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                                          DOSTOPNOST – POPIS STANJA     

                                           DOPOLNITVE IN SPREMEMBE        

                                                      Stanje junij 2016                     

Delo na področju dostopnosti je zapisano v ustanovnem aktu Društva VIZIJA, sodelovanje na tem 
področju v Svetu za invalide Občine Slovenske Konjice, projekt »Občina po meri invalidov« Zveze  
delovnih invalidov Slovenije in Medobčinskega združenja  delovnih invalidov Dravinjske doline pa v 
strateškem načrtu Sveta za invalide.                      
 
Kratka predstavitev poslanstva Društva VIZIJA 
 
Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA (skrajšano: Društvo VIZIJA) s sedežem v Slovenskih 
Konjicah, Slomškova 3c, s statusom društva za delovanje v javnem interesu na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva, s statusom društva kot invalidske organizacije za delo na državni ravni ter 
statusom prostovoljske organizacije, vključujemo in interesno povezujemo osebe z invalidnostmi s 
področja cele Slovenije, katerih ena izmed trajnih posledic po nastanku invalidnosti je gibalna ovira. 
Za izpolnjevanje njihovih potreb, pravic in interesov ter za reševanje specifičnih socialnih in 
zdravstvenih problematik izvajamo pet (5) posebnih programov na državni in lokalni ravni ter tudi 
druge aktivnosti za njihovo socialno aktivacijo in vključenost v življenjsko ter širše družbeno okolje.   
 
Prvi popis stanja na območju Občine Slovenske Konjice smo opravili v mesecu maju 2010. Pri 
letošnjem popisu smo evidentirali spremembe in dopolnitve oziroma nespremenjeno stanje.  
 
Uvod  
 
Invalidi v Sloveniji imamo enake človekove pravice, vendar zaradi osebnih okoliščin nimamo enakih 
možnosti za njihovo uresničevanje.  Zato je na državni in lokalni ravni potrebno izvajati posebne 
aktivnosti in programe, ki so približani zagotavljanju pravic in življenjskih potreb invalidov.  
Program in aktivnosti Sveta za invalide  je za vse invalide, občino in za družbo kot celoto  zelo 
pomemben, saj opozarja na obveznost uporabe področnih zakonov v praksi, na diskriminacije  
invalidov, na fizične in druge ovire, ki vplivajo na kvaliteto življenja in končno tudi na to, kaj je 
potrebno v lokalnih okoljih še storiti, da bi se kolikor je mogoče približali izenačevanju možnosti 
invalidov. 
 
Občina po meri invalidov 
 
Invalidi v Sloveniji smo hkrati tudi evropski državljani in državljanke. Sodoben koncept invalidske 
politike na evropski ravni izhaja iz pravice do uživanja temeljnih človekovih pravic (neovirano gibanje, 
dostop do informacij in komunikacij za vse, pravica do izobraževanja in zaposlovanja, enak dostop do 
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kulturnih dobrin, pravica, da si lahko vsak zase opravi storitve na pošti, banki, občini, zdravstveni 
ustanovi, centru za socialno delo, sodišču, …) in uveljavljanja načela enakih možnosti in 
nediskriminacije na vseh življenjskih področjih. Za uresničevanje pravic in potreb vsem pripadnikom 
družbe mora država članica EU zagotoviti pogoje, s posebnimi ukrepi pa omogočiti izenačene 
možnosti tudi ljudem, ki imajo zaradi bolezni, starosti, invalidnosti in drugih posebnosti svojstven 
način življenja in zaradi tega poleg običajnih  še druge življenjske potrebe.  
 
Država Slovenija je ustvarila pravni okvir za izenačevanje možnosti invalidov na večini življenjskih 
področij ter za uživanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Za implementacijo je potrebno 
poskrbeti v družbenem okolju, kjer  le – ti živijo.  
 
Dostopnost  
 
Dostopnost do fizičnega okolja velja kot pogoj in pomembno pravilo za izenačitev možnosti 
vključevanja v družbeno življenje in delo ljudem z gibalno in funkcionalno oviro. Šteje se, da je 
zagotovljena enakovredna dostopnost do objekta v javni rabi, če vsem ljudem omogoča samostojen 
in varen dostop do vseh prostorov, ki so namenjeni javni rabi. Zahteve so določene z zakoni in s 
posebnim pravilnikom, ki so jih načrtovalci, investitorji, graditelji in izvajalci dolžni upoštevati, 
nadzorni organi pa nadzirati, da ne prihaja do kršitev. 
  
Pogoji za neodvisno življenje se morajo zagotavljati na lokalni ravni, kjer invalidi živijo. Zato naj bodo 
lokalne oblasti usmerjene k vodenju občinske politike v obliki dolgoročnega načrtovanja in izvajanja 
aktivnosti za doseganje izenačenih možnosti za invalide, za enakovredno vključenost in polno 
sodelovanje v družbi.  
 
Izenačena možnost za invalide pomeni, da so ob upoštevanju posebnih potreb invalidov ustvarjeni 
pogoji, s katerimi je izključena diskriminacija posameznika ali posameznice. S strani odgovornih oseb 
je potrebno oceniti celovit položaj, možnosti in potrebe vseh ljudi ob upoštevanju njihovih 
posebnosti, sposobnosti, okoliščin in upravičenj ter temu ustrezno izdelati celovit strateški načrt za 
zagotavljanje ustreznih storitev in ga terminsko ter finančno dopolniti za realizacijo.   
 
Razumne prilagoditve 
 
Nekaterih zgradb starejše izgradnje ni mogoče prilagoditi tako, da bi zagotavljale neoviran dostop in 
njihovo uporabo tudi ljudem z gibalno oviro. Zato se v Društvu VIZIJA zavzemamo za »razumne 
prilagoditve«, kakršne omogočajo, da je npr. oseba na vozičku, ker ne premaguje stopnic, kljub 
grajenim oviram  in nedostopnosti deležna storitev, kakršne potrebuje za urejanje osebnega življenja. 
  
POPIS STANJA  V OBČINI SLOVENSKE KONJICE 
 
Pri popisovanju smo želeli prikazati tudi spremembe in dopolnitve, ki so se zgodile od zadnjega 
popisa leta 2010. Zaradi boljše preglednosti je to besedilo v RDEČI BARVI. Prav tako drugi podatki, ki 
so pomembni za izenačevanje možnosti invalidov v Občini Slovenske Konjice. 
 
