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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«. Projekt je bil uspešno izvajan tudi v obdobju 
2015 – 2018 na podlagi Akcijskega načrta za obdobje 2015-2018. Dobrim praksam sledimo 
tudi v obdobju 2019 – 2022. 
 
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), 
 Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18),  
 Stanovanjskega zakona (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, 40/12 – ZUJF, 14/17 
– odl. US in 27/17), 

 Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 
28/19), 

 Zakona 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, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 

 Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18), 

 Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 
69/17). 

 
Akcijski načrt za obdobje 2019-2022 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: 
 

FIHO Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

GŠ Glasbena šola Slovenske Konjice 

KARION  Zavod Karitas, oskrba, nega  

LD Lambrechtov dom 

MDDSZEM Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

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

MIRed Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

NEŽA Društvo slepih in slabovidnih 

NSIOS Nacionalni Svet Invalidskih Organizacij Slovenije 

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 

ODIDD Območno društvo invalidov Dravinjske doline 

OSK Občina Slovenske Konjice 

OŠ Osnovna šola 

OZRK Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice 

Sožitje Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenske 

Konjice 

SK Splošna knjižnica Slovenske Konjice 

ŠC Šolski center Slovenske Konjice - Zreče 

VDC Varstveno delovni center Šentjur 

VIZIJA Društvo gibalno oviranih invalidov Vizija 

ZD Zdravstveni dom  

ZDIS Zveza delovnih invalidov Slovenije 

ZDGNS Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 

ZPM Zveza prijateljev mladine 

ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

ZŠ Zavod za šport 
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1 Informiranje, osveščanje in komunikacija 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Osveščanje in informiranje javnosti OSK Trajna naloga 

Dan odprtih vrat; redna mesečna srečanja staršev in 
skrbnikov; FB stran, spletne stran 

KARION Trajna naloga 

Osebam z okvaro sluh zagotavljamo 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). 
Zagotoviti  ustrezno pomoč pri premagovanju komunikacijskih 
ovir.  
Uporabniku zagotoviti tolmača, ko ga potrebuje. 
Spremstvo uporabnikov in pomoč pri komunikaciji na terenu. 
Usposabljanje 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. 
Zmanjšati socialno izključenost oseb z okvaro sluha ter 
stremeti k preprečevanju in odpravljanju osebnostne, socialne 
in psihične izolacije.  
Gluhota povzroča osamljenost, občutek ne pripadnosti 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. 
 
Dvigniti ozaveščenost širše družbe o okvari sluha ter o 
potrebah in načinu življenja to vrstnih invalidov 
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 znakovnega jezika. 
Organizacija Mednarodnega dneva gluhih v letu 2021. 
V letu 2021 bo društvo obeležilo 20 let delovanja, zato bomo 
ob tej priložnosti kandidirali za prevzem Mednarodnega 
dneva gluhih, ki je vseslovenski dogodek. 

MDGN Trajna naloga 

Sodelovanje z občinami in ZDIS ODIDD 2019 - 2022 
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Sprotno urejanje in posodabljanje spletne strani; 
Priprava delavnic za vrtce, OŠ; 
Prodaja izdelkov lastnega programa in promocija 

VDC 2019 – 2020 
2019 – 2022 
2019 - 2022 

Izvajanje projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov v ZD Slov. Konjice: 
- Izvajanje vseh preventivnih dejavnosti v Centru za krepitev 
zdravja (Priprava na porod in starševstvo, preventivne 
obravnave otrok in mladostnikov, zobozdravstvena in splošna 
vzgoja za zdravje, programi za odraslo populacijo, aktivnosti 
krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju za vse 
populacijske skupine). 
- Nadgradnja pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov. 
- Dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe. 
- Zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin 
(odprta vrata za zdravje partnerjev iz socialnega sektorja, 
dodatne preventivne aktivnosti v patronažnem varstvu, 
zagotovitev medkulturnega mediatorja za albansko govoreče 
žene, samoocena ZD glede zagotavljanja enakosti v 
zdravstveni oskrbi ranljivih skupin, presoja ustreznosti 
objektov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo). 
- Vzpostavitev in delovanje Lokalne skupine za krepitev 
zdravja. 
- Aktivno delovanje in sodelovanje v lokalni skupnosti 
(društva, podjetja, dogodki, svetovni dnevi…). 
- Ozaveščanje občanov o krepitvi in varovanju zdravja preko 
medijev, socialnih omrežij, spletne strani… 

