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1. UVOD 
 
Občina Slovenske Konjice se je v letu 2010 odločila, da na pobudo Društva invalidov 
Dravinjske doline in podpori lokalnih in medobčinskih invalidskih organizacij pristopi k 
projektu Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju ZDIS) »Občina po meri 
invalidov«. 
 
Na osnovi Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, v katerem so opredeljeni 
pogoji za vključitev posamezne občine v projekt, je bila imenovana delovna skupina za 
pripravo Analize o položaju invalidov v Občini Slovenske Konjice in pripravo Akcijskega 
načrta za obdobje 2010-2014. Zveza delovnih invalidov Slovenije je leta 2011 je Občini 
Slovenske Konjice podelila listino »Občina po meri invalidov«.   
 
Izhodišča za pripravo akcijskega načrta izhajajo iz: 

− smernic OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov, 
Resolucija 48/96, 20.12.1993), 

− Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, z dne 10.11.2008, ki ga 
je na 1. redni seji sprejel Upravni odbor ZDIS, 

− Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija: 2. 4. 2008; 
− MKPI, Uradni list RS-MP, št. 10/08), 
− Akcijskega programa za invalide 2014-2021 (sprejela Vlada RS dne 9. 1. 2014), 
− Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/09 
– Odl. US), 

− Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 
45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) 

− Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 

− Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14), 

− Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 
– ZUJF in 90/12), 

− Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 

− Statut Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno 
− besedilo in 18/10), 
− Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenske Konjice(Uradni list RS, št. 30/13). 

 
Akcijski načrt za obdobje 2010-2014 je bil pripravljen na podlagi Analize o položaju invalidov 
v občini Slovenske Konjice, ki je vključevala: 

− dostopnost – popis stanja občina Slovenske Konjice po meri invalidov (pripravilo 
društvo Vizija), 

− Poročilo o komunikacijskih ovirah v občini Slovenske Konjice (pripravilo 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje, 
Zreče). 

− anketa za analizo stanja starejših in invalidov (pripravila Občina Slovenske 
Konjice v sodelovanju z OŠ in Vrtec Slovenske Konjice), 

− Analizo stanja invalidov (v sodelovanju z društvom Vizija, ODIDD, društvo Sožitje, 
DU Slovenske Konjice),  

− predloge invalidskih organizacij, ki so se odzvale našemu vabilu k sodelovanju in 
preko številnih razgovorov ugotovljene možnosti za realizacijo posameznih točk 
akcijskega načrta.  
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Občina Slovenske Konjice, javni zavodi, invalidske organizacije in druge pristojne institucije, 
svoje dejavnosti in aktivnosti usmerjajo v naslednje cilje:  

− obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih kot take vključevati v vsa 
dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse pogoje za vključevanje 
invalidov v procese odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so 
za invalide pomembna, 

− odpraviti grajene in komunikacijske ovire, za katere velja, da onemogočajo ali 
otežujejo neodvisno življenje invalidov,  

− razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo omogočali čim bolj 
neodvisno življenje invalidov in poudarjali njihove sposobnosti,  

− izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah v občini. 
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2. CILJI, PRIORITETNE NALOGE IN UKREPI 
 
Kratice za nosilce izvedbe ukrepov – legenda: 
 

CSD Center za socialno delo 

CUDV Center za usposabljanje, delo in varstvo 

FIHO Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

IAHD Adriatic  International Association for handicapped Divers Adriatic 

JKP Javno komunalno podjetje 

JZ Javni zavodi 

KARION  Zavod Karitas, oskrba, nega (prej zavod KARION) 

LIK lokalna interdisciplinarna koordinacija za potrebe starejših 

MCDD Mladinski center Dravinjske doline 

MDGN Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče 

MIRed Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

MU Medobčinski urad 

NSIOS Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije 

ODIDD Območno društvo invalidov Dravinjske doline 

OMDR Osebe z motnjami v telesnem in/ali duševnem razvoju 

OOPP Oddelek za okolje, prostor in promet 

OSDZ Oddelek za splošne in družbene zadeve 

OŠ Osnovna šola 

OU Občinska uprava 

PP Policijska postaja 

SK Splošna knjižnica Slovenske Konjice 

TIC Turistično informacijska pisarna 

UE Upravna enota 

UŽ Urad župana   

VDC Varstveno delovni center Šentjur 

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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2.1 Informiranje, osveščanje in komunikacija 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Spletna stran 
občine 

Nadgradnje spletne strani s celovitimi 
informacijami o potrebah in možnostih za 
osebe s posebnimi potrebami ter o 
organizacijah, ki so na tem področju v 
občini aktivne  

Proračun 
občine 

UŽ Trajna 
naloga 

Vključenost v 
portal Moja 
Občina 
(www.mojao
bcina.si) 

Vseslovenski portal, kjer je mogoče 
obveščati, napovedovati, se predstaviti. Ker 
stroške projekta krije Občina, lahko 
organizacije, društva, posamezniki z 
brezplačno prijavo in ob predhodni odobritvi 
urednika objavljajo promocijske prispevke, 
napovedujejo dogodke, se predstavijo, 
povabijo,.. 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Občina, 
JZ, 
društva, 
ostale 
organizacij
e 

