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Analizo pripravila: Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline 

Slovenske Konjice, april 2020 

Gradivo izraža mnenje avtorjev_ic in ne predstavlja uradnega stališča Ministrstva za javno upravo.  



 

 

O strateškem partnerstvu Mreža 
 

Strateško partnerstvo »Mreža« sestavljajo Mladinski center Dravinjske doline iz Slovenskih 

Konjic, Zavod Vozim iz Celja ter Društvo Novus, Zavod Uspešen.si in Andragoško društvo 

Univerza za III. življenjsko obdobje iz Velenja. 

Partnerstvo Mreža obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva 

in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev in posledično ostalih okolij (regionalni, nacionalni, 

evropski) po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Družbeni 

izzivi, ki jih partnerstvo nagovarja, so: 

- staranje prebivalstva z velikim tveganjem zdrsa v socialno izključenost,  

- povečanje potrebe po storitvah socialnega varstva, psihosocialnih svetovanj in rehabilitacije,  

- neaktivnost prebivalstva, predvsem dolgotrajno brezposelnih oseb in invalidov,  

- nekonkurenčnost oseb iz ranljivih ciljnih skupin na trgu dela zaradi pomanjkanja delovnih 

izkušenj, specifičnih znanj, kompetenc in nefleksibilnosti,  

- neenakost pri dostopu do kakovostnih socialnih storitev, 

- uporaba alkohola in drog v prometu, 

- diskriminacija na podlagi različnih osebnih okoliščin. 
 

Partnerstvo Mreža zastavljene izzive na eni strani rešuje z razvojem novih oblik in nadgradnjo 

obstoječih modelov in programov za povečanje vključenosti in opolnomočenja različnih 

ranljivih skupin ter njihovo aktivacijo in udejstvovanje v okolju, na drugi strani pa preko 

krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega 

managementa in učenja dobrih praks dela z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami. Izvajajo se 

sledeče aktivnosti: 

- celostna analiza potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v lokalnih okoljih in priprava akcijskih 

načrtov za naslavljanje teh, 

- organizacija usposabljanj, 

- medsebojna izmenjava dobrih praks (»job shadowing« in kroženje znanja), 

- razvoj novih oziroma nadgradnja obstoječih programov partnerjev vseživljenjsko, 

neformalno zastavljenega učenja in projektnega dela za vključevanje in opolnomočenje 

ranljivih ciljnih skupin, 

- iskanje novih priložnosti za sofinanciranje dejavnosti in trajnosti razvoja, 

- priprava metodološkega priročnika za izvajanje aktivnosti z različnimi ciljnimi skupinami, 

- kontinuirano informiranje različnih deležnikov in splošne javnosti o aktivnostih Mreže. 

 

V smislu organizacijskega in strokovnega kontinuiranega razvoja NVO sektorja pa partnerstvo 

teži k večji povezanosti NVO sektorja, izmenjavi dobrih praks, izkušenj in nadgradnji 

programov, višji finančni in kadrovski stabilnosti ter čim višji vidljivosti strokovnosti in storitev 

NVO sektorja  iz naslova izboljševanja življenjskih pogojev različnih družbenih skupin. 



 

 

Pred vami je celostna analiza aktualnega stanja in potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v 

občini Slovenske Konjice. Za mnenje o potrebah na različnih področjih družbenega življenja 

različnih ranljivih ciljnih skupin smo skozi spletno anketo zaprosili različne nevladne in javne 

organizacije oziroma institucije, ki v občini Slovenske Konjice delajo z različnimi ranljivimi 

ciljnimi skupinami in s tem poznajo njihovo realnost. 

Vzorec 
 

V Slovenskih Konjicah je na anketo o potrebah različnih ranljivih ciljnih skupin v občini 

Slovenske Konjice odgovorilo 23 predstavnikov_ic različnih javnih in nevladnih organizacij. 

Zavedene so v spodnji tabeli glede na abecedni vrstni red. 