ZD 2019 - 2022 

E - obveščanje ZŠ 2019 - 2022 

Dostopnost do informacij preko FB, spletne strani in povezav 
do spletne strani občine in sprotno obveščanje o dogajanju 
glasbene šole 

GŠ 2019 - 2022 

Informativna zgibanka o delovanju in izvajanju poslanstva 
društva  
 
Obeležje 20. letnice delovanja društva in izdaja zbornika 
 
Informiranje javnosti o dejavnikih tveganja oseb z 
invalidnostmi pri nastajanju nasilja  
 
Izdaja informativne zgibanke v okviru programa »Nasilje nad 
invalidi« 
 
Informiranje in ozaveščanje strokovne in druge javnosti o  
pravicah oseb z invalidnostmi do življenja brez nasilja 
 
Sodelovanje s CSD in drugimi javnimi službami pristojnimi za 
Delo na področju nasilja 
 
Radio Ljubljana – sodelovanje v oddaji »Med štirimi stenami«  
 
Motivacijske delavnice za aktivno življenje in ustvarjanje 
boljše kvalitete življenja – predstavitev primerov dobre prakse 
(primer Ars – VIVA,…) 
 
Ozaveščanje širše družbe na državni in lokalni ravni o 
pravicah invalidov – implementacija Konvencije o pravicah 
invalidov 

Društvo VIZIJA 2020 
 
 
2020 
 
Trajna naloga 
 
2020 
 
 
Trajna naloga 
 
 
Trajna naloga 
 
 
2020 – 2022 
 
 

  2020 - 2022 
 
 
Trajna naloga 
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2 Skrb za zdravje in rehabilitacija 
 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Kopanje; hipoterapija; fizioterapija; plesni tečaj KARION Trajna naloga 
Zdravstvena predavanja 
Sodelovanje v projektih Specialne olimpiade »Zdrav življenjski 
slog« 
Izvajanje jutranje telovadbe 
Sodelovanje s Centri za krepitev zdravja 
Izvajanje vaj za zdravo hrbtenico 

VDC, ZD 
VDC, Specialna 
olimpiada Slovenije 
VDC 
VDC, ZD 
VDC 

2019 - 2022 

Lokalna skupina za krepitev zdravja ZD, OSK, NIJZ 2019 - 2022 
Program ohranjanja zdravja: balneo terapija, preventivne 
delavnice za preprečevanje nastajanja dekubitusov in drugih 
kožnih razjed na ogroženih mestih 

Društvo VIZIJA Trajna naloga 

Možnost organiziranega letovanja članov društva Društva Trajna naloga 
Udeležba na 7. konjiškem maratonu, s stanovalcem 
Lambrechtvega doma in skupino zaposlenih 
in formiranje navijaške skupine stanovalcev ob LD 

LD, KAŠ september 2019 

3 Strokovno – podporne storitve, socialnovarstvene storitve in 
materialna varnost 
 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Dolgotrajna oskrba OSK, LD, ZD, CSD Trajna naloga 

Organizacija srečanj starejših; 
Obiskovanje starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb 
postaje RK;  
Sosedska pomoč – pomoč na domu; 
Ustanavljanje skupin starejših ljudi za samopomoč;   

OZRK 2019 - 2022 

 
 
Obeležje Mednarodnega dneva invalidov in Mednarodnega 
dneva prostovoljstva 
 

 
2020 – 2022 

Predstavitev  dela  društva   Društvo Neža Trajna naloga 

Predstavitev dela društev javnosti 
 
Posredovanje medsebojnih informacij 
 

Organiziranje   izobraževanj,  srečanj, predstavnikov   društev  
na  lokalni  ravni 

Društva, OSK Trajna naloga 

20 let delovanja društva Društvo Sožitje november 2019 

Sooblikovanje informativne brošure namenjene starejšim in 
invalidnim občanom, v kateri bodo navedene vse storitve, ki 
jih naša občina ponuja navedeni populaciji 