Mestno središče z okolico 
 
Stavba občine, upravne enote in davčne uprave 
 
Vstop z vozičkom v občinsko stavbo z ulice je oviran  zaradi praga pred glavnimi vhodnimi vrati, ki so 
invalidom in starejšim ljudem tudi težka za odpiranje. Zato je  vhod z dvoriščne strani  posebej 
prilagojen za ljudi z gibalno oviro in drugimi funkcionalnimi težavami. Dostop do sprejemne pisarne in 
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sejne sobe je omogočen z dograjeno klančino. V sprejemni pisarni je okence za stranke znižano, kar 
osebi na vozičku omogoča neposredno komunikacijo z uradno osebo na nasprotni strani.  
 
Dobrodošla novost letošnjega leta je, da ima občinska stavba v pritličju posebej preurejeno stranišče, 
ki ga lahko brez težav uporabljajo ljudje na invalidskih vozičkih. Dostop je z dvoriščne strani po kratki 
položni klančini.  
 
Podobno je na Upravni enoti z razliko, da je kljub klančini pred vrati invalidom na vozičkih vstop 
otežen, ker je klančina kratka, takoj zatem so težka steklena vrata, ki so brez mehanizma za 
samodejno odpiranje in ne dopuščajo razpoložljivega prostora za odriv z vozičkom po klančini.  Če 
invalid na vozičku želi sam vstopiti v sprejemno pisarno, pri odrivu s padali vozička zadene v steklena 
vrata.  Pri tem obstaja nevarnost poškodbe vrat in  invalida, saj razbito steklo lahko pade po njem in 
ga poškoduje. Zato je vselej potrebno počakati, da kdo od hodečih odpre vrata v pisarno. Pri 
primerno nizkem okencu sprejemne pisarne potem oseba z invalidnostjo zaprosi za storitve, ki  jih 
pristojna strokovnjakinja ali strokovnjak pomaga opraviti tako, da telefonsko pokliče sodelavko, npr. s 
prometnega ali drugega oddelka v nadstropju, da pride do stranke in potem uredi vse potrebno. 
 
Od prvega popisa stanja do letos ni sprememb! 
 
Davčna uprava, Enota Slovenske Konjice invalidom na vozičkih prav tako ni dostopna. Vendar kljub 
temu z »razumnimi prilagoditvami nudenja storitev« individualno poskrbijo, da invalidi lahko opravijo 
želene zadeve.  
 
Invalidi najprej pokličejo po telefonu in počakajo v sprejemni pisarni UE, kamor pride pristojna 
strokovnjakinja ali strokovnjak iz davčnega urada, ki potem uredi vse potrebno, da je oseba z 
invalidnostjo, res nekoliko drugače, vendar kljub temu deležna storitev. 
 
Zdravstveni dom Slovenske Konjice 
 
Stavba zdravstvenega doma ima od vsega začetka izgradnje vgrajeno dvigalo, ki gibalno in 
funkcionalno oviranim ljudem omogoča dostop do zdravstvenih storitev v vseh nadstropjih, tudi do 
poslovnih prostorov ZZZS, v zadnji etaži pa do Kozmetičnega studia MONI ter Medobčinskega društva 
gluhih in naglušnih. 
 
V kletni etaži je dostopna in ustrezno opremljena fizioterapija, ki tudi osebam z gibalno oviro 
omogoča enako možnost koriščenja fizioterapevtskih storitev. V kletni etaži so dograjene tudi 
sanitarije za invalide.  
 
V pritličju je povsem dostopna specializirana trgovina VIVA SANA z medinskimi in drugimi 
zdravstvenimi pripomočki. Dostopna je tudi triaža, dežurna ambulanta, prostor za reševalce in Optika 
Jure.   
 
Dostopna Ginekološka ambulanta ima sedaj tudi mizo s prilagajanjem višine, kar omogoča preglede 
tudi osebam z gibalno oviro, starejšim in ostalim, ki zaradi drugih razlogov ne morejo uporabljati 
navadne mize za ginekološke preglede.   
 
V prvem in drugem nadstropju so dostopni prostori za rentgenske preiskave in ultrazvok, laboratorij,  
zobne ambulante, okulistična ambulanta, ambulanta za tromboteste, patronažna služba, ambulanta 
za medicino dela, prometa in športa ter ambulante zasebnih zdravnikov.    
 
Parkirni prostor v neposredni bližini Zdravstvenega doma ima tri parkirne prostore, rezervirane za 
invalide. 
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Pomanjkljivost celotne zgradbe je v tem, da ima vhodna vrata, ki jih gibalno ovirani, stari ljudje in 
ostali na drug način stalno in občasno (poškodovani) ovirani ljudje težje odprejo. 
 
Drugi prostori za nudenje zdravstvenih storitev 
 
Zasebna ambulanta dr. Jožeta Hlačarja ima sprejemni prostor in vse ostale prostore, vključno z 
opremo in sanitarijami prilagojene potrebam ljudi, ki imajo težave pri gibanju. Dostop do ambulante 
je za invalide na vozičkih zaradi strme klančine nekoliko otežen.  
 
Zasebna fizioterapija Nade Brdnik, Spodnje Preloge, ima  vhod, delovne prostore, sanitarije in vso 
opremo prilagojeno potrebam ljudi z gibalno  oviro.  
 
Zobozdravstveni zavod Vertačnik ima urejen parkirni prostor za invalide na vozičkih in poglobljen 
pločnik pred vhodom. Vhod v prostor je dostopen invalidom na vozičkih, prav tako tudi vhod v 
čakalnico in v ordinacijo. Posebej imajo urejen toaletni prostor za invalide. 
 
Lekarna  
 
Prenovljena lekarna je arhitekturno in tehnično v celoti prilagojena potrebam vseh ljudi. 
 
Stavba kulturnega doma  
 
Pri stranskem vhodu v Dom kulture Slovenske Konjice je dograjena klančina, ki invalidom na vozičkih  
omogoča vstop v avlo - razstavni prostor. Od tu dalje vodi pot po klančini v dvorano  za različne 
prireditve in po drugi klančini dostop do male avle in do stopniščnega evalvatorja za dostop do 
knjižnice v prvem nadstropju. Slabost vgrajenega evalvatorja  po mnenju nekaterih  invalidov je, da 
ima premajhno ploščad za  namestitev električnega vozička. Kulturni dom ima tudi sanitarije za 
invalide. 
 
Osnovne in srednje šole 
 
Gimnazija, Osnovna šola Pod goro in Glasbena šola imajo povezane vstope s klančinami in dvigalom, 
vgrajene sanitarije za invalide in prilagojeno ostalo notranjo razporeditev (učilnice, kuhinja, 
jedilnica…) za neovirano gibanje in uporabo  ljudi z gibalnimi ter funkcionalnimi ovirami. 
 