Občina Naziv organizacije/institucije 

Slovenske Konjice Dobrodelni LEO klub Konjice  
Društvo Konjiška atletska šola - KAŠ 
Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice 
Društvo tabornikov Rod belega konja 
Društvo upokojencev Loče 
Društvo upokojencev Slovenske Konjice 
Klub dijakov Dravinjske doline 
Klub študentov Dravinjske doline 
Konjiški skavti – Steg Slovenske Konjice 1 
Lambrechtov dom 
Mladi forum Rogla 
Mladinski center Dravinjske doline 
Mladinski svet Občine Slovenske Konjice 
Mladinska zadruga Kreaktor 
Občina Slovenske Konjice 
OŠ Loče 
OŠ Ob Dravinji 
OŠ Pod goro 
Rdeči križ Slovenije OZ Slovenske Konjice 
Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
ŠC Slovenske Konjice-Zreče 
Zavod za šport Slovenske Konjice 
Zavod Z.D.A.J., zavod za medgeneracijsko sodelovanje, 
svetovanje, izobraževanje, ustvarjanje in razvoj, Slovenske 
Konjice 
 

Tabela 1: Seznam sodelujočih organizacij/institucij 

 

 



 

 

Organizacije oziroma institucije pokrivajo različne ciljne skupine in sicer: 

 15 organizacij/institucij dela z osnovnošolskimi otroki, 

 13 organizacij/institucij dela z mladimi starimi od 15. do 29. leta, 

 14 organizacij/institucij dela z odraslimi osebami, 

 6 organizacij/institucij dela z družinami, 

 8 organizacij/institucij dela z invalidnimi osebami, 

 9 organizacij/institucij dela s starejšimi osebami, 

 7 organizacij/institucij dela z brezposelnimi in/ali neaktivnimi (t.j. osebami, ki so 

brezposelne več kot dve leti), 

 14 organizacij/institucij dela z različnimi deležniki in skupinami (društva, zavodi) 

naenkrat. 

 

 

Graf 1: Število organizacij, vključenih v anketo, ki v občini Slovenske Konjice pokrivajo različne ranljive 

ciljne skupine. (n=23 organizacij/institucij) 

Glede na podatke ocenjujemo, da je vzorec v občini Slovenske Konjice reprezentativen, saj 

anketirane organizacije dobro pokrivajo vse ranljive ciljne skupine, ki so predmet analize 

potreb strateškega partnerstva Mreža.  
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Pridobljeni podatki kažejo, da večina organizacij oziroma institucij, ki delujejo v občini 

Slovenske Konjice in ki so bile vključene v anketo, delajo z več kot eno ranljivo ciljno 

skupino. 

 



 

 

 

Analiza podatkov 
 

Osnovnošolski otroci 
 

Od 15-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju na voljo dovolj 

dnevnih aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa osnovnošolskih otrok med 

šolskimi počitnicami? 7 odgovorilo pritrdilno, 7 negativno, 1 pa je podala odgovor 'drugo' (»Ne 

poznam vse ponudbe za kakovostno preživljanje prostega časa med počitnicami.«).  

 

Graf 2: Mnenje, če je v lokalnem okolju na voljo dovolj dnevnih aktivnosti za kvalitetno preživljanje 

prostega časa osnovnošolskih otrok med šolskimi počitnicami. (n=15 organizacij/institucij) 

 

Od 15-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje Ali menite, da je tekom šolskega leta v lokalnem 

okolju dovolj prostočasnih aktivnosti (npr. pred/po šoli, v času govorilnih ur/roditeljskih 

sestankov), ki so dostopne (brezplačne ali s simboličnim prispevkom) in namenjene 

osnovnošolskim otrokom?  5 odgovorilo pritrdilno, 9 negativno, 1 pa je podala odgovor 

'drugo' (»Ne poznam.«). 
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Graf 3: Mnenje, če je v lokalnem okolju za osnovnošolske otroke na voljo oziroma dostopnih dovolj 

prostočasnih aktivnosti (npr. pred/po šoli, v času govorilnih ur/roditeljskih sestankov) tekom šolskega 

leta.  (n=15 organizacij/institucij) 

14 od 15-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, 

da delajo z osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju za 

osnovnošolske otroke na voljo dovolj aktivnosti za spodbujanje sprejemanja različnosti in 

medkulturnega dialoga? 11 odgovorilo negativno, 2 pritrdilno, 1 organizacija pa je izbrala 

odgovor 'drugo' (»Mi niso poznane vse aktivnosti.«). 