Trajna 
naloga 

Osveščanje 
in 
informiranje 
javnosti  

Izdaja zloženke KARION KARION 2016 

Osveščanje javnosti o potrebah invalidov in 
delovanju Sveta za invalide 

Proračun 
občine 

Svet za 
invalide 

Trajna 
naloga 

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

TIC TIC Trajna 
naloga 

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

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

vsi Trajna 
naloga 

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

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

OŠ, Vrtec Trajna 
naloga 

Letna izdaja društvenega informatorja 
»VODNIK«. Informiranje:  
-  na  oglasnih deskah v Slovenskih 
Konjicah, na KS Jernej, v Zrečah in 
Stranicah 
-  v  lokalnih medijih NOVICE, radio 
ROGLA,  Pohorsko srce,Vitančan 
-  na koledarjih prireditev Občine Slovenske 
Konjice, Zreče 
- na Internetnih straneh Zveze delovnih 
invalidov Slovenije 
- na internetnih straneh Občin Slovenske 
Konjice, Vitanje in Zreče 
- na spletnem albumu ODIDD 
http://picasaweb.google.si/slovenskekonjice 
-prikaz dejavnosti in izdelkov članov ODIDD 
na občinskih prireditvah in drugih invalidskih 
društev, 
- redne uradne ure. 

ODIDD ODIDD Trajna 
naloga 

Festival podvodnega filma IAHD IAHD Februar 
2015,2016
,2017 
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Javni uslužbenci seznanijo stranko o pravici 
gluhih do tolmača 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

JU Trajna 
naloga 

Šolski radio, delavnice za učitelje o 
posebnostih dijakov s posebnimi potrebami, 
Preko rednih programov v OŠ, preko 
spletnih strani in drugih medijev; 
predstavitve in sodelovanja z različnimi 
invalidskimi organizacijami. 

OŠ, ŠC OŠ, ŠC Trajna 
naloga 

Osebam z 
okvaro sluh 
zagotoviti 
ustrezno 
svetovanje in 
informiranje 
ter pomoč pri 
reševanju 
osebnostnih 
in socialnih 
stisk 

Individualno svetovanje, predavanja, 
okrogle mize, delavnice, tečaji, 
usposabljanja, Klub naglušnih.  
Sodelovanje z javnimi službami  (CSD, 
šole, vrtci, upravne enote, občine itd.), 
pridobivanje informacij ter posredovanje le-
teh uporabnikom,  seznanjanje  
uporabnikov z njihovimi pravicami  ter 
pomoč pri uveljavljanju pravic,  pomoč pri 
izpolnjevanju  dokumentacij (različni 
obrazci, vprašalniki, vloge  itd), tolmačenje 
dopisov, odločb in drugih dokumentov, ki jih  
prejmejo od različnih javnih institucij (večino 
besed ne razumejo, zato jim je potrebno 
prejeto pošto pretolmačiti). 

MDGN MDGN Trajna 
naloga 

Usposabljanj
e in 
informiranje 
naglušnih 
uporabnikov 
za ustrezno 
uporabo in 
vzdrževanje 
slušnega 
aparata 

Redni servisi slušnih aparatov, individualna 
in skupinska usposabljanja za pravilno 
uporabo in vzdrževanje SA 

MDGN MDGN Trajna 
naloga 

Zmanjšati 
socialno 
izključenost 
oseb z 
okvaro sluha 
ter stremeti k 
preprečevanj
u in 
odpravljanju 
osebnostne, 
socialne in 
psihične 
izolacije 

Gluhota povzroča osamljenost, občutek 
nepripadnosti prav tako z okolico prihaja do 
nesporazumov. Osebe z okvaro sluha zato 
potrebujejo druženje in pogovor s sebi 
enakimi.  
 
Organizirali bomo strokovne ekskurzije, 
druženja ob različnih priložnostih,  srečanja 
v okviru kluba naglušnih, piknike itd. 

 

MDGN MDGN Trajna 
naloga 

Dvigniti 
ozaveščenos
t širše družbe 
o okvari 
sluha ter o 
potrebah in 
načinu 
življenja to 

Objavljanje prispevkov na Spletni TV, TV 
Slo v oddaji Prisluhnimo tišini, na lokalni 
TV.  
Objavljanje prispevkov v mesečniku Iz 
sveta tišine in lokalnih tednikih. 
Izdaja glasila društvenega glasila Zvok 
tišine.  
Organizacija tečaja slovenskega 

MDGN MDGN Trajna 
naloga 
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vrstnih 
invalidov 

znakovnega jezika. 
 

Organizacija 
Mednarodne
ga dneva 
gluhih  

V letu 2016 bo društvo obeležilo 15 let 
delovanja, zato bomo ob tej priložnosti 
kandidirali za prevzem Mednarodnega 
dneva gluhih, ki je vseslovenski dogodek  

MDGN MDGN Septembe
r 2016 

Informacijska 
pisarna 

Zaposlene v sprejemni pisarni usposabljati 
za delo z invalidi (sodelovanje s TIC) 

Proračun 
občine 

UŽ, OSDZ Trajna 
naloga 

Uvedba brezplačne telefonske številke 080 Proračun 
občine 

UŽ 

Pravice 
invalidov 

Strokovna predavanja za informiranje in 
osveščanje o pravicah invalidnih oseb s 
poudarkom na posebnih dejavnikih tveganja 

Vizija Vizija Trajna 
naloga  

Priprava 
strokovnega 
gradiva 

Priprava modularnega učbenika za 
usposabljanje potapljačev z invalidnostjo 

IAHD IAHD Trajna 
naloga 

Priprava modularnega učbenika za 
usposabljanje asistentov potapljačev z 
invalidnostjo 
Izdajanje e-revije za potapljače z 
invalidnostjo in njihove asistente 

