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Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 
106/05, 23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 12. redni seji, dne 
27.11.2007, sprejel naslednji 
 

AKCIJSKI NAČRT 
ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV 

V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC 
ZA OBDOBJE 2007 – 2010 

 
 

1. člen 
 

V Mestni občini Slovenj Gradec bodo organi občine, javni zavodi, invalidske organizacije in 
druge pristojne institucije, v skladu z Analizo položaja invalidov v Mestni občini Slovenj 
Gradec, Standardnimi pravili OZN o izenačevanju možnosti invalidov ter strategijo Dostopna 
Slovenija, v obdobju od leta 2007 do leta 2010, usmerili svoje dejavnosti in aktivnosti 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; 
 

2. člen 
 

Cilj I: 
- 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; 
 
 
 
Ukrepi: 
1. V Mestni občini Slovenj Gradec bomo ustanovili Svet za invalide pri Mestni občini 
Slovenj Gradec, ki bo posvetovalno telo župana in v katerega se bodo aktivno vključili 
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predstavniki invalidskih in drugih organizacij ter zavodov, ki se v občini ukvarjajo z invalidi. 
Njegova vloga bo povezovanje in usklajevanje dela in aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem 
celovitega pristopa obravnavanja in urejanja področja invalidskega varstva. O svojem delu bo 
Svet za invalide enkrat letno temeljito poročal občinskemu svetu. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec 
Rok: prva četrtina leta 2008 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec 
 
2. Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec bo koordiniral invalidske organizacije in 
društva na ravni občine in jih tekoče obveščal o vseh tistih stvareh, ki bodo predmet 
obravnave na občinskem svetu, njihova vsebina pa bo povezana s položajem invalidnih osem 
v občini. Na ta način bo invalidom oziroma njihovih organizacijam omogočeno, da se bodo 
lahko še pred odločanjem na občinskem svetu tvorneje vključevali v procese sprejemanja 
rešitev, pa tudi odločitev glede vprašanj, ki so zanje pomembna. 
 
Nosilec: Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec 
Rok: od konstituiranja organa, pa vse do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec 
 
3. Občinski organi bodo potrebe invalidov vključevali v občinske programe in politiko tako, 
da bodo prednostno obravnavali naslednja področja: socialne programe in socialno varstvo, 
vzgojo in izobraževanje, zaposlovanje in bivanje. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz domačih in 
tujih razpisov, donacije 
 
4. Gradiva v zvezi z odločanjem na lokalni ravni (npr. lokalne volitve, akti, ki zadevajo 
invalidsko varstvo ipd.) je potrebno pripraviti tako, da bodo razumljiva in dostopna vsem 
invalidom. Pri tem je še posebej potrebno upoštevati potrebe gluhih in naglušnih (induktivna 
zanka oziroma tolmač), slepih in slabovidnih (Braillova pisava) ter duševno prizadetih ljudi. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec 
Rok: od konca leta 2008 (induktivna zanka) do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, Župnijski urad 
Slovenj Gradec 
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Cilj II: 
- odpraviti grajene in komunikacijske ovire, za katere velja, da onemogočajo ali 
otežujejo neodvisno življenje invalidov; 
 
Ukrepi: 
1. Pri novogradnjah bo Mestna občina Slovenj Gradec dosledno upoštevala zakon o urejanju 
prostora, zakon o graditvi objektov in pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah ter Slovenskega 
standarda za gradnjo objektov. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz domačih in 
tujih razpisov, donacije 
 
2. Pri obstoječih gradnjah in objektih bo Mestna občina Slovenj Gradec skupaj z upravljalci 
objektov skušala prednostno odpraviti ovire na naslednjih javnih površinah in objektih: 
 
2.1. Ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v mestu, in sicer na naslednjih 
relacijah: 

 odsek od križišča pri bivši piceriji Kompas do semaforja pri Kulturnem domu, kjer ni 
urejenih klančin, bo Mestna občina Slovenj Gradec ustrezno sanirala ob rekonstrukciji 
pri izgradnji nove Policijske postaje v Slovenj Gradcu, ki bo potekala predvidoma v 
obdobju od leta 2009 do 2011; 

 odsek od križišča pri Telekomu do križišča s Celjsko cesto, kjer ni ustreznih klančin, 
bo Mestna občina Slovenj Gradec sanirala v obdobju od leta 2008 do 2009; 