 

Graf 4: Mnenje, če je v lokalnem okolju za osnovnošolske otroke na voljo dovolj aktivnosti za 

spodbujanja sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga.  (n=14 organizacij/institucij) 

 

13 od 15-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, 

da delajo z osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje Ali menite, da imajo osnovnošolski 

otroci v lokalnem okolju dovolj podpore pri kariernem odločanju (npr. katere 

poklicne/izobraževalne/štipendijske možnosti obstajajo, kakšen poklic ustreza lastnim 

kompetencam in veščinam, ipd.)? 8 odgovorilo pritrdilno in 5 negativno.  
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Graf 5: Mnenje, če je v lokalnem okolju za osnovnošolske otroke na voljo dovolj podpore pri kariernem 

odločanju.  (n=13 organizacij/institucij) 

Kar zadeva osnovnošolske otroke pridobljeni podatki kažejo, da so organizacije oziroma 

institucije, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, razdvojene, kar se tiče količine aktivnosti, ki 

so na voljo za preživljanje prostega časa med šolskimi počitnicami. Glede prostočasnih 

aktivnosti, ki bi bile otrokom na voljo med šolskim letom (npr. pred/po šoli, v času govorilnih 

ur/roditeljskih sestankov), 60% organizacij oziroma institucij meni, da jih ni dovolj. Zanimiva 

je potreba, ki je bila strani organizacij oziroma institucij izražena glede aktivnosti za otroke, ki 

spodbujajo sprejemanje različnosti in medkulturni dialog. 79% jih namreč meni, da jih ni 

dovolj. Glede podpore otrokom na področju kariernega odločanja 62% organizacij meni, da je 

ta zadovoljiva. 

 

 

Mladi stari od 15. do 29. let 
 

Od 13-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

mladimi starimi od 15 do 29 let, jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju za 

mlade od 15. do 29. leta na voljo dovolj aktivnosti za spodbujanje sprejemanja različnosti in 

medkulturnega dialoga?  7 odgovorilo negativno, 4 pritrdilno, 2 pa sta izbrali odgovor 'drugo' 

(»Morda je, vendar bi bilo potrebno dogodke, v primeru, da so, bolj promovirati.«; »Menim, 

62%

38%

DA NE

Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da bi v občini Slovenske Konjice potrebovali, 

kar zadeva aktivnosti za osnovnošolske otroke, na prvem mestu kontinuirane aktivnosti 

za spodbujanje sprejemanja različnosti in na drugem mestu organizirane prostočasne 

aktivnosti, ki bi bile na voljo med šolskim letom (npr. pred/po šoli, v času govorilnih 

ur/roditeljskih sestankov). Glede prostočasnih aktivnosti v času šolskih počitnic pa bi bilo 

morda najprej potrebno poskrbeti za večjo vidljivost že obstoječih in potem glede na 

ponudbo in povpraševanje razmisliti o dodatni ponudbi. Enako velja za aktivnosti, ki 

prispevajo h kariernemu odločanju. 

 



 

 

da sta oba odgovora ustrezna: da in ne. Je pa določen del populacije pokrit s še sistemskimi 

vzvodi, drugi del omenjene populacije pa manj, hkrati pa je aktivna vloga posameznika v teh 

aktivnostih resnično odvisna od posameznika in pripravljenosti se udeleževati 

razpisanih/napovedanih aktivnosti.«). 

 

Graf 6: Mnenje, če je v lokalnem okolju za mlade stare od 15 do 29 let na voljo dovolj aktivnosti za 

spodbujanje sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga.  (n=13 organizacij/institucij) 

Od 13-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

mladimi od 15 do 29 let, jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju za mlade od 

15. do 29. leta na voljo dovolj preventivnih aktivnosti/delavnic na področju prometne 

varnosti? 5 odgovorilo pritrdilno, 6 negativno, dve pa sta izbrali odgovor 'drugo' (»Mi ni 

poznano.«; »Enako kot predhoden odgovor, do cca 20 let je veliko sistemske ponudbe 

vsebin.«). 

 

Graf 7: Mnenje, če je v lokalnem okolju za mlade stare od 15 do 29 let na voljo dovolj preventivnih 

aktivnosti oziroma delavnic na področju prometne varnosti. (n=13 organizacij/institucij) 
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Od 13-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

mladimi od 15 do 29 let, jih je na vprašanje Ali menite, da ima srednješolska mladina v 

lokalnem okolju dovolj podpore pri kariernem odločanju (npr. katere 

poklicne/izobraževalne/štipendijske možnosti obstajajo, kakšen poklic ustreza lastnim 

kompetencam in veščinam, ipd.)? 6 odgovorilo pritrdilno, 6 negativno, 1 pa je izbrala odgovor 

'drugo' (»Ne vemo.«). 