Podružnična Osnova šola »V parku«, ki spada k OŠ Pod goro, ima klančino za vstop, nima pa sanitarij 
za učenke in učence z gibalno oviro.  
 
Osnovna šola Ob Dravinji ima neoviran vhod, vendar  nima dvigala, ki bi omogočal dostop gibalno 
oviranim učencem in učenkam v učilnice v nadstropjih. Tudi sanitarij za invalide nima.   
 
Vrtci 
 
Vrtec Prevrat ima pred vhodom eno stopnico.  
 
Trenutno ga dograjujejo, zato pričakujemo, da bo sanirana tudi ta ovira.  
 
Vrtec na Slomškovi ima 3 stopnice (podatek iz leta 2010). 
 
Vrtec Mali grof ima dostopen vhod za invalide na vozičkih in delno dostopne sanitarije, ki pa za 
invalide na vozičkih niso uporabne, ker niso opremljene s preklopnimi ročaji ob WC školjki. Imajo 
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parkirni prostor za invalide, vendar je na visečem mestu. Zato invalidu pri presedanju na voziček le-ta 
lahko zdrsi, kar je nevarno za padec in v tem primeru lahko pride do novih poškodb in težav.  
 
Mnenja smo, da bi lahko bil parkirni prostor za invalide na skupnem parkirišču, ki je na ravni površini. 
 
Vrtec na Tattenbachovi ima dve stopnici pred vhodom. Parkirnega prostora za invalide nimajo, zato 
uporabljajo parkirni prostor v bližini Varstveno delovnega centra (podatek iz popisa leta 2010).  
 
Pošta Slovenske Konjice 
 
Pošta Slovenske Konjice ima neoviran vhod za ljudi z gibalno oviro, saj pred vhodom nima stopnic. 
Ima dovolj široka in prenovljena vhodna vrata na avtomatsko odpiranje. 
 
Notarjeva pisarna  
 
Pisarna notarja Uroša Marguča, ki je v zasebni lasti, ima pred vhodom v sprejemno pisarno štiri 
stopnice, kjer je zaradi načina izgradnje in arhitekturnega načrta celotne stavbe skoraj nemogoče 
dodati še klančino za vhod v sprejemno pisarno. Pred vhodom v sprejemno pisarno je znak z oznako 
invalida na vozičku s telefonsko številko, ki je namenjena uporabi vseh, ki zaradi gibalnih ovir sami ne 
morejo priti do notarja. 
 
Storitve gibalno oviranim osebam zagotavljajo na podlagi predhodnega telefonskega dogovora. 
Potem prakticirajo, da oseba z gibalno oviro  počaka pred stopnicami, da notar ali tajnica prijazno 
opravita vse, kar je potrebno za določeno zadevo. Kadar pa kdo želi imeti storitev v pisarni, imajo v te 
namene snemalne klančine, ki jih namestijo na stopnice v stranskem vhodu ter stranki pomagajo pri 
vstopu v pisarno.  
 
Stranki ponudijo tudi možnost opravljanja njihove storitve na vrtu, kjer imajo v te namene neoviran 
dostop do prostora z mizo in stoli, ki je ograjen od ostalega vrta z zelenjem tako, da je čakanje na 
dogovorjeno storitev prijetno.  
 
S prilagoditvami in prijazno opravljenimi storitvami individualno poskrbijo, da stranke z ovirami lahko 
opravijo želene zadeve in se pri tem ne čutijo zapostavljene.  
 
V Društvu VIZIJA imenujemo tak način dela razumne prilagoditve. 
 
Odvetniške pisarne 
 
Odvetniki Irena Nečemer, Velimir Cugmas,  Iztok Brumec, Vojko Zidanšek in Anton Rus imajo 
odvetniške pisarne v nadstropjih, kjer ni montiranega dvigala in so pisarne ljudem z gibalno oviro 
nedostopne.  
 
Imajo podobno prakso dela kot notar in z individualnimi prilagoditvami glede na vrsto storitve 
poskrbijo tudi za stranke z gibalnimi in drugimi ovirami, kar je trenutno razumna prilagoditev. 
 
Seveda je to rešitev za sedanje stanje, osebe z gibalno oviro pa si želimo v Občini Slovenske Konjice 
imeti na voljo izenačene možnosti za odvetniške storitve, kar je pogojeno z neoviranim dostopom do 
odvetniških pisarn. 
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Stanovanjsko podjetje 
 
Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice ima poslovne prostore na Mestnem trgu v nadstropju brez 
dvigala.  
 
Od popisa leta 2010 do letos ni sprememb.  
 
Policijska postaja 
 
Do vhoda in znotraj policijske postaje je do stopnišča neoviran dostop za invalide na vozičkih, naprej 
je cca 30 stopnic. Njihova praksa dela je, da gibalno ovirana oseba pri vhodu pozvoni, na kar jo 
sprejme dežurni policist, s katerim opravita razgovor in naprej urejata zadeve. Včasih določeno 
težavo urejajo kar telefonsko in se po potrebi  dogovarjajo na druge načine glede na vrsto problema.  
 
Od popisa leta 2010 do letos ni sprememb! 
 
Stavba sodišča in geodetske uprave 
 
Okrajno sodišče Slovenske Konjice in Geodetska uprava sta v isti stavbi v nadstropjih brez dvigala.  
 
Geodetska uprava poskrbi za stranke na vozičkih tako, da varnostnik pokliče zaposleno osebo za 
konkretno zadevo, da pride v pritličje in potem uredi določeno  zadevo oziroma pričakovano storitev.  
 
Podoben način dela ima Okrajno sodišče Slovenske Konjice, ki po potrebi preseli celoten potek 
obravnave v pisarno v pritličju, kadar je to potrebno.  
 
Z individualnimi prilagoditvami poskrbijo za stranke z gibalnimi ovirami. Od popisa leta 2010 ni 
sprememb! 
 
Novice in Radio Rogla 
 
Vhod v pritličje je dostopen za vse. Tam  na podlagi predhodnega telefonskega dogovora  novinar 
sprejme stranko in se z njo dogovori za način in vrsto sodelovanja (podatek od popisa iz leta 2010). 
 
Radio Štajerski val 
 
Od kar so se preselili v Šentjur, imajo tudi za invalide na vozičkih neoviran dostop in po naših 
izkušnjah izjemno prijazen način sodelovanja z invalidi. Velik del oddaj o življenju invalidov v Sloveniji 
nastaja prav v okviru oddaj na Štajerskem valu, ki so potem objavljene še v spletnem časopisu, ki ga 
za vse reprezentativne in druge invalidske organizacije, njihova društva in posamezne ljudi z 
različnimi invalidnostmi izdaja Borut Pogačnik Združenje invalidov Forum Slovenije. 
    