 na križišču Celjska cesta-Podgorska cesta-Glavni trg se predvideva ureditev krožnega 
prometa (rondoja), ki ga bo Republika Slovenija izvedla v obdobju od leta 2008 do 
leta 2009; 

 na odcepu za Štibuh, kjer ni ustreznih klančin, bo Mestna občina Slovenj Gradec le-te 
uredila sočasno z izgradnjo doma starostnikov predvidoma do leta 2008; 

 na relaciji od Ronkove ulice do obvoznice, bo Mestna občina Slovenj Gradec v letu 
2008 uredila manjkajoči pločnik med špedicijo Soršak in kovinarstvom Štruc; 

 vse pomanjkljivosti v centru mesta (Trg Svobode, Gosposvetska cesta) bo Mestna 
občina Slovenj Gradec odpravila v letu 2010, ko bo tam potekala generalna 
rekonstrukcija mestnega jedra; 

 v letu 2008 bo Mestna občina Slovenj Gradec uredila tudi eno izmed naslednjih dveh 
ulic – Tomšičeva ulica oziroma Maistrova ulica; 

Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, društva invalidov na področju občine 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
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Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz domačih in 
tujih razpisov, donacije 
 
2.2. Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev parkirnih mest za invalide na področju 
občine: 

 komisija za pripravo analize o položaju invalidov v Mestni občini Slovenj Gradec bo v 
letu 2008 pisno apelirala na Generalno policijsko upravo v Ljubljani, da uredi ustrezno 
klančino in parkirne označbe pred Policijsko postajo v Slovenj Gradcu; 

 komisija za pripravo analize o položaju invalidov v Mestni občini Slovenj Gradec bo v 
letu 2008 pisno apelirala na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, da pred svojim 
objektom uredi ustrezne parkirne označbe za invalide; 

 Mestna občina Slovenj Gradec bo v letu 2008 uredila dve ustrezni parkirni označbi za 
invalide pred Drugo osnovno šolo v Slovenj Gradcu in Športno halo v Slovenj 
Gradcu; 

 Mestna občina Slovenj Gradec bo uredila ustrezno parkirno označbo za invalide pred 
Srednjo lesarsko šolo v Slovenj Gradcu ob rekonstrukciji Gosposvetske ceste, ki bo 
potekala predvidoma v letu 2010 oziroma kasneje; 

 komisija za pripravo analize o položaju invalidov v Mestni občini Slovenj Gradec bo v 
letu 2008 pisno apelirala na upravljalca PTC Katica, da uredi več parkirnih mest za 
invalide ter ustrezne parkirne označbe zanje; 

 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, društva invalidov na področju občine: 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz domačih in 
tujih razpisov, donacije 
 
2.3. Dostop, vstop in uporabo novih, predvsem pa starejših objektov je potrebno prilagoditi za 
potrebe gibalno oviranih invalidov, še posebej, če so v njih sedeži javnih zavodov in ustanov 
in tako omogočiti trajnostno mobilnost za najbolj ranljive družbene skupine. Za invalide v 
občini je predvidena zagotovitev dostopov, vstopov in uporaba brez grajenih in 
komunikacijskih ovir na naslednjih objektih: 
 
2.3.1. Dostopnost za invalide v stavbo Koroškega pokrajinskega muzeja in Galerije likovnih 
umetnosti je bila deloma že omogočena z izgradnjo dvigala v preteklem letu. Koroški 
pokrajinski muzej pa se sooča tudi s to težavo, da kljub temu niso vsi njihovi razstavni 
prostori dostopni za invalide. V ta namen imajo v letu 2008 namen postaviti ustrezne 
klančine, ki bodo omogočili dostop tudi invalidom na vozičkih. 
 
 
Nosilec: Koroški pokrajinski muzej 
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Rok: do konca leta 2008 
Viri financiranja: lastna sredstva javnega zavoda, proračunska sredstva Mestne občine 
Slovenj Gradec 
 
2.3.2. Pred tretjo osnovno šolo je zelo slab dostop do šole same (neurejen parkirni prostor za 
šolske avtobuse oziroma za nujna intervencijska vozila). V letu 2008 bo Mestna občina 
Slovenj Gradec tako naročila temeljito analizo, ki bo pokazala, kaj je na tem področju sploh 
mogoče narediti, v letih 2009 in 2010 pa bi poskušali sam dovoz tudi ustrezno urediti. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Tretja osnovna šola 
Rok: priprava analize v letu 2008, ureditev dovoza do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz domačih in 
tujih razpisov 
 