 

Graf 8: Mnenje, če je v lokalnem okolju za srednješolsko mladino na voljo dovolj podpore pri kariernem 

odločanju. (n=13 organizacij/institucij) 

Kar zadeva mlade stare od 15 do 29 let pridobljeni podatki kažejo, da je dobra polovica (54%) 

organizacij oziroma institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, menja, da je aktivnosti za 

spodbujanje sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga pri tej skupini premalo. Slaba 

polovica (46%) v anketi sodelujočih organizacij oziroma institucij meni, da za mlade ni dovolj 

preventivnih aktivnosti oziroma delavnic na področju prometne varnosti. Organizacije 

oziroma institucije, ki delajo z mladimi od 15 do 29 let so razdvojene, glede mnenja o 

zadostnosti podpore mladim pri kariernem odločanju. 
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da bi v občini Slovenske Konjice potrebovali, 

kar zadeva aktivnosti za mlade stare od 15 do 29 let, več kontinuiranih aktivnosti za 

spodbujanje sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga in tudi mapiranje teh za 

zvišanje vidljivosti. Glede aktivnosti za podporo pri kariernem odločanju in preventivnih 

aktivnosti na področju prometne varnosti pa bi bilo najprej potrebno poskrbeti za 

mapiranje obstoječih in nato razmisliti o dodatnih po posameznih starostnih kategorijah 

znotraj obdobja med 15. in 29. letom. 



 

 

Odrasle osebe 
 

Od 14-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

odraslimi osebami, jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju dovolj izobraževanj 

in usposabljanj osnovne in napredne uporabe računalnika za odrasle zaposlene z nižjo 

izobrazbo (manj kot štiriletna srednja šola/nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje), 

ki so starejši od 45 let? 7 odgovorilo pritrdilno, 4 negativno, 3 pa so izbrale odgovor 'drugo' 

(»Ne vem.«; »Nikoli ni dovolj, je pa veliko vsebin iz tega področja na razpolago. Udeležba na 

izobraževanjih za delovno aktivno prebivalstvo je zelo zahteven izziv.«).    

 

Graf 9: Mnenje, če je v lokalnem okolju za odrasle zaposlene z nižjo izobrazbo, ki so starejši od 45 let, 

na voljo dovolj izobraževanj in usposabljanj osnovne in napredne uporabe računalnika. (n=14 

organizacij/institucij) 

 

Družine 
 

Od 6-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

družinami, jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju dovolj izobraževanj in 

usposabljanj, ki so namenjena družinam in staršem (npr. obravnava tematik kot so 

starševska izgorelost, uporaba medijev in tehnologije, strahovi naših otrok, ipd.)?  vseh 6 

odgovorilo negativno. 
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva odrasle zaposlene z nižjo izobrazbo, 

da bi se v občini Slovenske Konjice morali usmeriti predvsem v iskanje učinkovitih načinov 

zviševanja motivacije za udeležbo te ranljive ciljne skupine na izobraževanjih. Morda bi se 

to lahko izvajalo v sodelovanju oziroma partnerstvu z lokalnim gospodarstvom. 

 



 

 

 

Graf 10: Mnenje, če je v lokalnem okolju za družine oziroma starše dovolj izobraževanj in usposabljanj 

npr. na teme starševska izgorelost, uporaba medijev in tehnologije, strahovi naših otrok ipd.. (n=6 

organizacij/institucij) 

 

Invalidne osebe 
 

Od 8-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

invalidnimi osebami, so na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju na voljo dovolj 

aktivnosti za spodbujanje integracije in opolnomočenja invalidnih oseb? 4 odgovorile 

pritrdilno, 3 negativno, 1 pa je izbrala odgovor 'drugo' (»Predvidevam, da je veliko na 

razpolago povsod in da je manko povezljivosti in sodelovanja z namenom opolnomočenja 

oseb.«). 

 

Graf 11: Mnenje, če je v lokalnem okolju za invalidne osebe dovolj aktivnosti za spodbujanje integracije 

in opolnomočenja. (n=8 organizacij/institucij) 
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva družine in starše, da je v občini 

Slovenske Konjice velika potreba po izobraževanjih in usposabljanjih za to ciljno skupino, 

npr. na teme starševska izgorelost, uporaba medijev in tehnologije, strahovi otrok ipd.. 

 



 

 

 

 

Starejše osebe 
 

Od 9-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo s 

starejšimi osebami, so na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju dovolj 

kontinuiranega, kakovostnega izobraževanja za starejše (upokojence in druge 

zainteresirane)? 3 odgovorile pritrdilno, 5 negativno, 1 pa je izbrala odgovor 'drugo' 

(»Razpoložljivih vsebin po meri starejših oseb je veliko, kontinuirana udeležba je tudi 

zagotovljena, se pa vidijo razlike med udeležbami po občinah (podpora lokalne skupnosti).«). 