Center za socialno delo in sodnik za prekrške 
 
Center za socialno delo Slovenske Konjice se nahaja v stavbi, kjer je do dvigala zaradi dolge in strme 
klančine invalidom na vozičkih samostojen dostop onemogočen.  
 
V isti stavbi je tudi sodnik za prekrške, do katerega je  prav tako na zgoraj opisan način dostop z 
vozičkom onemogočen (podatek iz leta 2010). 
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Zavarovalnice 
 
Zavarovalnica Triglav d.d., Poslovalnica Slovenske Konjice, Zavarovalnica Adriatic Slovenica, 
Poslovalnica Slovenske Konjice,  Zavarovalnica Maribor in Vzajemna so dostopne za invalide na 
vozičkih.  
 
Banke 
 
Abanka Celje d.d., Enota Slovenske Konjice je dostopna za invalide na vozičkih. Ima  zelo nizko 
klančino in vrata na samodejno odpiranje. Okenca in večino pisarn za stranke so v pritličju. V banki se 
zelo potrudijo in prilagodijo način opravljanja storitev, da zadovoljijo potrebam vseh strank.  
 
Ljubljanska banka, Enota Slovenske Konjice ima stopnice, zaradi katerih je za invalide na vozičkih 
nedostopna. 
 
Od zadnjega popisa do letos ni sprememb.  
 
Delavska hranilnica ima pred vhodom klančino, po kateri se invalid na vozičku brez težav pripelje do 
okenca in opravi storitev.  
 
Cerkev 
 
Cerkev ima pri glavnem vhodu neoviran dostop za invalide na vozičkih. Tudi notranjost cerkve nima 
ovir, razen spovednic, ki jih invalidi na vozičkih ne morejo uporabljati.  
 
Novi župnijski dom ima klančino, v notranjosti doma je dvigalo za uporabo drugega nadstropja.  Ima  
posebne toaletne prostore za invalide, ki niso v celoti opremljeni (podatek od popisa iz leta 2010). 
 
Mrliška vežica ima visoko klančino, ki invalidu na vozičku onemogoča dostop. Posebnega parkirnega 
prostora za invalide na parkirišču ni (podatek je od popisa iz leta 2010). 
   
Krajevna skupnost Slovenske Konjice 
 
Krajevna skupnost Slovenske Konjice ima pred vhodom sedem (7) stopnic.  Zato je za invalide na 
vozičkih nedostopna.  
 
Problematiko rešujejo z razumnimi prilagoditvami tako, da uradne pogovore opravijo na podlagi 
predhodnega telefonskega dogovora.  Potem nekatere zadeve še naprej urejajo telefonsko in pisno 
ali pa se dogovorijo za pogovor z uradno osebo krajevne skupnosti, da kar pred stopnicami urejujejo 
zadeve za pomoč pri reševanju konkretnih zadev. 
 
Od popisa leta 2010 ni sprememb!  
 
Krajevna skupnost Spodnje Grušovje 
 
Krajevna skupnost Spodnje Grušovje je na novo zgrajen objekt, ki je invalidom na vozičkih dostopen, 
vendar pa nima dostopnih toaletnih prostorov. 
  
Avtobusna postaja 
 
Okolica avtobusne postaje ima zravnane površine. Tudi vhod v objekt postaje je omogočen invalidom 
na vozičkih. Kritično ocenjujemo le WC za invalide, ki je opremljen z neustreznim ročajem, pritrjenim 
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na tla ob WC školjki. Na tleh pred WC školjko je nameščen pokrov za kanalizacijo, izpod katerega 
zaudarja po fekalijah, pa tudi sicer prostor ni čist. 
 
Od popisa leta 2010 ni sprememb. 
 
 Stavba »PTC« 
 
Dostopno za invalide na vozičkih je:  Študentski servis Maribor, Zoo Boutique, Zlatarstvo Kovač 
Peter, Šiviljstvo Design, Mini gril Bardi, Frizerski studio Mihaela, Mi-bus potovanja in trgovina 
Glasbila.  
Nedostopno za invalide na vozičkih je: Podjetje s programsko opremo Probit in Mestna galerija 
Riemer (stopnice).  
 
Podatki so od popisa leta 2010. 
 
Hotel Dravinja 
 
Vstop v hotel je invalidom na vozičkih omogočen po klančini. Notranjost hotela je v pritličju 
dostopna, vendar sanitarije niso prilagojene za uporabo invalidov na vozičkih.  Prostori za prenočišča 
so v nadstropju brez dvigala, zato tam ljudje na vozičkih ne bi mogli prenočevati. 
 
To so podatki od popisa iz leta 2010. Sedaj je hotel zaprt! 
 
Drugi gostinski lokali  
 
V celoti dostopni za invalide na vozičkih, vključno sanitarije so: Gostinski lokal v  stavbi Mercator – 
center gradnje in tehnike, gostinski lokal v stavbi Mercator – Supermarket, Gostišče Ulipi, Zeče. 
 
Neoviran vhod, nedostopne sanitarije:  Konjičanka ima neoviran vhod, vendar invalidi na vozičkih 
sanitarij ne morejo uporabljati zaradi preozkih vrat, premajhnih sanitarnih prostorov in neustrezne 
WC školjke (brez preklopnih ročajev ob strani). Enako velja za Pub Beli konj, Gostišče Fink, 
Tattenbach, Šport bar,  Central caffe in Dnevni bar Pri Konjičanu.  
 
Težje dostopen vhod za invalide na vozičkih in nedostopne sanitarije: Gostišče Kralj – Mernik ima 
pred vhodom na ploščad robnik in potem še pri vhodnih vratih prag, ki invalidom na vozičkih 
otežujeta vstop. Sanitarije niso ustrezne za uporabo invalidov na vozičkih. 
 
Nedostopni za invalide na vozičkih: Gostilna Bezovnik, Gostilna Hudiček, Gostilna Filipič in Gostilna 
Harley caffe. 
 
Podatki so iz popisa leta 2010. 
   
Restavracije, picerije in okrepčevalnice 
 
Nedostopne za invalide na vozičkih (stopnice) so: Restavracija Grič, Picerija Paradajz,  
Okrepčevalnica Dama (ima oba vhoda s stopnicami). Označenega parkirnega prostora za invalide 
nimajo . 
 
Podatki so iz popisa leta 2010. 
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Bencinske črpalke 
 
Bencinska črpalka Petrol je dostopna in ima posebne sanitarije za invalide na vozičkih. Bencinska 
črpalka OMV je dostopna, vendar za invalide na vozičkih nimajo dostopnih sanitarij.  
 