2.3.3. Dostopnost do sanitarij na Avtobusni postaji Slovenj Gradec: 
Na Avtobusni postaji Slovenj Gradec je Mestna občina Slovenj Gradec v letu 2004 uredila 
sanitarije, ki so prilagojene invalidom. Po besedah invalidov samih so te  
sanitarije zaradi vandalizma zaklenjene, kar je po svoje prav, vendar pa je potrebno v 
prihodnosti natančneje dogovoriti, kdo je odgovorna oseba, pri kateri se lahko dobi ključ 
oziroma ključe preprosto razdeliti vsem invalidskim organizacijam na področju občine. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, vsa društva invalidov na področju občine 
Rok: do sredine leta 2008 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva posameznih 
društev invalidov 
 
2.3.4. Bankomati: 
Potrebno je apelirati na banke, da bodo uredile bankomate tako, da bodo dostopni invalidnim 
osebam. 
 
Nosilec: Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec, društva invalidov, banke 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: lastna sredstva bank 
 
2.3.5. Trgovine in gostinski in drugi lokali: 
Potrebno je apelirati na lastnike trgovin in lokalov tako, da bodo njihovi lokali dostopni tudi 
za invalide. Prav tako je potrebno apelirati na lastnike lokalov tako, da bodo redno 
odstranjevali razbito steklovino pred svojimi vhodi. 
 
Nosilec: Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec, društva invalidov, banke 
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Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: lastna sredstva lastnikov lokalov in trgovin 
 
2.3.6. Župnišče Slovenj Gradec: 
V letu 2008 se načrtuje izgradnja klančine v cerkev, namestitev induktivne zanke za gluhe in 
naglušne, ter v župnišču ureditev sanitarij, ki bi bili prilagojeni invalidom. 
 
Nosilec: Župnijski urad Slovenj Gradec 
Rok: do konca leta 2008 
Viri financiranja: lastna sredstva Župnijskega urada Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj 
Gradec (induktivna zanka) 
 
4. Namestitev ustreznih klicnih naprav na tiste objekte, kjer drugačen dostop zaradi 
neustrezne arhitekture ni mogoč: 
Na vse javne objekte, katerih notranji prostori niso dostopni z invalidskim vozičkom in 
nimajo receptorja, je potrebno namestiti ustrezne klicne naprave in zagotoviti ustrezen dostop, 
vstop in uporabo javnega objekta brez grajenih in komunikacijskih ovir. 
 
4.1. Mestna občina Slovenj Gradec 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, društva invalidov 
Rok: prva polovica leta 2008 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec 
 
Potrebno je tudi apelirati na tiste lastnike storitvenih lokalov, ki so za invalide nedostopni, da 
bodo montirali ustrezne zvonce ob vhodu. 
 
Nosilec: Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec, društva invalidov, lastniki lokalov 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: lastna sredstva lastnikov lokalov 
 
5. Usmerjanje in informiranje: 
 
5.1. Namestitev zvočnega signala na semaforjih za slepe in slabovidne: 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih bo do konca leta 2008 pripravilo seznam vseh 
tistih semaforjev, na katere bo v prihodnje potrebno namestiti zvočni signal. Mestna občina 
Slovenj Gradec bo na osnovi pripravljenega seznama ter v skladu s finančnimi zmožnostmi 
urejala semaforje prioritetno. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
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Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2008 do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz domačih in 
tujih razpisov 
 
5.2. Ureditev reliefnih talnih označb pred prehodi za pešce za slepe in slabovidne uporabnike 
okolja: 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih bo do konca leta 2008 pripravilo seznam vseh 
tistih reliefnih talnih označb, ki jih bo potrebno urediti v prihodnje. Mestna občina Slovenj 
Gradec bo na osnovi pripravljenega seznama ter v skladu s finančnimi zmožnostmi urejala 
reliefne talne označbe prioritetno. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec 
 
5.3. Zagotovitev tolmača za gluhe in naglušne osebe pri vseh uradnih postopkih: 
Na vse državne in lokalne ustanove javnega pomena je potrebno apelirati, da so v skladu z 
zakonom gluhim in naglušnim osebam pri vodenju uradnih postopkov dolžne zagotavljati 
tolmača. Posreduje se jim tudi seznam tolmačev za posamezno področje, ter kontakte. 
 