LD, OSK 2019 
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Zdraviliško letovanje starejših; 
Vozičkanje 
Izgradnja enote stanovanjske skupine Slovenske Konjice VDC, OSK, 

MDDSZEM 
2019 - 2022 

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

OSK 2019 - 2022 

Akcijske pomoči v okviru projekta »Ženska – ženski« 
 
Povezovanje v interesne socialne mreže podobnih organizacij 
na lokalni in državni ravni 

Društvo VIZIJA Trajna naloga 
 

 
 

4 Dostopnost 

 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Montaža stopničke in dvigala na kombiniranem vozilu 
Nakup vrtne gugalnice 

KARION 2019 - 2022 

Pridobitev primernih prostorov ODIDD 2019 - 2022 

Omogočanje novih vključitev  
Nakup novega vozila za prevoz invalidov s predelavo za 
prevoz invalidov na vozičku 

VDC 2019 – 2022 
2019 - 2020 

Ureditev dostopa do stranišč v Športni dvorani Slovenske 
Konjice, ŠRC Park in ŠRC Dobrava 

ZŠ 2021/2022 

Urejeni dostopi za obiskovalce koncertov preko klančin in 
dvigal na OŠ Pod goro in koncertno dvorano 

GŠ 2019 – 2022 
 

Gradnja dveh novih neprofitnih stanovanj dostopnih za invalide OSK 2020-2022 
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Tolmačenje v slovenskem znakovnem jeziku OSK 2019 - 2022 

Dostopnost občinskih prostorov:  
- Obvezna izvedba del za zagotavljanje dostopnosti in odpravo 
ovir v okviru investicijskih vzdrževanj; 
- Zagotavljanje dostopnih volišča, prostorov, kjer potekajo seje 
delovnih teles OS in seje OS. 
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 
- Ureditev javnih sanitarij z vgradnjo EVRO ključavnic 
- 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 
- Izvedbe klančin, nižanje robnikov, označevanje parkirnih mest 
s prometno signalizacijo za invalide 
- Namestitev talnih oznak za osebe z okvarami vida 
- Postopno odpravljanje razpok na površinah pločnikov, ki   
  gibalno oviranim in starejšim povzročajo težave pri   
  vključevanju v družbeno okolje 

OSK 2019 - 2022 

Sankcioniranje nepravilnega parkiranja na mestih označenih za 
invalide 

MIRed 2019 - 2022 

Promocija primerov dobre prakse pri gradnji objektov brez 
grajenih ovir za gibalno ovirane osebe (Ars VIVA,…) 

Društvo VIZIJA 2020 

Za člane društva Vizija, ki bivajo v LD, skupaj organiziramo 
prevoze s kombijem, ki je prilagojen za osebe na invalidskih 
vozičkih 

VIZIJA, LD 2019 

V letu 2020 se planira začetek izgradnje prizidka k 
zdravstvenemu domu. Uredila se bo dostopnost – vhod, 
ureditev poti do avtobusne postaje, kjer je kar nekaj poškodb, 
ograja ni primerna, klančina je prestrma… Prizidek bo levo 
proti avtobusni postaji in se bo nadaljeval v črki L proti parku za 
ZD.  
 
V sklopu projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 
ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in 
lokalnih skupnostih, smo izvedli Poročilo o dostopnosti objekta, 
kjer smo skupaj z invalidnimi osebami pregledali in komentirali 
dostopnost objekta in zunanji del (parkirišča, pot do avtobusne 
postaje)… Predlogi sprememb so v dokumentu in se bodo 
realizirali skupaj z izgradnjo prizidka. 

ZD 2020 - 2021 

 
 
 

5 Vzgoja  in izobraževanje 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Zimovanje (planinski dom, apartma) 
Letovanje (Dom dva topola Izola) 

KARION januar – februar 
maj – junij 
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Obisk gledališča  

Predavanja ODIDD 2019 - 2022 

Sodelovanje z vsemi OŠ na področju UE Slovenske Konjice; 
Sodelovanje z Srednjimi šolami na področju UE Slovenske  
Konjice; 
Sodelovanje z drugimi invalidskimi organizacijami in društvi na 
področju UE Slovenske Konjice in Slovenije; 
Sodelovanje s Knjižnico Slovenske Konjice; 
Izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka; 
Izvedba izleta in ogled znamenitosti Slovenije; 
Ogled sorodne institucije 