 

2.2 Skrb za zdravje in rehabilitacija 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Zagotavljanje 
zdravstvene 
in lekarniške 
dejavnosti v 
skladu z 
zakonodajo 

Zagotavljanje dostopnega zdravstvenega 
varstva na primarni ravni in lekarniške 
dejavnosti   

ZD, 
lekarna in 
koncesion
arji 

ZD, 
lekarna in 
koncesion
arji 

Trajna 
naloga 

Osveščanje 
zaposlenih v 
zdravstveni 
dejavnosti o 
potrebah in 
primernih 
pristopih 
invalidom  

Programi osveščanja in informiranja 
zaposlenih v zdravstveni dejavnosti 

ZD, 
lekarna in 
koncesion
arji 

ZD, 
lekarna in 
koncesion
arji 

Trajna 
naloga 

Spodbujanje zaposlenih v zdravstveni 
dejavnosti k sporazumevanju v znakovnem 
jeziku 

ZD, 
lekarna in 
koncesion
arji 

ZD, 
lekarna in 
koncesion
arji 

Trajna 
naloga 

Fitnes v 
naravi  
 

Ureditev fitnes naprav (zelenica zavoda) KARION KARION 2017 

Potapljanje 
kot 
rehabilitacija 

Vključiti invalide v program društva IAHD 
kot program za rehabilitacijo s pomočjo 
potapljanja 

IAHD IAHD Poletje  

Letovanje/kor
iščenje 
počitniških 
kapacitet 

Brezplačno letovanje socialno ogroženih 
oseba z okvaro sluha. Letovanje oseb z 
okvaro sluha v počitniških kapacitetah 
ZDGNS 

MDGN, 
 
 
 

MDGN 
 
 
 

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

Uporabniki 
ZDIS 

ZDIS, 
ODIDD 

Trajna 
naloga 

Zdrava šola Organizacija delavnic za učence, dijake in 
učitelje na temo zdravje 

OŠ, ŠC OŠ, ŠC Trajna 
naloga 

Balneo 
terapija 

Skupinsko in individualno kopanje v 
zdraviliščih 

Program 
ohranjanja 
zdravja 

Vizija 2015 

Program 
Potapljanje  

Program Potapljanje kot del rehabilitacije 
Program Potapljanje skozi rekreacijo 

IAHD IAHD Poletje  
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2.3 Strokovno – podporne storitve, socialnovarstvene storitve in 
materialna varnost 
 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Informacijska 
dostopnost 
strokovno – 
podpornih 
služb 

Vsebinska in tehnična dopolnitev spletne 
strani občine do osnovnih informacij o 
strokovno – podpornih službah   

Proračun 
občine 

OU Leto 2015 

Izvajanje 
socialnovarst
venih 
storitev in 
programov 
na domu in v 
skupnosti, po 
Zakonu o 
socialnem 
varstvu. 

Zagotavljanje izvajanja socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu, ki je 
namenjena ljudem v primeru starosti, 
invalidnosti ter v drugih primerih (storitev 
obsega pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri 
ohranjanju socialnih stikov). 

Proračun 
občine 

OSDZ 
 

Trajna 
naloga 
 

Financiranje pravice do izbire družinske 
pomočnice oziroma družinskega 
pomočnika, ki pripada polnoletni osebi s 
težko motnjo v duševnem razvoju ali 
polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki 
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb. 
(Do)plačevanje bivanja v stanovanjskih 
skupinah, bivalnih enotah in drugih oblikah 
institucionalnega varstva (če se izvaja kot 
javna služba) in sicer za tiste, ki storitve ne 
morejo plačati sami. 
Informiranje o izvajanju vseh 
socialnovarstvenih storitev in nalog po 
zakonu, ki jih izvaja CSD 
 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

CSD Trajna 
naloga 
 

Ugotavljanje upravičenosti do oprostitev  
socialnovarstvenih storitev 
 

Spodbujanje 
razvoja 
mreže 
programov 
podpore in 
pomoči 
osebam z 
oviranostmi 
in 
njihovim 
svojcem, ki 
jih 
izvajajo 
nevladne 

Sodelovanje v projektu »Individualno 
financiranje socialno varstvenih storitev« 
(naročnik Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, izvajalca Inštitut RS za 
socialno varstvo in Fakulteta za socialno 
delo). 
 

Proračun 
občine 

OSZD Trajna 
naloga 
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organizacije 

Izgradnja 
bivalne enote 

Izgradnja bivalne enote za 10 varovancev VDC VDC Leto 2018 

Zagotavljanje 
prilagojenih 
najemnih 
stanovanj in 
stanovanjski
h stavb za 
posebne 
namene 
 

Zagotavljanje subvencioniranja najemnin za 
neprofitna najemna stanovanja iz 
občinskega proračuna. 

Proračun 
občine 

OOPP Trajna 
naloga 
 

Zagotavljanje subvencioniranja najemnin 
tržnih stanovanj za upravičence/-ke do 
dodelitve neprofitnega stanovanja (pol iz 
občinskega in pol iz državnega proračuna). 