Nosilec: Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec, Društvo gluhih in naglušnih 
Koroške 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2008 do leta 2010 
Viri financiranja: proračuni posameznih ustanov državnega in lokalnega pomena 
 
Ostale ugotovljene ovire se bodo reševale in odpravljale postopoma glede na potrebe 
invalidov in finančnih zmožnosti. 
 
Cilj III: 
- razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno 
življenje invalidov in poudarjali njihove sposobnosti; 
 
Ukrepi: 
1. Organi občine bodo v okviru svojih pristojnosti podpirali razvoj javnih služb, ki urejajo 
vprašanja invalidov (pomoč družini na domu, osebna pomoč, institucionalno varstvo, pravica 
do družinskega pomočnika, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji). 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Center za socialno delo Slovenj Gradec, Javni zavod 
Vetrnica Slovenj Gradec, Urad za delo Slovenj Gradec 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
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Viri financiranja: proračuni posameznih ustanov državnega in lokalnega pomena 
 
2. Obseg javne službe pomoč družini na domu je potrebno zagotoviti glede na potrebe 
uporabnikov, uporabnikom pa je potrebno prav tako omogočiti dostopnost do omenjenih 
storitev glede na njihov materialni položaj. Pomoč družini na domu za področje Mestne 
občine Slovenj Gradec trenutno izvaja Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec, storitev pa 
obsega: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri 
vzpostavljanju socialnih stikov. Z namenom, da občane čim bolj seznanimo s tovrstno 
storitvijo, Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec v občinskem glasilu objavi članek na to 
tematiko.  
Z izgradnjo doma starostnikov v Slovenj Gradec v letu 2008 bo izvajanje storitve pomoč 
družini na domu pod enakimi pogoji prevzel nase dom starostnikov.  
 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec, Dom 
starostnikov Slovenj Gradec, Center za socialno delo Slovenj Gradec 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: sredstva proračuna Mestne občine Slovenj Gradec, plačilo uporabnikov 
 
3. Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec v okviru javne službe izvaja tudi dodeljevanje 
socialno varstvenih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec. Gre za enkratno denarno pomoč, 
do katere so upravičeni vsi posamezniki oziroma družine s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Slovenj Gradec, za katere velja, da zaradi trenutne materialne stiske nujno potrebujejo 
pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev svoje stiske. 
Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec nudi tudi zavetišče brezdomcem na področju Mestne 
občine Slovenj Gradec. 
 
Nosilec: Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec 
Rok: V celotnem času obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz državnega 
proračuna 
 
4. Organi občine bodo v okviru uveljavljanja pravic invalidom promovirali pravico do 
družinskega pomočnika. Ta možnost sledi cilju, s katerim se spodbuja družinsko življenje in 
spoštuje osebna integriteta invalidov. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Center za socialno delo Slovenj Gradec 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: sredstva proračuna Mestne občine Slovenj Gradec, plačilo uporabnikov, 
dodatek za pomoč in postrežbo (ZPIZ) 
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5. Organi občine in občinski svet bodo vzpodbujali nove programe, ki jih oblikujejo novi 
izvajalci in ki nastajajo na podlagi ugotovljenih potreb uporabnikov. V tej smeri bo občinski 
upravni organ, pristojen za socialno varstvo, kot koordinator spremljal mrežo programov, ki 
jih izvajajo javni zavodi, zasebniki, društva in druge nevladne organizacije na področju 
občine. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, vsi akterji na področju socialnega varstva v občini 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: sredstva proračuna Mestne občine Slovenj Gradec, lastna sredstva akterjev 
iz področja socialnega varstva v občini, sredstva iz državnega proračuna 
 
6. Delovanje centra za socialno delo bo potekalo v skladu z Resolucijo o nacionalnem 
programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010. Namen programov, ki ji bo center za 
socialno delo izvajal v okviru sistema veljavnega socialnega varstva je: 
- omogočanje in povečanje socialne vključenosti, 
- krepitev moči uporabnikov sistema socialnega varstva in razvijanje sposobnosti za njihovo 
vsakdanje življenje,  
- zagotavljanje materialne varnosti v obdobjih izpada drugih virov za življenje. 
 