VDC, OŠ 
VDC, ŠC 
 
VDC, društva 
VDC, SK 
VDC 

2019 - 2022 

Izvajanje programa Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov in 
zobozdravstvene vzgoje, ki se izvaja skozi šolsko leto v 
šolskem prostoru in v samem zdravstvenem domu 

ZD 2019 - 2022 

Še vedno vozim vendar ne hodim (pomen športa ob morebitni 
poškodbi) - predavanje 

ZŠ, Zavod vozim 2020-2022 

Vključevanje oseb z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju 
v redni del vzgojno-izobraževalnega procesa 

GŠ, OŠ 2019 - 2022 

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

OSK, šole, vrtci, 
društva 

2019 - 2022 

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

OSK, vrtci, šole 2019 - 2022 

Učna pomoč invalidom v času izobraževanja OŠ, ŠC 2019 - 2022 

Mesečno vključevanje stanovalcev LD v odprto učno okolje v 
Špitaliču ter druženje in ustvarjanje z otroci OŠ in vrtca Špitalič 

LD, Vrtec Špitalič 2019 

6 Pravice do dela 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Usposabljanje varovancev za različna dela; 
Ogled proizvodnje podjetij za katere delamo 

VDC 2019 - 2022 

- Izvajanje poglobljenega kariernega svetovanja za 
brezposelne osebe na Zavodu RS za zaposlovanje, zlasti 
tudi za invalidne osebe. 
- Informiranje oseb o pravicah iz naslova zaposlitvene 
rehabilitacije in zaposlovanju invalidov in spodbujanje 
oseb k vključitvi v zaposlitveno rehabilitacijo in uveljavljanju 
pravic iz zaposlitvene rehabilitacije - da se s 
storitvami, ki jih zagotavljajo pooblaščeni izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije, usposobijo za ustrezno delo, 
se zaposlijo, zaposlitev zadržijo in v njej napredujejo ali 
spremenijo svojo poklicno kariero (po Zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov). 
- Informiranje in sodelovanje s koncesionarji zaposlitvene 
rehabilitacije. 
- Krepitev sodelovanja z Zaposlitvenimi centri - zlasti z ZC 
Karso v Sl. Konjicah. 
- Spodbujanje invalidnih oseb k podporni zaposlitvi. 
- Krepitev sodelovanja z invalidskimi podjetji. 
- Spodbujanje invalidov in delodajalcev za vključevanje 
invalidnih oseb v zaposlitev v okviru javnih del. 

ZRSZ 2019 - 2022 
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Informiranje oseb in delodajalcev o priložnosti v okviru 
programov Aktivne politike zaposlovanja, s ciljem 
večanja zaposlitvenih možnosti invalidnih oseb. Zavod RS za 
zaposlovanje preko javnih povabil omogoča 
delodajalcem, da kandidirajo za pridobitev nepovratnih 
finančnih sredstva (npr. javna dela, ipd) za 
zaposlitev brezposelnih oseb iz posebnih ciljnih skupin, med 
katere sodijo tudi invalidi. Invalidi se kot 
ranljiva skupina prednostno vključujejo v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja zaradi povečevanja 
zaposlitvenih možnosti. 
- Spodbujanje in vključevanje invalidnih oseb na odprti trg dela. 
- Država za zaposlovanje invalidov vsako leto namenja 
finančne spodbude. Javni jamstveni, preživninski in 
invalidski sklad RS, katerega ustanovitelj je RS, v okviru 
invalidskega dela sklada odloča o pravicah in 
obveznostih invalidov in delodajalcev, predvsem pri 
subvencioniranju plač invalidov, stroških prilagoditve 
delovnega mesta, storitvah v podpornem zaposlovanju in 
drugih finančnih spodbudah. 
- Z namenom, da so invalidi in delodajalci ustrezno informirani 
o možnostih pri zaposlovanju, sistematično in 
kakovostno izvajamo rehabilitacijsko svetovanje. Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
je namenjen povečevanju zaposljivosti invalidov in 
vzpostavljanju pogojev za enakovredno udeležbo na trgu 
dela. Cilj zaposlitvene rehabilitacije je, da se invalid usposobi 
za ustrezno delo, se zaposli in zaposlitev tudi 
obdrži. 
Razreševanje brezposelnosti invalidov (pridobitev statusa 
invalida, pravica do zaposlitvene rehabilitacije, različne oblike 
zaposlovanja invalidov, kvotni sistem zaposlovanja, spodbude 
zaposlovanja invalidov – subvencija plač invalidom, plačilo 
stroškov prilagoditve delovnih mest, oprostitev plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
zaposlenih invalidov, nagrade za preseganje kvote…) 
Vključevanje oseb,ki so vključeni v CRI Celje (invalidi), v 
delovni proces v Lambrechtovem domu.  

