in 
obisk članice v DSO Radovljica 

Julij.  Vizija 

Prevoz s kombi 
vozilom 

Prevoz članic pevskega zbora DSO 
»Lambrechtov dom« na revijo 
pevskih zborov v Poljčane 

September 

Obisk knjižnice  Obiskovanje knjižnice in prebiranje 
različne literature, knjig, branje 
varovancem 

1×na dva do tri 
mesece 

KARIO
N 
(Čebela
) 

Osebam z okvaro 
sluha omogočiti 
možnost kulturnega 
ustvarjanja 

Ob dnevu znakovnega jezika smo v 
KSEVT-u v Vitanju organizirali 
filmski festival gluhih, kjer se je 
predstavilo devet filmov različnih 
društev iz celotne Slovenije.  
 
Udeležili smo se tudi gledališkega 
festivala v Mariboru in likovne 
kolonije v Ljubljani.  

November MDGN 

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 KARIO
N 
(Čebela
) 

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

Skozi vse leto OŠ, 
ŠC, 
invalids
ke 
organiz
acije 

Spoznavanje 
drugačnosti 

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

Skozi vse leto OŠ 

Kulturne prireditve, 
izleti 

Materinski dan, pustovanje, obiski 
različnih krajev 

Skozi vse leto KARIO
N 
(Čebela
) 
 

Obiskovanje in sodelovanje na 
prireditvah v času Konjiških dni 

Junij 

Možnost kulturnega 
življenja in ustvarjanja 

Proslava ob  kulturnem prazniku –  
Prešernov dan  

7. 2.  
 

VDC 
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 Razstava likovnih del v dvorcu 
Trebnik 
 
Konjiški dnevi – likovne delavnice 
pred občino  
 
Ogled razstave likovnih del v MC 
Patriot 
Likovna kolonija – turistična kmetija 
Urška 
Obisk mestne galerije Rimer 
Zaključna prireditev v kulturnem 
domu  (Zgodba o prijateljstvu) 

Maj  
 
 
22. – 23. 6. 
 
 
11. 10. 
 
23. –25. 10. 
 
8. 11. 
 
14. 12. 

Prireditve  Možnost ogleda različnih prireditev, 
ki jih izvaja zavod 

Skozi šolsko 
leto 

GŠ, OŠ 
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9 Rekreacija in šport 

 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Rekreacijski pohodi - Pohod »Po keltskih stopinjah« na 
območju Zreč 
- Pohod »Po srčkovi poti« na 
območju Zreč 

Marec 
 
November 

ODIDD 

Kostanjev piknik z 
dopoldanskim izletom 

Piknik na Andrejevem domu na 
Pohorju s peko kostanjev in 
popoldanskimi športnimi tekmovanji 
v raznih disciplinah  ter dopoldanski 
izlet  v Ruše in okolico  

Oktober ODIDD 

Celodnevno druženje, 
srečanja 

- Obisk Živalskega vrta v Ljubljani, 
voden ogled stare Ljubljane, 
- s pobratenim Društvom invalidov 
Slovenska Bistrica na Treh kraljih 
- s poverjeništvom Jernej na KS 
Jernej 

Julij 
 
September 
 
Oktober 

ODIDD 

Spodbujanje športnega 
udejstvovanja 

Športni dan gibalno oviranega dijaka 
(s spremlj.) 

Skozi šolsko 
leto 

ŠC 

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 pod strokovnim 
vodstvom 

V času  
šolskega pouka 
1x tedensko 

ODIDD 
 
 
 
 
 
 
LD 
 

Enourna rekreacija  vsak teden z 
izvajanjem različnih vaj za  
vzdrževanje fizične kondicije v času 
šolskega pouka 

Sodelovanje varovancev v vadbi za 
seniorje 

Kopalni izleti z vodno 
rekreacijo 
 

- kopanje v  »TALASO«, Strunjan ali 
na morski plaži in popoldanski voden 
ogled Pirana, 
- triurno kopanje v  Termah Lendava, 
voden ogled Lendave in stolpa 
Vinarium 
-triurno kopanje v TERMAH 
Topolšica in ogled Muzeja 
hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu    

Avgust 
 
 
Junij 
 
 
November 

ODIDD 

Športna tekmovanja 
ekip in posameznikov 

Udeležba na športnih tekmovanjih v 
pikadu, streljanju z zračno puško, 
namiznem tenisu, ribištvu, ki jih 
organizira Zveza delovnih invalidov 
Slovenije po področjih 