Zagotavljanje 
strokovne 
pomoči 

Usmerjanje, dajanje informacij Proračun 
občine 

OU Trajna 
naloga 

Vzpostavitev 
evidenc 

Vzpostaviti evidenco družin in 
posameznikov, ki so potrebni pomoči – 
računalniško vodeno, spletna stran 
Župnijske Karitas Slovenske Konjice,  
  

Karitas Karitas 2015 

Sofinanciranj
e nakupa 
invalidskih 
pripomočkov 
ali materialna 
pomoč 

Sofinanciranje  nakupa invalidskih 
pripomočkov do 150 € ali materialna pomoč 
na podlagi vloge in po sklepu Izvršnega 
odbora društva 

ODDID ODDID po prejetih 
vlogah 

Enkratni 
novoletni 
darilni paket 
in oprostitev 
plačila 
članarine 

Darilni paket socialno šibkim članom in 
težkim invalidom v vrednosti cca 16 € in 
oprostitev plačila članarine ter članom  po 
domovih  ostarelih 

ODDID ODDID Trajna 
naloga 

Pomoč Zbiranje prehrambnih in drugih artiklov 
(ozimnice,oblačila,obutev, otroke 
opreme,J), akcije in adventne akcije z 
vozički v trgovinah 

Karitas Karitas 2015 

Vodenje treh skupin za samopomoč v 
Lambrechtovem domu 

Akcijsko delo V okviru medsebojnega solidarnostnega 
projekta društva »Ženska – ženski« zbiranje 
in podarjanje opreme, posteljnine, oblačil, 
ozimnice,J tistim, ki si tega zaradi nizkega 
finančnega stanja ne morejo kupiti in to 
nujno potrebujejo za vsakdanje življenje. 

V celoti 
dobrodeln
o delo 
prostovoljc
ev in 
prostovoljk 
Društva 
VIZIJA 

VIZIJA Trajna 
naloga 



 12

Delo na 
področju 
nasilja nad 
invalidi 

Sprejem žensk z invalidnostmi v varno 
zavetje Hiša zaupanja in delo po 
individualnem načrtu za vsako uporabnico 
posebej s celovito obravnavo za dokončen 
izhod iz nasilnega okolja 

VIZIJA VIZIJA Trajna 
naloga 

Zagotavljanje 
prostorskih 
pogojev za 
pogovore z 
otroki, 
posrednimi 
žrtvami 
nasilja v 
družini 

Zagotavljanje varnih prostorov varuhinji 
otrokovih pravic za izvajanje projekta »Glas 
otroka« za individualne pogovore z otroki, ki 
so zaradi nasilja v družini posredne žrtve 
nasilja na področju Občine Slovenske 
Konjice in prostovoljno delo odgovorne 
osebe društva v času izvajanja projekta 

Prostovolj
stvo 
Društva 
VIZIJA 

Izvajalke 
projekta 
»Glas 
otroka« 

Enkrat 
tedensko 
tekom 
celega 
tekočega 
leta 

 

2.4 Dostopnost 
 
Ukrep Način izvajanja Viri 

financiran
ja 

Nosilci Rok 

Dostopnost 
občinskih 
prostorov  

Obvezna izvedba del za zagotavljanje 
dostopnosti in odpravo ovir v okviru 
investicijskih vzdrževanj   

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

OOPP, 
OSDZ, JZ 

Trajna 
naloga 

Zagotavljanje dostopnih volišča, prostorov, 
kjer potekajo seje delovnih teles OS in seje 
OS 

Proračun 
občine 

Ureditev 
dostopnosti 

Urediti prehode med posameznimi 
površinami z ustreznimi poglobitvami in 
minimalnimi višinskimi razlikami tako, da   
gibalno oviranim osebam omogočajo 
neoviran prehod z ene površine na drugo, 
tudi sanacija ovir pri semaforjih 

Proračun 
občine 

OOPP Trajna 
naloga 

Dodatno označiti parkirna mesta za invalide 
in postavitev table z zelo učinkovitim 
napisom »Zasedli ste moje mesto. 
Prevzamete tudi mojo invalidnost?«. 

Ureditev javnih sanitarij z vgradnjo EVRO 
ključavnic 

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 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

OOPP, 
MIRed 
 

Trajna 
naloga 
 

Talne oznake 
v prometu 
 

Izvedbe klančin, nižanje robnikov, 
označevanje parkirnih mest s prometno 
signalizacijo za invalide 

Proračun 
občine 

OOPP v 
okviru 
programa 
vzdrževanj
a 

Trajna 
naloga 
 

Namestitev talnih oznak za osebe z 
okvarami vida  

Javna 
parkirišča 

Sankcioniranje nepravilnega parkiranja na 
mestih označenih za invalide 

MIRed MIRed Trajna 
naloga 
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Prireditve Zagotavljanje neoviranega dostopa do 
prireditvenega prostora 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

organizato
rji,  
MIRed 

Trajna 
naloga 

Zasebni 
sektor 

Konkretne pobude za odpravljanje 
arhitekturnih in komunikacijskih ovir 

Proračun 
občine 

Svet za 
invalide 

Trajna 
naloga 

Komunikacija Obveščanje o začasnih prekinitvah dobave 
vode, ogrevanja, električne energijeJ 
preko SMS 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Izvajalci Trajna 
naloga 

Zagotoviti  
ustrezno 
pomoč pri 
premagovanj
u 
komunikacijs
kih ovir 
 

Uporabniku zagotoviti tolmača, ko ga 
potrebuje. 
Spremstvo uporabnikov in pomoč pri 
komunikaciji na terenu 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