CRI, LD 2019 

Vključevanje oseb iz projekta socialna aktivacija v delovni 
proces Lambrechtovega doma. Usposabljajo se tudi osebe z 
lažjimi telesnimi okvarami. 

MDDSZEM, LD November 
2019-julij 2020 

Zaposlitev tajnice  VIZIJA 2019-2022 

 

7 Vzpodbujanje družinskega življenja, verske aktivnosti in 
spoštovanja osebne integritete 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Vključitev uporabnikov v skupnost Vera in Luč 
Vključitev uporabnikov v Društvo Sožitje 
5- dnevno letovanje s starši 

KARION Trajna naloga 
 
maj – junij 
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8 Kultura, vera in turizem 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Ogled kino predstav 
Ogled lutkovne predstave 
Prilagojen verouk 

KARION 2/leto 
1/leto 
1/mesečno – v 
šolskem letu 

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 Trajna naloga 

Organizacija in izvedba enodnevnih izletov; 
Organizacija in izvedba večdnevnih taborov; 
Izvedba letovanj: morje, terme; 
Priprava proslav ob kulturnem prazniku; 
Priprava potopisnih predavanj; 
Priprava in izvedba gledaliških iger; 
Specialno jadranje 

VDC 
 
 
 
 
 
VDC, Specialna 
olimpiada 

2019 – 2022 
 
 
 
 
 
2020 - 2022 

Možnost ogleda javnih nastopov glasbene šole in sprotno 
obveščanje o aktivnostih 

GŠ 2019 – 2022 
 

Organizacija ogledov razstav in enodnevnih izletov Društvo VIZIJA 2020 - 2022 

Organiziranje srečanja društev Savinjske ter Štajerske regije  MDGN 2020 

 
 
 
 
 
 

Letovanje v termah pomlad/jesen 

Omogočiti samostojno življenje v stanovanjski skupini; 
Pomoč uporabnikom, ki živijo samostojno 

VDC 2021 
2019 - 2022 

Aktivno vključevanje in sodelovanje deležnikov in akterjev 
občin ustanoviteljic, na različnih srečanjih, sestankih, 
nastopih 

GŠ, društva 2019 – 2022 
 

Sprejem prostovoljcev OSK 2019 – 2022 
 

Tedensko sodelovanje s Karitas (duhovna skupina) v 
prostorih LD, z namenom dostopnosti do izražanja vere. 
Redna mesečna sveta maša za vse stanovalce LD ter redni 
obiski duhovnika na željo stanovalcev. Vsako nedeljo obisk 
katehetov in podeljevanje hostije 

LD Trajno 
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9 Rekreacija in šport 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Kolesarjenje, pohodništvo, plavanje, telovadba v domski 
telovadnici, fizioterapija, plesne aktivnosti 

KARION Trajna naloga 

Spodbujanje športnega in rekreativnega udejstvovanja za osebe 
z okvaro sluha. 
Organizacija DP vsako leto, organizacija Dravinjskega turnirja v 
ribolovu (Jernejček), Organizacija Ribiškega maratona (jezero 
Zreče). 
Redna rekreacija, udeležbe na turnirjih in prvenstvih, ki jih bodo 
organizirala ostala društva oziroma organizacije po Sloveniji. 