 
Trgovski centri 
 
Mercator center gradnje, tehnike in pohištva je  brez ovir za invalide na vozičkih. Ima tudi posebne 
sanitarije za invalide in posebej označene parkirne prostore. 
 
Hipermarketi in marketi 
 
Dostopni: Supermarket Mercator nima grajenih ovir za invalide na vozičkih in ima tudi posebne 
sanitarije za invalide. Na parkirnem prostoru je dovolj označenih parkirišč za invalide. Market TUŠ je 
dostopen za gibalno ovirane in ima tudi dovolj označenih parkirnih prostorov za invalide. Sanitarij za 
invalide nimajo. Market LIDL je prav tako dostopen za gibalno ovirane in ima dovolj označenih 
parkirnih prostorov za invalide. Market ŠPAR je dostopen in ima dovolj parkirišč za invalide. Market 
MERCATOR je dostopen, prav tako imajo urejeno parkirno mesto za invalide. Mesarija in trgovina 
STRAŠEK  (ima tudi drugo trgovsko blago za prehrano) je brez grajenih ovir pred vhodom. DM - 
Drogerie markt je dostopen za ljudi z gibalno oviro. Market HOFER je sedaj brez ovir pred vhodom in 
ima dovolj parkirnih prostorov za invalide. Neoviran vstop ima tudi Market EUROSPIN.  
 
Trgovine s tekstilnim blagom in konfekcijo 
 
Dostopne trgovine so: TEKSTIL, MODIANA, SPORT BILLY, CLARK, MANA, S-OLIVER, NKD, CONA, DOM 
TEKSTILA - HATEKS, BRUZO, LANA, EXTREM, KIK, PETKA, ELKROJ – BETI, MEROT.  
 
Podatki so od popisa leta 2010.  
 
Težje dostopne za invalide na vozičkih so: Trgovina s konfekcijo za vse starosti MODNA LINIJA ima 
pred vhodom dvignjeno ploščad, cca 10 cm nad pločnikom, kar invalidom na vozičkih otežuje vstop. 
Podobno je s trgovinami AMI, PIPI, NINA in PRIMA. 
  
Trgovine z barvami, laki, tehničnim in drugim materialom za dom 
 
Dostopne so: Chemo kotiček, Elpro-Križnič, Hoby les, Kuhinje Kwon. Kmetijsko gozdarska zadruga 
Merkur. 
 
Težje dostopne za invalide na vozičkih so: Keros – pritličje je dostopno, vendar je drugo nadstropje z 
veliko stopnicami  in nima dvigala.   
 
Trgovina ne posluje več. 
 
Trgovine z računalniško opremo in centri za mobilno telefonijo 
 
Dostopne: Mobitel.  
 
Težje dostopne: AOI računalniške rešitve (nizka stopnica). 
 
Nedostopne: Simobil, Telemach. 
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Trgovine s čevlji 
 
Dostopne: Trgovina BOROVO, Trgovina MASS, Trgovina LA SCARPA. 
 
Težje dostopnih ali nedostopnih trgovin z čevlji za invalide na vozičkih ni! 
 
Knjigarne in papirnice  
 
Dostopne: Knjigarna in papirnica DZS ter Papirnica v stavbi avtobusne postaje.  
 
Cvetličarne in vrtnarski centri 
 
Dostopne: Vrtnarski center POLEGEK, Cvetličarna SONČEK, Cvetličarna OAZA. 
 
Težje dostopne za invalide na vozičkih: Vrtni center KALIA ima pred vhodom eno stopnico, možen je 
vhod pri stranskih vratih. 
 
Nedostopne za invalide na vozičkih: Cvetličarna DARJA.  
 
Prodajalne kruha in peciva 
 
Dostopne: Pekarna Klasje. 
 
Nedostopne za invalide na vozičkih: Pekarna Strnad, Pekarna Stari trg. 
 
Frizersko in negovalno lepotilni saloni 
 
Dostopni: Brivsko frizerski salon, Frizerski studio ZIG ZAG, Kozmetični salon MONI, Frizerski studio 
Mihaela, Frizerstvo Simonca. 
  
Nedostopni za invalide na vozičkih: Kozmetični salon DIANA (stopnice – 3. nadstropje), Frizerstvo 
KATJA (dve stopnici), Frizerstvo FIJAVŽ (dve stopnici), Frizerstvo ANA, Žensko in moško frizerstvo 
ANDREJA, Salon sprostitve SEDMA NEBESA (1. nadstropje brez dvigala), Frizerstvo TEJA (stopnice).  
 
Podatki so od popisa iz leta 2010. 
 
Prostori za druge storitvene dejavnosti  
 
Dostopne: Loterija Slovenije na avtobusni postaji, Loterija v Centru Mercator, Trafika na avtobusni 
postaji, Turistična agencija Realta, Nepremičnine Vila, Optika Domicelj, Prodajalna Darja. 
  
Nedostopne za invalide na vozičkih: Telekom, Obrtna zbornica, Javno komunalno podjetje, ST 
Komunikacije, trgovina Konus, izvršitelj Boris Letnar, Marjetica, Optika Fortuna, Urarstvo Lečnik, 
Turistična agencija Odpotuj.net, Zavod za zaposlovanje, Urarstvo Drofenik, Svečarstvo Lesk, Dvokoles 
Jesih, Računovodstvo Račun Mat (z gibalno ovirano stranko se posebej dogovorijo za način 
sodelovanja).   
 
Podatki so od popisa leta 2010.  
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Prostori za šport in rekreacijo  
 
Športna telovadnica in dvorana 
 
Športna telovadnica ima urejen dostop v telovadnico, do tribun le v pritličje telovadnice. Kadar so 
prireditve v prostorih, do katerih se pride po stopnicah, lahko po predhodnem dogovoru invalidi 
pridejo na spodnje prizorišče, kje so še ena vrata in jim jih odprejo. Podobno invalidi lahko sodelujejo 
z Zavodom za šport, ki ima prav tako stopnice. Nimajo prilagojenih sanitarij za uporabo invalidov na 
vozičkih. 
  
Podatki od popisa iz leta 2010. 
 
Bazen 
 
Sam dostop do bazena je za invalide na vozičkih neoviran. Vendar so kabine preozke. WC ni 
dostopen, ker ima premalo prostora za odpiranje in zapiranje vrat, da bi ga lahko uporabljali ljudje na 
vozičkih.  
Aktivnost »Dan brez vozička«  na bazenu izvajajo že vrsto let s fizično pomočjo spremljevalcev in 
spremljevalk. Bazen takrat uporabljajo invalidi iz cele Slovenije, ki se potapljajo v okviru konjiškega 
potapljaškega kluba.  
 