MDGN MDGN 

Nakup 
kombiniraneg
a vozila 

Večja mobilnost varovancev KARION KARION 2017 

Montaža 
opornih 
držajev na 
vhodnih 
stopnicah 

Montaža opornih držajev na vhodnih 
stopnicah v kletne društvene prostore za 
pomoč težje gibljivim obiskovalcev – 
predvsem članov članom 

ODIDD, 
donatorji 

ODIDD do konca 
leta 2016 

Uvedba 
povečevalnih 
stekel za 
slabovidne 
osebe 

Kjerkoli se pojavlja delo s strankami, se 
zaradi lažje berljivosti omogoči dostopnost 
povečevalnih stekel – lup 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

vsi 2015 

 
 

2.5 Vzgoja  in izobraževanje 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Medsebojno 
sodelovanje 
šol in 
zavodov za 
varstvo oseb 
z motnjami v 
duševnem ali 
telesnem 
razvoju 

Izvedbe skupnih delavnic, seminarjev, 
predstav   

šole, 
vrtec, 
proračun 
občine 

šole, 
vrtec, 
OSDZ 

Trajna 
naloga 
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Aktivnosti za 
integracijo 
otrok, 
mladostnikov 
in 
mladostnikov 
invalidov v 
sistem redne 
vzgoje in 
izobraževanj
a    

Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva 
v vrtcih ter delovanje osnovnošolskega 
izobraževanja, v sklopu katerih je otrokom, 
mladostnicam in mladostnikom invalidom 
zagotovljeno prilagojeno izvajanje 
programov in dodatno strokovno pomočjo 

Proračun 
občine 

OSDZ Trajna 
naloga 
 

Učna pomoč 
invalidom v 
času 
izobraževanj
a 

Zagotavljanje individualne učne pomoči na 
vseh nivojih izobraževanja 

 Udeleženc
i programa 
javnih del, 
prostovoljc
i 

Trajna 
naloga 
 

Osveščanje  Dnevi odprtih vrat  KARION, 
VDC, 
Karitas 

poletje 
2015, 
2016, 
2017,2018 
december 
2015, 
2016, 
2017,2018 

Povezovanje Srečanja med institucijami, ki izvajajo 
programe za osebe z motnjami v telesnem 
in/ali duševnem razvoju 

 KARION, 
VDC, OŠ 
Pod goro 

Trajna 
naloga 

Vključitev 
varovancev v 
plesni tečaj 

Obiskovanje plesnih ur  KARION 2015 

Izobraževanj
e 

Izobraževanje prostovoljcev ŽK Karitas Karitas 2015 

Predavanja 
iz pravne, 
zdravstvene 
in ostale 
tematike 

1x mesečno predavanje iz pravne, 
zdravstvene in ostale tematike 

ODIDD ODIDD 1x 
mesečno, 
razen v 
poletnih 
mesecih 

 
 

2.6 Pravice do dela 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Osveščanje 
delodajalcev 
 

Informiranje delodajalcev o zakonodaji s 
področja zaposlovanja invalidov, strokovna 
podpora, finančne vzpodbude   

ZRSZ ZRSZ, 
Urad za 
delo 
Slovenske 

Trajna 
naloga 
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Konjice 
Zaposlitvena 
rehabilitacija    

Širitev mreže delodajalcev, ki bodo 
zagotavljali možnosti za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Izvajalci 
zaposlitve
ne 
rehabilitaci
je 

Trajna 
naloga 
 

Odpravljanje 
ovir pri 
zaposlovanju 

Spremljanje problematike in opozarjanje Proračun 
občine 

OU 
Svet za 
invalide 

Trajna 
naloga 
 

Zagotavljanje 
dostopa do 
vseživljenjsk
ega učenja in 
izobraževanj
a 

Informiranje o projektih Proračun 
občine 

OU 
Svet za 
invalide 

Trajna 
naloga 
 

Pravno 
svetovanje 
 
 
 

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

ODIDD, 
ZDIS 
 
 

ODIDD ali 
ZDIS  
 
 
 

Trajna 
naloga 
 
 
 

Seminar 
ZDIS za 
zaposlene in 
brezposelne 
invalide 

Seminar Zveze delovnih invalidov Slovenije ODIDD, 
ZDIS 
 

ODIDD, 
ZDIS 
 

Po 
časovnici 
ZDIS 

Posvet za 
zaposlovanje 
invalidov 

Zaposlovanje invalidov  
 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Mecator 
IP, d.o.o. v 
sodelovanj
u z 
Območno
obrtno 
zbornico 
Slovenske 
Konjice 

Leto 2017 

Rehabilitacijs
ko 
svetovanje 

Ustrezno informiranje delodajalcev in 
delavcev o možnostih zaposlovanja 

ZRSZ ZRSZ Trajna 
naloga 

 

2.7 Vzpodbujanje družinskega življenja, verske aktivnosti in 
spoštovanja osebne integritete 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Preprečevanj
e zlorab 
invalidov 

Osveščanje o prepoznavanju možnih zlorab 
invalidov in ustrezno ukrepanje   

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

MIRed, 
Policija 

Trajna 
naloga 
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Sprejem 
prostovoljcev 

Županov sprejem prostovoljcev Proračun 
občine 

OU, župan December  

Spodbujanje 
pomoči 
invalidom    

Spodbujanje prostovoljstva s pomočjo pri 
nakupih, družabništvuJ 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Svet za 
invalide, 
prostovoljc
i, Karitas 

Trajna 
naloga 
 

Sprejem 
prostovoljcev 

Županov sprejem prostovoljcev Proračun 
občine 

OU, župan December  

Osveščanje 
 

Pozitivna vloga do življenja, starševstva, 
spolnosti 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Svet za 
invalide, 
strokovne 
službe 

Trajna 
naloga 
 

Koordinacija 
potreb 
starejših 

Lokalna interdisciplinarna koordinacija za 
potrebe starejših skrbi za usklajevanje 
aktivnosti lokalne skupnosti, stroke in civilne 
družbe pri načrtovanju in izvajanju politike 
občine, ki se nanaša na starejše, 
spremljanje izvajanja socialnovarstvenih 
storitev in programov za starejše v občini.  