Nosilec: Center za socialno delo Slovenj Gradec 
Rok: v vseh letih obravnavanega obdobja od leta 2007 do 2010 
Viri financiranja: sredstva državnega proračuna 
 
7. Zdravstveni dom Slovenj Gradec bo s svojo dejavnostjo še naprej zagotavljal storitve 
invalidom na način, ki je primeren za posameznika. Pri tem bo poskušal upoštevati pobudo 
gluhih in naglušnih ljudi, da se v čakalnicah ambulant vzpostavi poseben prostor, namenjen 
prav tem ljudem, v katerem jih bo zdravstveno osebje z dotikom opozarjalo na to, da so na 
vrsti. V prvem letu bi poskusno uvedli ta program v dveh splošnih ambulantah in glede na 
uspeh, bi ta program razširi v vse ambulante. 
Zdravstveni dom Slovenj Gradec bo izvajal tudi redne preventivne programe na temo zdrave 
prehrane, opustitve kajenja, nordijske hoje ipd. 
 
Nosilec: Zdravstveni dom Slovenj Gradec 
Rok: prva faza do konca leta 2008, druga faza do konca leta 2010 
Viri financiranja: proračun Mestne občine Slovenj Gradec, državni proračun, sredstva javnega 
zavoda 
 
8. Rehabilitacijske programe izvajajo posamezna društva invalidov v okviru svojih rednih 
letnih programov, zajemajo pa organiziranje srečanj, obiske ter laično humanitarno pomoč 
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težko prizadetim članom, pomoč članom po težkih operativnih posegih ali po nastanku 
invalidnosti, različne športne aktivnosti invalidov (plavanje, kegljanje, kolesarjenje, nordijska 
hoja, izvajanje ročnih del ipd.). Posamezna društva invalidov bomo spodbujali, da bodo še 
naprej redno izvajala omenjene aktivnosti in s tem skrbela za boljše počutje svojih članov. 
 
Nosilec: Vsa društva invalidov na področju Mestne občine Slovenj Gradec 
Rok: programi se izvajajo skozi celotno obdobje od leta 2007 do leta 2010 v okviru finančnih 
zmožnosti posameznega društva 
Vir financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz državnega 
proračuna, lastna sredstva posameznih društev invalidov, sredstva donatorjev oziroma 
sponzorjev 
 
9. V vrtcu in vseh treh osnovnih šolah bomo še naprej uveljavljali načela enakih možnosti za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Vrtec in osnovne šole bodo namreč 
izvajali naloge vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v sodelovanju z 
Ministrstvom za šolstvo in šport, in sicer na osnovi izdane odločbe o usmeritvi otrok s 
posebnimi potrebami. V vrtcu bo občina v skladu s standardi in normativi še naprej 
zagotavljala vse obveznosti, ki ji jih narekuje odločba o usmeritvi za posameznega otroka, 
prav tako tudi na področju osnovnega izobraževanje. Tu gre predvsem za pomoč pri plačilu 
stroškov prevoza. Pri vsem tem pa bo zelo pomembno tudi tesno sodelovanje s starši teh 
otrok. 
Društvo invalidov Slovenj Gradec vsako leto v vseh vzgojno izobraževalnih zavodih izpelje 
projekt pedagoške akcije, preko katerega seznanja otroke s konceptom invalidnosti. V 
prihodnje bodo z omenjenimi akcijami še nadaljevali, in sicer jih bodo organizirali vsako leto 
enkrat. 
 
Nosilec: Vrtec Slovenj Gradec, Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Druga osnovna šola 
Slovenj Gradec, Tretja osnovna šola Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec, Društvo 
invalidov Slovenj Gradec 
Rok: - v letnih programih dela zavodov bodo v vseh letih od 2007 do 2010 razdelane naloge, 
opredeljene v tej točki programa 
- pedagoške akcije Društva invalidov Slovenj Gradec se bodo izvajale enkrat letno v vseh 
letih od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva javnih 
zavodov, sredstva Društva invalidov Slovenj Gradec 
 
10. Preko Sveta za invalide pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec se bo 
spodbujalo podjetja in vodstva v lokalni skupnosti, da bodo razvijali nove programe, ki bodo 
omogočali dodatno zaposlovanje invalidov. V skladu s tem bomo v sodelovanju z Zavodom 
republike Slovenije za zaposlovanje organizirali tudi okroglo mizo z različnimi tematikami, ki 
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bodo zanimive tako za delodajalce, kakor tudi za invalide same, pa tudi zaposlitveni sejem, ki 
naj bi postal stalnica v naši občini. 
 