To so podatki iz leta 2010. Ena izmed aktivnih uporabnic tega projekta (B. Slaček) nas je letos 
informirala, da od poročanja leta 2010 ni sprememb! Predlaga, da bi vsaj eno obstoječe stranišče in 
eno kabino razširili in prilagodili za uporabo invalidom na vozičkih ter vgradili dvigalo za spust v 
bazen. Predlaga tudi boljšo ureditev poti do gostišča.  
Društvo VIZIJA k temu dodajamo, da imamo v Občini Slovenske Konjice tudi mlade invalide na 
vozičkih, ki bi morda želeli uporabljali kopališče v domačem kraju, če bi bilo ustrezno prilagojeno tudi 
za potrebe občank in občanov z gibalno oviro.  
 
Vinska klet Zlati grič 
 
Vinska klet in vinoteka Zlati grič imata urejeno parkirno mesto za invalide.  Vhod v objekt je dostopen 
za invalide na vozičkih. Imajo posebej urejen toaletni prostor za invalide.  
 
Dvorec Trebnik 
 
Dvorec Trebnik z zeliščno galerijo in zeliščnimi pripravki ima pred vhodom visoko stopnico. Tudi v 
notranjosti je nekaj ovir, ki invalidom na vozičkih otežujejo gibanje.  
 
Med letošnjim popisom grajenih ovir sva z izvajalko bili prijetno presenečeni med ogledom  
prenovljene stavbe Dvora Trebnik, ki je namenjena storitvenim dejavnostim. Vhod, nadstropje in 
okolica so v celoti prilagojeni tudi za potrebe ljudi z gibalno oviro (parkirni prostori, z ene strani 
dostop v park, v pritličju sanitarije, v nadstropju prostorne sobe s sanitarijami, dvigalo - naj bi bil do 
odprtja usposobljen za uporabo).  
 
Komaj čakamo, da bo objekt služil namenu. 
 
Dom starejših »Lambrechtov dom« 
 
Dom starejših »Lambrechtov dom« za starejše je prilagojen za vse vrste gibalno in funkcionalno 
oviranih ljudi.  
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Zavod Čebela – dnevno varstvo 
Zavod Čebela - dnevno varstvo Karitas je dostopen za invalide na vozičkih.  Imajo poseben parkirni 
prostor. Objekt ima dvigalo in prilagojene prostore za invalide na vozičkih, vključno s posebnim 
toaletnim prostorom. 
 
Varstveno delovni center   
 
Varstveno delovni center je dostopen za invalide na vozičkih. Imajo posebne toaletne in parkirne 
prostore za invalide. Izpostavili so problem prehodov z ene površine na drugo, s katerim se srečujejo, 
ko gredo na kosilo. 
 
Podatek je iz popisa leta 2010. 
  
Avtošole 
Avtošola VIDEČNIK je v ravnini in je dostopna za invalide na vozičkih.  
 
Javne sanitarije 
 
Novost letošnjega leta je (avgust), da so pri tržnici dograjene montažne sanitarije za moške in ženske, 
slednje so prilagojene tudi za uporabo ljudi z gibalno oviro. Dohod (vstop v stranišče) je omogočen po 
lesenem podestu, ki je dovolj širok za obračanje invalidskega vozička. Trenutno je stranišče še 
zaklenjeno. Društvo VIZIJA predlagamo, da je nekje v bližini na vidnem mestu označba, da je stranišče 
namenjeno tudi invalidom. 
 
Grajene ovire na ravnih površinah v javni rabi 
 
Pri semaforju pri Gostišču Kralj so od decembra 2015 ustrezno urejene klančine na enem delu 
križišča.  
 
Na drugi strani pri semaforju (proti poslovni stavbi, kjer se nahaja Abanka, Supermarket Mercator, 
dve zavarovalnici, v nadstropju dve odvetniški pisarni, salon Sedma nebesa,…) je še nepoglobljen 
prehod, ki ovira invalide na vozičkih pri vključevanju v družbeno dogajanje.  
Prav tako so neustrezno sanirane  ovire za prehod invalidov na vozičkih pri semaforju pri Mercator 
Market, ker pločniki pri prehodih za pešce niso poglobljeni. 
 
Niso sanirane ovire pri prehodih in pločnikih, kjer so bili leta 2003 zmanjšane ovire v obliki ostranitve 
pločnikov, kar pa v večini primerov ni uporabno. Povsod tam so nujne poglobitve pločnikov in tudi 
tam, kjer je pločnik, ki je ustrezno poglobljen samo na enem koncu. 
 
Od popisa iz leta 2010 do danes ni sprememb. 
 
Stanje dostopnosti v krajevnih skupnostih  
 
Krajevna skupnost Loče 
 
Prostori za nudenje zdravstvenih storitev 
 
Stavba zdravstvene postaje Loče ima pred vhodom stopnice, ambulanta družinske medicine Lucije 
Kračun ima pa neoviran vhod za invalide na vozičkih. Tudi notranjost je prilagojena potrebam gibalno 
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in funkcionalno oviranih ljudi.  Imajo toaletni prostor za invalide in več parkirnih prostorov, med 
katerimi pa ni posebnega parkirnega prostora za invalide. 
  
Dostopna je tudi zobozdravstvena ambulanta in lekarna. 
  
Zdravstvena postaja Loče se nahaja v bližnji okolici osnovne šole  in vrtca, kjer lahko invalidi uporabijo 
posebej označen parkirni prostor za invalide.  
 
Podatki so vpisani na podlagi informacij uporabnice zgoraj navedenih zdravstvenih storitev. 
 
Kulturni dom 
 
Vhod kulturnega doma je dostopen za invalide na vozičkih. Prav tako je omogočen vstop v dvorano. 
Imajo poseben toaletni prostor za invalide, v katerem pa ni straniščne školjke in ročajev, temveč le 
bide, ki je neustrezen za uporabo ljudi na vozičkih. Toaletni prostori so zaklenjeni, ključ se dobi v 
knjižnici v pritličju.  
 
Splošna knjižnica, enota Loče se nahaja v prostorih Kulturnega doma, ki je prav tako dostopna za 
invalide na vozičkih.  Poleg Kulturnega doma je parkirišče, ki ima posebej označena parkirna mesta za 
invalide. 
 