Proračun 
občine 

LIK trajna 
naloga 

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

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

vsi akterji, 
Karitas 

Osveščanje  Osveščanje o potrebah invalidov pri 
njihovem vsakdanjem življenju 
(nakupovanje, frizer,J) 

Proračun 
občine 

OU Trajna 
naloga 

Računalniško 
opismenjeva
nje 

Sodelovanje Gimnazije Slovenske Konjice 
pri računalniškem opismenjevanju 
varovancev Lambrechtovega doma 

ŠC ŠC 
Slovenske 
Konjice – 
Zreče 

Trajna 
naloga 

Družabništvo Priprava dveh predstav za varovance 
Lambrechtovega doma 

ŠC ŠC 
Slovenske 
Konjice – 
Zreče 

trajna 
naloga 

Organizacija delavnic za kvalitetno 
preživljanje prostega časa 

Karitas Karitas 

Družabno 
življenje 
 

Organizacija dobrodelnega koncerta, 
razstav, romanja za starejše in invalide, 
adventno srečanje starejših in invalidov, 
organizacija srečanj starejših, obiskovanje 
starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih 
oseb, postaje RK, sosedska pomoč – 
pomoč na domu, ustanavljanje skupin 
starejših ljudi za samopomoč, zdraviliško 
letovanje starejših, vozičkanje 

Karitas, 
RK 

Karitas, 
RK 

2015 

Srečanje gluhih in naglušnih savinjske 
regije 

MDGN MDGN  2015 
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2.8 Kultura, vera in turizem 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Možnost 
izposoje 
knjižnega 
gradiva 

Dobava knjižnega gradiva v braillovi pisavi 
za morebitne potrebe slepih in slabovidnih, 
dobava bralnih lup.  

SK SK Trajna 
naloga 

Osveščanje 
prirediteljev 
kulturnih in 
drugih 
dogodkov 

Organizatorje prireditev seznaniti z 
aktivnostmi, ki jih naj izvedejo, da bodo le te 
dostopne in razumljive invalidom. Vključitev 
tolmačev znakovnega jezika na čim več 
prireditvah. 

Proračun 
občine 

OU Trajna 
naloga 

Osveščanje 
lastnikov 
namestitveni
h kapacitet 

Osveščanje lastnikov turističnih in drugih 
namestitvenih kapacitet o možnostih 
prilagoditve invalidom in trženje njim 
prijaznih storitev 

TIC TIC Trajna 
naloga 

Dostopnost 
do verskih 
objektov 

Zagotavljanje dostopnosti in spodbujanje 
enakih pravic do vseh veroizpovedi v Občini 
Slovenske Konjice 

Verske 
skupnosti 

Predstavni
ki verskih 
skupnosti 

Trajna 
naloga 

Duhovna 
oskrba na 
domu 

Obiski starejših in onemoglih vernikov na 
domu 

Verske 
skupnosti 

Predstavni
ki verskih 
skupnosti 

Trajna 
naloga 

Duhovna 
oskrba 
varovancev 
Lambrechtov
ega doma 

Tedensko obiskovanje varovancev, 
mesečno maševanje 

Verske 
skupnosti 

Predstavni
ki verskih 
skupnosti 

Trajna 
naloga 

Ogled in 
sodelovanje 
na kulturnih 
prireditvah, 
izleti 

Občinski praznik, predstavitev društev, 
ogled znamenitosti, gledališke predstave, 
nastop vrtca  ali šolarjev, obisk  romarskega 
središča, izleti, srečanja, pikniki 

KARION, 
ODIDD 

KARION, 
ODIDD 

Trajna 
naloga 

Dostopnost 
do kulturne 
dediščine 
ranljivim 
skupinam, 
evropski 
projekt  

Sodelovanje z muzeji pri projektu 
Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim 
skupinam, ogled razstav na to temo v 
ETNO muzeju Ljubljana 

VIZIJA, 
udeleženci 

VIZIJA Izvedba 
na podlagi 
obvestil iz 
ETNO 
muzeja 

Osebam z 
okvaro sluha 
omogočiti 
možnost 
kulturnega 
ustvarjanja   

Sodelovanje na gledaliških in filmskih 
festivalih, delavnice, vodeni ogledi razstav, 
snemanje kratkih filmov v slovenskem 
znakovnem jeziku 
 

MDGN MDGN Trajna 
naloga 
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2.9 Rekreacija in šport 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Dostopnost 
do športno 
rekreacijskih 
objektov 

Ureditev dostopov do športnih objektov pri 
novogradnjah, izvedba dostopa do 
bazenov, aktivnosti za vključitev invalidov v 
športne in rekreativne dejavnosti, pridobitev 
smernic za načrtovanje športnih objektov.   