Po terminih 
športnih 
tekmovanj ZDIS 

ODIDD 

Delavnice Izdelava košar iz vrbovih šib 
Izdelava velikonočnih butar 
Izdelava velikonočnih pirhov 
Izdelava adventnih vencev 
Izdelava prazničnih čestitk 

februar 
marec 
marec 
november 
december 

ODIDD 
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Urice plesa Učna pomoč in urice plesa za 
varovance varstveno Delovnega 
centra 

Skozi celotno 
šolsko leto 

Gimnazija, 
VDC 

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 

Športna tekmovanja Organizacija Državnega prvenstva v 
orientacijskem teku za gluhe in 
naglušne 
 

10. 6. MDGN 

13. Dravinjski turnir v ribolovu in  
Ribiški maraton 

27. 4.  
28. 8. 

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 

Brezplačne aktivnosti v 
evropskem tednu 
športa 

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

23. - 30.9 ZŠ, 
različna 
društva 

Demonstracija 
potapljanja 

Za osebe z invalidnostjo s sidemuont 
opremo 

Februar IAHD 

Stažno potapljanje Rovinj - Bale Julij IAHD 

Gibanje za zdravo 
starost 

Rekreacija za starejše Skozi šolsko 
leto 

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 

Udeležba na športnem snežnem 
dnevu v Planici 
 
Aerobika (1x tedensko) 
 
Udeležba na turnirju v krpljanju 
Črna/Koroškem 
 
Ogled svetovnih iger v Schladmingu 
Joga smeha 
 
Organizacija MATP iger v športni 
dvorani in udeležba na igrah 
 
Vaje za zdravo hrbtenico ob četrtkih 

18. 1. 
 
 
Januar – marec  
 
14. 2. 
 
 
21. 3. 
Marec – april  
 
20. 4. 
 
 
Skozi vse leto 

VDC 
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10 Vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje 
invalidskega varstva 

 

 

11 Zakonodaja 

 
Športne igre z OŠ V parku 
 
Izvajanje kopanja v Termah Zreče 
(po skupinah) 
 
Udeležba na atletskem turnirju v 
Mariboru 
 
Sodelovanje v projektu SOS  zdrave 
oči (v Ljubljani) 
 
Udeležba na državnih MATP igrah v 
Mariboru ( OŠ G. Šiliha) 

 
18. 5. 
 
Pomladi in 
jeseni  
 
1. 6. 
 
 
19. 10. 
 
 
18. 11. 

Športne aktivnosti Organizacija in koordinacija športnih 
aktivnosti (nordijska hoja) 

Skozi vse leto MCDD 

Svetovni dan gibanja Gibanje v parku Baronvaj Maj OU, 
zavodi 

Pripelji srečo v službo Vzpodbujanje kolesarjenja na 
delovno mesto 

Maj, junij OU 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Sodelovanje Objava splošnih aktov na spletni 
strani 

Skozi vse leto OU 

V okviru članstva 
NSIOS sodelovanje pri 
oblikovanju 
invalidskega varstva v 
Sloveniji 

Društvo VIZIJA kot član NSIOS v 
okviru delovanja NSIOS preko svoje 
predstavnice redno sodeluje pri delu 
v zvezi z oblikovanjem invalidskega 
varstva v Sloveniji 

Skozi vse leto Vizija 

Ukrep Način izvajanja Termin izvedbe 
ukrepa 

Nosilci 

Predavanja Vikend seminarji o aktualnih 
zakonodajnih določbah 

Skozi vse leto Sožitje 

Pravice do socialne pomoči in 
dedovanje 

Februar Karitas 

Vpis  Možnost vsem, ki se želijo vpisati v 
GŠ, če to dopušča kadrovski načrt in 
dovoljena sistemizacija s strani 
MIZŠ: 
- preizkus glasbenih sposobnosti, 
- vpis za naslednje šolsko leto. 

Maj 
 

GŠ 

Predstavitev novosti v 
zakonodaji varstva 
osebnih podatkov 

Vsem aktivno sodelujočim v Društvu 
VIZIJA, vključno prostovoljkam in 
prostovoljcem, so bile predstavljene 

Julij Vizija 
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12 Invalidske organizacije, financiranje in vpogled v delovanje 

novosti v zakonodaji varstva osebnih 
podatkov, ki bodo veljale v letu 2018 

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 

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 

Medsebojno 
sodelovanje med 
invalidskimi društvi in 
drugimi nevladnimi 
organizacijami 

V obliki ustvarjalnih delavnic, 
predstavitev delovanja in izvajanja 
programov  
 

19.6., 20.9., 
9.11. 