MDGN Trajna naloga 

Tedenska rekreacija, pohodi ODIDD 2019 - 2022 
Treningi za tekmovanja Specialne olimpiade in MATP; 
Udeležba na tekmovanjih Specialne olimpiade; 
Kopanje v Termah: 
Pohodi in sprehodi 

VDC 2019 - 2022 

Organizacija izletov z aktivnostjo »Sprehodi med krošnjami« za 
gibalno ovirane 

Društvo VIZIJA 2020 

Povezovanje vseh organizacij oz. društev pri organiziranju in 
izvedbi prilagojenih športov 

Društva, OSK 1x leto 

Vključevanje društva k izvedbi prilagojenih športov Društvo Neža Trajna naloga 

 

 

10 Vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje 
invalidskega varstva 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Sestanki z uporabniki in zbiranje njihovih predlogov VDC 2019 - 2022 

Izvajanje predpisane zakonodaje na Svetu zavoda in Svetu 
staršev 

GŠ 2019 - 2022 

Članstvo v NSIOS, sodelovanje z nevladnimi organizacijami na 
državni ravni 

Društvo VIZIJA Trajna naloga 

Pomoč pri vključevanju v in pri oblikovanju politike za 
načrtovanje invalidskega varstva 

OSK Trajna naloga 

Vključevanje pri oblikovanju politike za načrtovanje invalidskega 
varstva 

Društvo Neža Trajna naloga 

11 Zakonodaja 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Seznanjanje uporabnikov s spremembami zakonodaje VDC 2019 - 2022 
Vključevanje potreb za invalide, enake možnosti za vse, če to 
dopušča kadrovski načrt in sistemizacija s strani MIZŠ 

GŠ 2019 - 2022 

Vključevanje potreb za invalide OSK 2019 - 2022 

Pregled obstoječih občinskih aktov OSK 2019 - 2022 
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12 Invalidske organizacije, financiranje in vpogled v delovanje 

 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Letni delovni načrt 
Poročilo o delovanju 

KARION dec tekočega leta 
feb tekočega leta 

Sofinanciranje iz sredstev FIHA in občin ODIDD 2019 - 2022 
Letni program športa 
 
Novi zakon je večino financiranja onemogočil, iz LPŠ se za 
programe, ki vključujejo invalide nameni manj kot 1%!!! 

ZŠ 2019 - 2022 

Sodelovanje z vsemi društvi, odziv na vsako prošnjo GŠ 2019 - 2022 
Sofinanciranje delovanja društev; pokroviteljstva OSK 2019 - 2022 

 
 

13 Usposabljanje strokovnega kadra 

 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Redni mesečni sestanki zaposlenih; izobraževanja 
Strokovna ekskurzija 

KARION Trajna naloga 

Udeležba na rednih seminarjih ODIDD 2019 - 2022 

Udeležba zaposlenih na seminarjih in izobraževanjih VDC 2019 - 2022 

Kader v ZD zaposlen na projektu ima dodatna izobraževanja s 
področja krepitve zdravja ranljivih skupin (invalidi, gluhi in 
naglušni – uporaba indukcijske zanke…) 

ZD 2019 - 2022 

Redna izobraževanja študijske skupine GŠ 2019 - 2022 

Usposabljanje javnih uslužbencev OSK 2019 - 2022 

Strokovne ekskurzije Društva, OSK 2019 - 2022 

 
 

14 Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov 

 
 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Letni delovni načrt 
Poročilo o delovanju 

KARION dec tekočega leta 
feb tekočega leta 

Letno preverjanje zadovoljstva uporabnikov/staršev/skrbnikov; 
Letno preverjanje zadovoljstva zaposlenih 

VDC 2019 - 2022 

Načrtovanje dela in samoevalvacija, letna in polletna poročila GŠ 2019 - 2022 
Spremljanje in učinkovitost Svet za invalide 2019 – 2022 
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Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja posebnih 
socialni programov s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov 
uporabnic in uporabnikov vseh 5 programov 

Društvo VIZIJA Trajna naloga 

15 Mednarodno sodelovanje 

 

 
 
 

 

Ukrep in način izvajanja Organizator Terminski plan 

Sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini VDC 2019 – 2022 
Vključevanje v različna srečanja, tekmovanja in revije, ki 
vključujejo invalide 

GŠ 2019 – 2022 

Spodbujanje mednarodnega sodelovanja OSK 2019 – 2022 
Povezovanje z drugimi sorodnimi institucijami v tujini Društva 2019 - 2022 