ZŠ ZŠ Trajna 
naloga 

Športne 
vsebine za 
invalide 

Izobraževanje oziroma osveščanje športnih 
delavcev o potrebah invalidov, primerne 
vadbe  

ZŠ ZŠ Prvo 
četrtletje 
2016 

Finančna 
podpora pri 
rekreaciji 

Finančna podpora invalidom za lažje 
športno udejstvovanje. Zaradi slabega 
gmotnega položaja nekaterih invalidov, 
omogočiti udejstvovanje in sodelovanje v 
različnih športnih in rekreativnih dejavnosti. 

MDGN MDGN Trajna 
naloga 

Izvajanje 
invalidskih 
športnih 
prireditev  

Nadaljevanje izvedbe dobrih praks pri 
organiziranju specialne olimpijade in drugih 
športnih dogodkov za invalide  

ZŠ ZŠ Trajna 
naloga 

Osveščanje Osveščanje invalidov o možnostih vadbe in 
športnega udejstvovanja (potapljanje, 
ribolov,J)  

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

OU, 
invalidske 
organizacij
e 

Trajna 
naloga 

Predstavitev 
športov 

Predstavitev športnih panog, primernih za 
invalide z različnimi motnjami (odbojka, 
namizni tenis, plavanje, judo,J) 

ZŠ ZŠ Poletje 
2016 

Financiranje 
športnih 
prireditev, ki 
jih 
organizirajo 
invalidska 
društva 

Finančno podpiranje invalidskega športa. 
Občina ima glede športne aktivnosti 
invalidov sprejeta merila za sofinanciranje 
športnih programov za Območno društvo 
invalidov Slovenske Konjice in 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, ki 
se ukvarjata z invalidskim športom. Prav 
tako so iz proračuna financirane različne 
športne prireditve, ki jih organizirajo 
invalidska društva. 

Proračun 
občine 

OU Trajna 
naloga 

Izvedba 
rekreativnih 
prireditev za 
invalide na 
vozičkih 

Organizacija prireditve »Dan brez vozička« 
na letnem bazenu v Slovenskih Konjicah. 

IAHD Društvo 
IAHD 

Enkrat 
letno v 
času 
realizacije 
akcijskega 
načrta 

Obisk 
športne 
dvorane 

Igranje namiznega tenisa, košarke, razne 
igre z žogo 

KARION KARION Enkrat 
mesečno 

Spodbujanje 
športnega in 
rekreativneg
a 
udejstvovanj

Organizacija DP v balinanju (12. 9. 2015 v 
Rogaški Slatini), organizacija Dravinjskega 
turnirja v ribolovu (Jernejček), Organizacija 
Ribiškega maratona (jezero Zreče) 
 

MDGN MDGN Trajna 
naloga 
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a za osebe z 
okvaro sluha 

Redna rekreacija, udeležbe na turnirjih in 
prvenstvih, ki jih bodo organizirala ostala 
društva oziroma organizacije po Sloveniji 

MDGN, 
ZŠ 

Spodbujanje 
športnega in 
rekreativneg
a 
udejstvovanj
a 

Rekreacija ODIDD ODIDD - v času  
šolskega 
pouka 1 
uro 1x 
tedensko 

Rekreacijski pohodi V 
spomlada
nskih in 
jesenskih 
terminih 2- 
4 pohodi 
vsako leto 

Kopalni izleti z vodno rekreacijo 1x 
mesečno 
v 
spomlada
nskih, 
poletnih in 
jesenskih 
mesecih 

Kostanjev piknik z lažjimi športnimi 
tekmovanji 

1x letno 
običajno  
oktobra 

Športna tekmovanja ekip in posameznikov Po 
terminih 
športnih 
tekmovanj 
ZDIS 

Program 
športa 

Vključuje tudi šport starejših ZŠ ZŠ Celo leto 

Organizacija 
tekmovanja 

Odprto prvenstvo s podvodno puško za 
osebe z invalidnostjo 

IAHD IAHD 2017 

 

2.10 Vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje 
invalidskega varstva 

 
Ukrep Način izvajanja Viri 

financiran
ja 

Nosilci Rok 

Seznanitev 
invalidov o 
možnostih 
političnega 
udejstvovanj
a 

Seznaniti invalide o možnostih sodelovanja 
v politiki in o delovanju političnega sistema 
na lokalnem nivoju  

Proračun 
občine 

OU 2018 (v 
sklopu 
priprav na 
lokalne 
volitve) 

Koordinacija 
Invalidskih 
društev 

Koordinacija invalidskih društev celjske 
regije sprejemanje odločitev v zvezi z to 
problematiko in preko Zveze delovnih 

ODIDD ODIDD Trajna 
naloga 
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Celjske regije invalidov Slovenije vplivanje n ato 
problematiko 

Implementaci
ja 

Implementacija terapevtskega potapljanja v 
inštitucije, ki delujejo v lokalnem in 
regionalnem okolju 

IAHD IAHD Trajna 
naloga 

Razvoj 
modernih 
metod 

Hidroterapije za osebe z gibalno oviranostjo 
in osebe z motnjo v duševnem razvoju 

IAHD IAHD Trajna 
naloga 

 

2.11 Zakonodaja 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Vključevanje 
potreb za 
invalide 

Pri pripravi področnih občinskih aktov 
upoštevati potrebe invalidov. 