Vizija 
 

Sodelovanje z 
Občinskim društvom 
gluhih in naglušnih 
Velenje v kombinaciji s 
Svetom za invalide 
občine Velenje 

Izmenjava dobrih praks pri izvajanju 
posebnih socialnih programov in 
izmenjava znanj in vedenj za 
posamezne vrste invalidnosti  
 

10.5., 28.9. 

Skupno urejanje 
življenjskih razmer 
žrtev nasilja 

Sodelovanje z Društvom slepih in 
slabovidnih Celje pri urejanju 
življenjskih razmer slepe osebe   po 
odhodu iz varnega stanovanja Hiša 
zaupanja 

Skozi vse leto 

Sredstva FIHO 
 

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

enkrat letno, 
nakazila skozi 
vse leto 

ODIDD 

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

enkrat letno, 
nakazila skozi 
vse leto 

ODIDD 

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

ob razpisu 
občine 

 

ODIDD 

Sredstva ZŠ Slovenske 
Konjice 

Prijava na razpis ZŠ Slovenske 
Konjice 

aprila ob razpisu  
 

ODIDD 

Donacije na osnovi 
dohodnine 

Na osnovi osebnih odločitev oktober ODIDD 

Donacije na osnovi 
vlog 
 

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

oktober ODIDD 

Financiranje Društva 
VIZIJA 

Na podlagi javnega razpisa Občine 
Slovenske Konjice 

Oktober Vizija 
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13 Usposabljanje strokovnega kadra 

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 

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 

Sodelovanje v Sekciji 
varnih hiš in zatočišč 
pri Socialni zbornici 
Slovenije 

Udeležba na sestankih, pridobljene 
informacije in znanja pa so bile 
prenesene v praktično delo 
programa Nasilje nad invalidi 

Skozi vse leto Vizija 

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  

Usposabljanje 
 
 

Seminar za trenerje krpljanja 
Seminar o organiziranosti Specialne 
olimpiade Slovenija 
Preprečevanje in obvladovanje 
agresivnega vedenja v 
institucionalnem varstvu 
Izobraževanje za obvladovanje 
stresa za VDC 
Stres in izgorelost na delovnem 
mestu preprečujejo dobri medsebojni 
odnosi ter pravilna organizacija in 
izraba časa 
Stopinje do bolj kakovostne 
komunikacije 
Kvalitetni medsebojni odnosi 

7.2.2017 
8.3.2017 
 
1.6.2017 
 
 
13.6.2017 
 
14.9.2017 
 
 
 
29.3.2017 
 
21.4.2017 

VDC  
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14 Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov 

 

Kvalitetni medsebojni odnosi II. 
Stopinje do bolj kakovostne 
komunikacije II. 
Kako do izdelkov z uporabo 
materiala, ki drugim ostaja 
Intenzivni tečaj  varne vožnje 

6.11.2017 
24.11.2017 
 
28.3.2017 
 
4.11.2017 

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) 

Napotitev spremljevalcev na začetne 
in nadaljevalne tečaj za 
spremljevalce OMDR, ki jih 
organizira Zveza Sožitje 

Sožitje 

Šolanje kadrov Šolanje kadrov za delo z invalidi 
potapljači 

Skozi vse leto IAHD 

Predavanje Rekreativno potapljanje ljudi s 
poškodbo hrbtenjače na 
univerzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu RS Soča 

Januar IAHD 

Izobraževanje Motnje avtističnega spektra Šolsko leto 
16/17 

VR 

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 

Evalviranje Vsak dogodek sproti skupinsko 
evalviramo in ga združimo v letno 
evalvacijo posameznih programov 

Skozi vse leto   Vizija 

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) 
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Svet za invalide  

  

 

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 

Ogled dobrih praks Ogled mesta Gradec, kot primer 
dobre prakse 

Skozi vse leto OU, Svet 
za invalide 

Potapljanje 1. mednarodni potapljaški kamp za 
osebe z invalidnostjo »Kikinda 
2017« 

Julij IAHD 

Tekmovanja, srečanja Redno sodelovanje na državnih in 
mednarodnih tekmovanji mladih 
glasbenikov 

Skozi celo 
šolsko leto 

GŠ 