Nosilec: Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec 
Rok: v celotnem obdobju izvajanja programa od leta 2008 do leta 2010 
Vir financiranja: sredstva državnega proračuna, sredstva podjetij in družb 
 
11. Na področju zaposlovanja invalidov bomo v Mestni občini Slovenj Gradec podprli projekt 
zaposlovanja invalidov, ki ga bo od leta 2008 dalje izvajalo društvo Nov dan. Mestna občina 
Slovenj Gradec bo v društvu Nov dan za eno leto oddala v brezplačen najem prostore na 
naslovu Celjska cesta 10a, kjer deluje tudi socialni del Javnega zavoda Vetrnica Slovenj 
Gradec. Prav tako bo občina omenjenemu društvu eno leto plačevala materialne stroške 
vzdrževanja prostorov. Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec pa bo društvu eno leto 
omogočal, da deluje v njegovem okviru; v tem času se bo društvo lahko formiralo v pravno 
organizacijsko obliko, ki mu bo omogočala, da bo lahko po preteku enega leta samostojno 
deloval naprej (gre za neke vrste socialnega podjetništva). 
 
Nosilec: Društvo Nov dan 
Rok: od leta 2008 do 2010 
Vir financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz domačih in 
tujih razpisov, lastna sredstva društva Nov dan, donacije 
 
12. Mestna občina Slovenj Gradec bo skupaj z javnimi zavodi na področju kulture, ki delujejo 
v lokalni skupnosti, spodbujala invalide k udeleževanju v različnih kulturnih dejavnostih. 
Velika ovira je bila odpravljena v letu 2006, ko je bilo zgrajeno dvigalo v prostore Galerije 
likovnih umetnosti ter Koroškega pokrajinskega muzeja, prav tako pa tudi prenovljen kulturni 
dom, ki je sedaj v večji meri dostopen tudi invalidom. V Koroškem pokrajinskem muzeju se 
zavedajo, da kljub izgradnji dvigala še vedno niso vsi razstavni prostori dostopni tudi 
invalidom, zato bodo skušali v prihodnjem letu izgraditi tudi vse potrebne klančine, ki bodo 
omogočale dostop tudi gibalno oviranim ljudem.  
Društvo invalidov Slovenj Gradec vsako leto izvede tudi razstavo ročnih del, ki jo bomo 
spodbujali še dalje. Prav tako se veliko invalidov vključuje tudi v različne pevske zbore na 
območju celotne občine, kar je zelo pohvalno. 
 
Nosilec: javni zavodi na področju kulture (Kulturni dom Slovenj Gradec, Koroški pokrajinski 
muzej, Galerija likovnih umetnosti ipd.), kulturna društva 
Rok: v celotnem obdobju izvajanja programa od leta 2007 do leta 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva iz domačih in 
tujih razpisov, sredstva donatorjev in sponzorjev 
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13. Športna zveza Slovenj Gradec bo spodbujala izvajalce športnih programov, da razvijajo in 
ponudijo različne športne programe tudi invalidom. Tudi upravljalci športnih objektov bodo 
na osnovi izkazanih potreb zagotovljali zadostno število terminov za izvedbo športnih 
programov za invalide. Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pravilnika za vrednotenje 
programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj 
Gradec vsako leto objavi tudi javni razpis, preko katerega namenja določeno vsoto denarja 
tudi športnim programom za invalide.  
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Športna zveza Slovenj Gradec, Športna hala, 
OŠ Pameče, OŠ Podgorje, Kegljišče Slovenj Gradec 
Rok: v celotnem obdobju izvajanja programa od leta 2007 do 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, sredstva donatorjev in 
sponzorjev, sredstva posameznih invalidskih društev na področju občine 
 
14. Občinski organi bodo podpirali oblikovanje in delovanje invalidskih in humanitarnih 
organizacij, ki izvajajo različne socialno varstvene organe za neodvisnejše življenje invalidov 
v občini. V ta namen bo Mestna občina vsako leto razpisala socialno varstveni razpis, preko 
katerega bo sofinancirala omenjene programe.  
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec 
Rok: v celotnem obdobju izvajanja programa od leta 2007 do leta 2010 
Vir financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec  
 
15. Mestna občina Slovenj Gradec bo spodbujala razvoj in delovanje prostovoljstva na 
področju lokalne skupnosti. V ta namen bo Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec 
pozval različne posameznike, društva in organizacije (predvsem šole), da se aktivno vključijo 
v omenjeni program prostovoljstva in s tem pripomorejo k polnejšemu življenju invalidov v 
naši občini. 
 