Proračun 
občine 

OU Trajna 
naloga 

Pregled 
obstoječih 
občinskih 
aktov 

Za določitev smernic pri sprejemanju 
občinskih aktov, pozvati društva k podaji 
komentarjev na veljavno zakonodajo. 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

OU, 
invalidska 
društva 

Trajna 
naloga 

Predavanja 
in pravno 
svetovanje 

Predavanja o aktualnih zakonodajnih 
rešitvah za invalide. Individualno pravno 
svetovanje iz invalidske problematike na 
društvenem nivoju ali napotitev na 
brezplačno pravno svetovanje na Zvezi 
delovnih invalidov Slovenije 

ODIDD ODIDD, 
ZDIS 

Po potrebi 

 
 

2.12 Invalidske organizacije, financiranje in vpogled v delovanje 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Finančne 
podpore 

Nudenje podpore reševanja dostopnosti, pri 
socialno – varstvenih programih ali 
promociji invalidskih organizacij, v obliki 
pokroviteljstva. Občina Slovenske Konjice 
je bila v letu 2010 pokrovitelj večjih in 
manjših prireditev, dogodkov in projektov 
Območnega društva invalidov Slovenske 
Konjice in Medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje, 
Zreče. 
 

Proračun 
občine 

OU Trajna 
naloga 

Pokroviteljstv
a 

Občina Slovenske Konjice je pokrovitelj 
večjih in manjših prireditev, dogodkov in 
projektov Območnega društva invalidov 
Slovenske Konjice in Medobčinskega 
društva gluhih in naglušnih. 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

ODIDD, 
MDGN 

Trajna 
naloga 
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2.13 Usposabljanje strokovnega kadra 

 
Ukrep Način izvajanja Viri 

financiran
ja 

Nosilci Rok 

Usposabljanj
e javnih 
uslužbencev 
OU 

Usposabljanje uslužbencev sprejemne 
pisarne Občine Slovenske Konjice za delo 
in komunikacijo z ljudmi s posebnimi 
potrebami (govor, vid, sluh). 

Proračun 
občine 

OU Septembe
r 2016 

Osveščanje 
in 
usposabljanj
e drugih  

Osveščanje in usposabljanje drugih 
uslužbencev, ki se lahko pri svojem delu 
srečujejo z invalidi (šole, vrtci, javni zavodi, 
zdravstveni domovi) 

Proračun 
občine 

OU 2. 
četrtletje 
2017 

Udeležba na 
seminarjih 

Udeleževanje seminarjev, ki obravnava 
tematiko varovancev 

KARION KARION Najmanj 
1x letno 

Usposabljanj
e 

Na šoli organiziramo predavanja o 
posebnostih dijakov s posebnimi potrebami 

ŠC ŠC Najmanj 
1x letno 

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

Seminarji za prostovoljce na Društvih 
invalidov v organizaciji Zveze delovnih 
invalidov Slovenije 

ODIDD, 
ZDIS 

ZDIS Po 
terminske
m načrtu 
ZDIS; 
običajno 
štirikrat 
letno. 

Izobraževanj
a lokalnih 
turističnih 
vodnikov 

Delavnica dostopni turizem TIC TIC 1 x letno 

Šolanje Šolanje potapljačev z invalidnostjo vseh 
kategorij in šolanje asistentov za delo s 
potapljači z invalidnostjo 

IAHD IAHD Trajna 
naloga 

 
 
 

2.14 Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov 
 

Ukrep Način izvajanja Viri 
financiran

ja 

Nosilci Rok 

Spremljanje 
in 
ugotavljanje 
sprejetih 
učinkov 

Spremljanje in ugotavljanje sprejetih 
učinkov izvedenih nalog iz akcijskega 
načrta, ter opozarjanje na morebitna 
odstopanja in pomanjkljivosti. Sprejemanje 
dodatnih pobud ter dopolnitve akcijskega 
načrta.  

Proračun 
občine 

Svet za 
invalide 

Trajna 
naloga 
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2.15 Mednarodno sodelovanje 

 
Ukrep Način izvajanja Viri 

financiran
ja 

Nosilci Rok 

Vzpostavitev 
mednarodne
ga 
sodelovanja 

Vzpostavitev mednarodnih odnosov s 
prijateljskimi mesti Občine Slovenske 
Konjice; Hlohovec (SVK), Kosjerić (SRB) in 
Sollefteå (SWE) oziroma njihovimi 
invalidskimi organizacijami. 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Lokalne 
invalidske 
organizacij
e 

Trajna 
naloga 

Spodbujanje 
mednarodne
ga 
sodelovanja 

Spodbujanje mednarodnega sodelovanja z 
ostalimi institucijami, ki se posredno ali 
neposredno ukvarjajo z invalidi. 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Invalidske 
organizacij
e 

Trajna 
naloga 

Vključitev 
občinske 
Karitas 

Na mednarodnem področju skušati navezati 
stike s podobnimi organizacijami v svetu. 

Sredstva 
nosilcev 
nalog 

Konjiška 
dekanija 

Trajna 
naloga 

Organizacija 
mednarodnih 
simpozijev, 
akcij 

Potapljanje AST Sredstva 
nosilcev 
nalog 

IAHD Trajna 
naloga Priprava mednarodnih standardov za 

potapljače z invalidnostjo 
Potapljaški tabori za osebe z invalidnostjo 

If I can drive, I can Dive 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Svet za invalide 

  