Osnovne šole 
 
Osnovna šola Loče je obnovljena. Arhitekturno in tehnično je v celoti prilagojena potrebam ljudi na 
vozičkih. Pred vhodom imajo klančino, dvigalo za dostop do vseh razredov in poseben toaletni 
prostor. Imajo tudi urejeno parkirišče za invalide.  
Osnovna šola Loče, Podružnica Žiče, ima pri glavnem vhodu dve stopnici in znotraj tri stopnice, pri  
stranskem vhodu pa sedem stopnic. Toaletnih prostorov in parkirnega prostora posebej za invalide 
nimajo. 
 
Osnovna šola Loče, Podružnica Jernej, ima klančino za neoviran dostop, nimajo pa  toaletnih 
prostorov za invalide. 
 
Osnovna šola Ob Dravinji, Podružnica Tepanje, ima tri stopnice pred vhodom, klančine nimajo. 
Nimajo posebnih toaletnih prostorov za invalide,  imajo pa parkirni prostor za invalide.  
 
Osnovna šola Pod goro, Podružnica Špitalič, ima pred vhodom dve stopnici. Toaletnega prostora za 
invalide nimajo.  
 
Vrtci 
 
Vrtec Žiče ima pred glavnim vhodom dve stopnici, znotraj tega vhoda so tri stopnice, pri stranskem 
vhodu je sedem stopnic. Parkirnega prostora  za invalide nimajo. 
 
Vrtec Loče ima pred vhodom dve stopnici. Invalidi lahko uporabljajo poseben parkirni prostor v bližini 
blokov in Osnovne šole Loče.  
 
Vrtec Tepanje ima dostopen vhod za invalide na vozičkih. Imajo tudi parkirni prostor za invalide. 
 
Vrtec Špitalič ima pred vhodom dve stopnici. Parkirnega prostora za invalide nimajo.  
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Vrtec Zbelovo ima znotraj zgradbe stopnice. Parkirnega prostora za invalide nimajo. 
 
Vrtec Jernej ima pred vhodom klančino, nima pa parkirnega prostora za invalide.  
 
Pošta Loče 
 
Pošta Loče ima neoviran vhod za invalide na vozičkih.  Posebej označenega parkirnega prostora za 
invalide nimajo, ta pa je v neposredni bližini, kjer je kulturni dom. 
 
Banka 
 
Banka  Volksbank Tepanje je dostopna za invalide na vozičkih. Storitev opravljajo v pritličju, kjer je 
tudi pisarna. Dostopen je tudi njihov bankomat.  
 
Parkirnega prostora za invalide nimajo, sta pa v  bližini dva parkirna prostora za invalide pri Marketu 
Tepanje. Pločnik je poglobljen v klančino, ki povezuje pot do banke.  
 
Market Tepanje ima neoviran vhod za invalide. 
 
Cerkve 
 
Cerkev Žiče ima eden neoviran dostop za gibalno ovirane ljudi.  Posebej označenega parkirnega 
prostora za invalide nimajo.  
 
Poleg cerkve  je na novo zgrajen Pastoralni dom, ki ima neoviran vhod za invalide na vozičkih. 
 
Cerkev Loče ima pri vhodu zelo visok prag, ki preprečuje neoviran dostop ljudem z gibalnimi ovirami.  
 
Mrliška vežica Loče je dostopna za invalide na vozičkih.  
 
Cerkev Tepanje je dostopna za invalide na vozičkih. 
 
Cerkev Špitalič ima neoviran vhod za invalide na vozičkih.  
 
Na novo je zgrajena mrliška vežica, ki je dostopna invalidom na vozičkih. Imajo toaletne prostore, ki 
so prilagojeni za uporabo invalidom na vozičkih. V bližini imajo označen parkirni prostor za invalide, 
ima pa pomanjkljivost, ker ni na ravni površini.  
 
Cerkev Sv. Jernej je zaradi stopnic in visokega praga nedostopna za invalide na vozičkih. Mrliška 
vežica je brez grajenih ovir. 
 
Domovi Krajanov  
 
Neoviran vhod, nedostopne sanitarije: Dom krajanov Konjiška vas, Dom krajanov Žiče,  Dom 
krajanov Polene.  
 
Hoteli, restavracije, picerije, mali gostinski lokali 
 
Dostopno, vključno s sanitarijami: Marche Tepanje 
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Neoviran vhod, nedostopne sanitarije: Loški hram Šuby, Dnevni bar Bo&nami, Gostilna Zbelovo, Bar 
Kleopatra, La plaz, Dnevni bar Tomo, Turbo bar, Penzion Kračun, gostilna Pri Inotu, Picerija Endi. 
 
Težje dostopen vhod za invalide na vozičkih in nedostopne sanitarije: Bistro Lipa  ima klančino in 
pred vhodom eno stopnico. Toaletnega prostora za invalide nimajo.  
 
Nedostopen vhod (visok prag ali stopnice) in nedostopne sanitarije za invalide na vozičkih: Dnevni 
bar Loče, Sladoledarna Pika. 
 
Bencinske črpalke 
Bencinska črpalka Petrol Loče  je dostopna in ima posebne sanitarije za invalide.  
Bencinska črpalka OMV Oplast Tepanje je dostopna in imajo  sanitarije za invalide. 
Bencinska črpalka Tepanje ob avtocesti je prilagojena potrebam invalidov na vozičkih in imajo tudi 
posebne sanitarije za invalide.  
 
Market trgovine 
 
Dostopne: Market Tuš Loče in Market Draža vas imata neoviran vhod.  Parkirnega prostora za 
invalide nimajo.  
Market Mercator Loče ima klančino za neoviran vhod invalidov na vozičkih.  Na parkirnem prostoru 
za invalide so položeni stožci za kolesa, kar invalidom voznikom onemogoča parkiranje. 
   
Nedostopne za invalide na vozičkih: Market Kocijan ne obratuje več, sedaj je v teh prostorih 
pekarna. Posebnega parkirnega prostora za invalide nimajo.  
 
Težje dostopne za invalide na vozičkih: Market Jernej ima klančino, vendar visok prag pred vhodom. 
 
Trgovine z barvami, laki, tehničnim in drugim materialom za dom 
 
Dostopne: Trgovina Boč (zaprto), Kmetijsko gozdarska zadruga Loče je na novi lokaciji, kjer imajo tri 
parkirne prostore za invalide. Poleg je gostinski lokal Zadruga, ki ima toaletne prostore dostopne za 
invalide na vozičkih, ob WC školjki pa nima fiksnih ali preklopnih ročajev. 
 
Prodaja kruha in peciva  
 
Nedostopne za invalide na vozičkih: Pekarna Stari trg Loče ( visoki prag), Dedkove pekarne (visoki 
prag). 
 