Nosilec: Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec 
Rok: v celotnem obdobju izvajanja programa od 2008 do 2010 
Vir financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec 
 
Cilj IV: 
- izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah invalidov v občini; 
 
Ukrepi: 
1. Občinski organi, invalidske organizacije ter druge institucije, ki se ukvarjajo z invalidi in 
jih tudi kakorkoli drugače obravnavajo, bodo morali kot stalno nalogo v svoj program 
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delovanja vključiti tudi sprotno obveščanje javnosti o vprašanjih, ki zadevajo invalide. 
Mestna občina Slovenj Gradec in Društvo invalidov Slovenj Gradec bosta tako v sodelovanju 
z ostalimi invalidskimi organizacijami na področju občine vsako leto organizirala okroglo 
mizo, na kateri se bodo obravnavali doseženi rezultati, sprejemali pa se bodo tudi predlogi za 
izboljšanje položaja invalidov v občini. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, društva invalidov, druge organizacije in institucije, ki 
so povezane z življenjem invalidov v občini 
Rok: vsako leto v okviru občinskega praznika 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, lastna sredstva 
društev, organizacij in institucij 
 
2. Mestna občina Slovenj Gradec bo omogočila brezplačno objavljanje prispevkov z 
invalidsko tematiko na lokalni kabelski televiziji, svoji oglasni deski ter v občinskem glasilu, 
ki izide enkrat letno in ga brezplačno prejme na dom tudi vsako gospodinjstvo v občini. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, društva invalidov, druge organizacije in institucije, ki 
so povezane z življenjem invalidov v občini 
Rok: vse obdobje v času trajanja projekta od leta 2007 do 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec 
 
3. Mestna občina Slovenj Gradec bo omogočila vsem invalidskim organizacijam, ki delujejo 
na področju občine, da bodo na spletni strani občine pripravile celovito informacijo o svojem 
delovanju (po področjih, s splošnimi informacijami o pravicah invalidov, možnostih in načinu 
uveljavljanja le-teh ipd.). 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, društva invalidov 
Rok: vse obdobje v času trajanja projekta od leta 2007 do 2010 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec 
 
4. Mestna občina Slovenj Gradec bo podpirala pomembnejše akcije na občinski ravni, ki 
imajo za cilj osveščanje občanov o položaju invalidov v družbi (Festival drugačnosti v  
sodelovanju z Društvom paraplegikov Koroške ter ostalimi invalidskimi društvi). 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Društvo paraplegikov Koroške, ostala društva 
invalidov 
Rok: vse obdobje v času trajanja projekta od leta 2008 do 2010 (enkrat letno) 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, lastna sredstva 
posameznih društev invalidov 
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5. Občinski vzgojno izobraževalni programi (vrtec, osnovne in srednje šole) bodo v svoje 
programe vključevali tudi sporočila o razumevanju in sprejemanju pravic invalidov in 
razvijali pozitivne odnose do invalidnosti in s tem do drugačnosti. Gre za pedagoško akcijo, ki 
jo med otroci vsako leto izvaja Društvo invalidov Slovenj Gradec,  
 
tematika pa se prilagaja trenutno aktualnim razmeram. Podobno akcijo izvajata tudi Društvo 
Sožitje Slovenj Gradec v sodelovanju s Tretjo osnovno šolo, projekt pa se glasi Moj otrok 
prehaja med programi iz kraja v kraj. 
 
Nosilec: Mestna občina Slovenj Gradec, Društvo invalidov Slovenj Gradec, Društvo Sožitje 
Slovenj Gradec, Tretja osnovna šola 
Rok: vse obdobje v času trajanja projekta od leta 2008 do 2010 (enkrat letno) 
Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Slovenj Gradec, lastna sredstva 
Društva invalidov Slovenj Gradec, Društva Sožitje Slovenj Gradec, Tretje osnovne šole, 
donacije 
 
6. Invalidska društva in organizacije bodo v prihodnjem obdobju poskušala sama čim bolj 
promovirati svoje delo in poslanstvo preko medijev, tiskanega gradiva ipd. 
 
Nosilec: Različna invalidska društva oziroma organizacije na področju občine 
Rok: vse obdobje v času trajanja projekta od leta 2007 do 2010  
Viri financiranja: lastna sredstva posameznih invalidskih društev oziroma organizacij, 
donacije 
 
Številka: 150-02-3/2004 - 223 
Datum: 27.11.2007 
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