Frizerski in negovalno lepotilni salon  
  
Dostopni: Lepotni center Lucija, Žensko in moško frizerstvo Alja  (podatek je iz popisa leta 2010, 
danes ga nisem našla, morda je zaprt). 
 
Nedostopna za invalide na vozičkih: Frizerski studio Simona (tri stopnice), Frizerski studio B 
(dostopen vhod, znotraj lokala dve stopnici).   
 
Turistične kmetije 
 
Dostopne, vključno z sanitarijami: Turistična kmetija LOPAN. 
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Turistična kmetija KROŠLOVI imajo na novo urejen toaletni prostor, ki je prilagojen potrebam ljudi na 
vozičkih. Držal še nimajo, vendar jih nameravajo priviti na steno. Parkirne prostore imajo na ravni 
površini, na kateri pa ni posebej označb za parkirni prostor za invalide. 
 
Neoviran vhod, nedostopne sanitarije: Turistična kmetija MARGUČ Draža vas (podatek je iz popisa 
leta 2010). 
 
Žička Kartuzija  
 
Žička kartuzija je za zunanji ogled dostopna za invalide na vozičkih. V poslopju se nahaja razstavni 
prostor, ki  za invalide na vozičkih ni dostopen (prvo nadstropje brez dvigala). Tudi do toaletnih 
prostorov so stopnice. Prav tako je za invalide na vozičkih nedostopna gostilna Gastuž.  
 
V prostorih gostilne Gastuž je info točka in trgovina z zelišči ter spominki. Vhod ima visoki prag, ki ga 
je mogoče zravnati v kratko klančino. Del zunanje terase gostilne Gastuž je dostopen. 
 
Žičko kartuzijo obiskuje veliko skupin (duhovni tabori) in izletniških gostov, med katerimi so tudi 
starejši ljudje in invalidi, ki se tam dlje časa zadržujejo. Zato pogrešajo dostopne in uporabne toaletne 
prostore. 
   
Društva  
 
V kletnih prostorih Zdravstvenega doma ima sedež Društvo upokojencev Loče do katerega je pet 
stopnic, zato je sedež društva za invalide na vozičkih nedostopen.  
  
Predlogi Društva VIZIJA za izboljšanje dostopnosti za invalide in druge funkcionalno ovirane ljudi v 
ožje in širše družbeno okolje na območju Občine Slovenske Konjice 
 
Predlagamo, da se v času prenove mesta uredijo prehodi med posameznimi površinami z ustreznimi 
poglobitvami in minimalnimi višinskimi razlikami tako, da ljudem z gibalno oviro  omogočajo neoviran 
prehod z ene površine na drugo. Predlog velja tudi za sanacijo ovir pri semaforjih. Poglobitve naj se 
izvršijo v širini označb za prehod peščev, kar bo omogočalo istočasno prečkati križišče vsem 
čakajočim (pešci, kolesarji, mamice z otroki v vozičkih, starejši in drugi ljudje z začasno gibalno oviro). 
Namreč, sedaj se čestokrat zgodi, da ob zeleni luči semaforja vse hitijo čez cesto in smo invalidi tisti, 
ki dajemo prednost, pri tem pa se največkrat dogaja, da smo šele na polovici prehoda, ko že zasveti 
rdeča luč za pešce.  
  
Zaključek 
 
Dostop do grajenega okolja se gibalno in funkcionalno oviranim ljudem lahko omogoči že z doslednim 
izvajanjem Konvencije o pravicah invalidov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov 
brez ovir, Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v 
javni rabi ter večstanovanjskih stavbah in učinkovitim inšpekcijskim nadzorom.    
 
Zagotavljanje kvalitetnih storitev v smeri uresničevanja  enakih možnosti  za vse in enakovredne 
vključenosti  invalidov kot občanov in občank ne pomeni le zagotavljanje ustrezne fizične 
dostopnosti, temveč tudi zagotavljanje storitev za uresničevanje temeljnih človekovih vrednot, 
ostalih pravic, potreb in interesov vsakemu posebej.  To daje svojevrstno posebno noto k podobi 
določenega izvajalca storitve v kraju, vsi pa  tvorijo celostno podobo skupnosti, v kateri živimo.   
 



17 
 

17 
 

Kakovostno uživanje življenja občanom in občankam z različnimi oviranostmi ne doprinesejo le 
izenačene možnosti za vključevanje v ožje in širše družbeno okolje, temveč tudi dostop do kvalitetnih 
storitev v okviru javnih sektorjev in tudi programov nevladnih organizacij. 
 
Za invalidne in ostarele ljudi so še posebej pomembne kvalitetne socialne storitve, ki naj bodo 
kvalitetne ne glede na to, kdo jih izvaja: javni sektor, zasebni sektor, nevladne organizacije, 
prostovoljske organizacije, soseska pomoč, pomoč družinskih članov in drugi.  
 
Nekaterih potreb invalidov na njihovi individualni ravni ni mogoče uresničevati v okviru javnih služb. 
Zato so potrebni posebni programi nevladnih organizacij na lokalni ravni in v okviru tega uspešno 
mreženje, da je dostop do teh pomoči in storitev ter do podpore vsakomur čim bolj omogočen.  
 
Za invalidne in starajoče ljudi, ki jih tudi zaradi preživetih let doletijo mnoge prehodne, trajne in celo 
hude neozdravljive bolezni, je pomembno, da  imajo dostop do kvalitetnih zdravstvenih storitev ne 
glede ali je potrebna zdravstvena oskrba na domu, v ambulanti pri osebnem zdravniku, specialistu ali 
pa jo potrebujejo v drugih oblikah zdravljenja (bolnišnično, zdraviliško,…).  
 
Za ljudi, ki ne morejo uporabljati javnega prevoznega sredstva je zelo pomembno, da imajo na voljo 
druge oblike prevoznih sredstev kot so prilagojen taxi avtomobil za možnost prevoza invalidov, 
prirejen osebni avto in prilagojeno kombi vozilo, ki bi nemobilnim ljudem nudili prevoze za nujne 
opravke pri zdravniku, banki, pošti in drugje, omogočili odhod na pokopališče, odhode v družbo in 
podobno. 
 
Ljudje z invalidnostmi so integralni del družbe, zato morajo imeti izenačene možnosti za  urejanje 
vsakdanjega življenja, za redno in dopolnilno izobraževanje ter zaposlovanje z ustreznimi 
prilagoditvami glede na  potrebe posamezne invalidne osebe, dostop do kulturnih dobrin, 
komunikacij in informacij ter do ostalih storitev, ki so drugim ljudem na voljo v določenem okolju.  
 
 
Slovenske Konjice, 5. 9. 2016. 
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