 

Graf 12: Mnenje, če je v lokalnem okolju za starejše osebe dovolj kontinuiranega, kakovostnega 

izobraževanja. (n=9 organizacij/institucij) 

Od 9-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo s 

starejšimi osebami, so na vprašanje Ali menite, da imajo starejši dovolj priložnosti za razvoj 

osebnostne rasti v lokalnem okolju? so 3 odgovorile pritrdilno, 6 pa negativno. 
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva invalidne osebe, da je v občini 

Slovenske Konjice potrebno najprej poskrbeti za mapiranje obstoječih aktivnosti za 

spodbujanje integracije in opolnomočenja,  nato pa razmisliti o dodatnih. 



 

 

 

Graf 13: Mnenje, če je v lokalnem okolju za starejše osebe dovolj priložnosti za osebno rast. (n=9 

organizacij/institucij) 

 

Od 9-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo s 

starejšimi osebami, jih je na vprašanje Ali menite, da lokalno okolje podpira aktivno 

vključevanje starejših v družbeno življenje? 6 odgovorilo pritrdilno, 2 negativno, 1 pa je 

izbrala odgovor 'drugo' (»Ne vem.«). 

 

Graf 14: Mnenje, če lokalno okolje podpira aktivno vključevanje starejših v družabno življenje. (n=9 

organizacij/institucij) 

Kar zadeva starejše osebe pridobljeni podatki kažejo, da je dobra polovica (56%) organizacij 

oziroma institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice in delajo s starejšimi, menja, da v 

lokalnem okolju zanje ni dovolj kvalitetnih, kontinuiranih aktivnosti. 67% organizacij oziroma 

institucij meni, da v lokalnem okolju ni dovolj aktivnosti za spodbujanje osebnostne rasti 

starejših. Prav tako jih 67% meni, da lokalno okolje podpira aktivno vključevanje starejših v 

družbeno življenje. 
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Brezposelne in neaktivne osebe 
 

Od 7-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

brezposelnimi in/ali neaktivnimi osebami, so na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju 

dovolj programov za brezposelne in neaktivne osebe, ki jim poskušajo približati trg dela, 

omogočiti stik z delodajalci, ipd.? 3 odgovorile pritrdilno, 2 negativno, 2 pa sta izbrali odgovor 

'drugo' (»Slednje je v odvisnosti od % brezposelnosti. Oba odgovora sta realna v odvisnosti od 

časa.«; »Po naših izkušnjah v programih, ki so jim na voljo, večina njih ne želi sodelovati.«). 

 

Graf 15: Mnenje, če je v lokalnem okolju dovolj programov za brezposelne in neaktivne osebe, ki jim 

poskušajo približati trg dela, omogočiti stik z delodajalci itd.. (n=7 organizacij/institucij) 

 

Delo z različnimi deležniki in skupinami naenkrat 
 

Od 14-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z 

različnimi deležniki in skupinami naenkrat, jih je na vprašanje Ali menite, da je podpora (npr. 
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DA NE Drugo

Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva starejše osebe, da je v občini 

Slovenske Konjice potrebnih več kvalitetnih in kontinuiranih aktivnosti, tudi iz področja 

osebnostne rasti. Spodbudna je ugotovitev, da lokalno okolje precej dobro spodbuja 

aktivno vključevanje te ranljive ciljne skupine v družbeno življenje. 

Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva brezposelne in neaktivne osebe, 

da v občini Slovenske Konjice je in ni na voljo dovolj aktivnosti, ki bi tej ranljivi ciljni skupini 

približale trg dela, ji omogočile stik z delodajalci ipd.. Predlagamo razmislek o »bottom 

up« oziroma strukturiranem pristopu, kar se tiče kreiranja aktivnosti, ki bi skupino 

motivirale za večjo in aktivno udeležbo v programih in posledično morda bile bolj 

učinkovite. 



 

 

svetovanje, mreženje, mentorstvo, ipd.) lokalnim nevladnim organizacijam (t.j. društva in 

zavodi) zadostna? 5 odgovorilo pritrdilno in 9 negativno. 

 

Graf 16: Mnenje, če je v lokalnem okolju podpora nevladnim organizacijam v smislu svetovanja, 

mreženja, mentorstva ipd. zadostna. (n=14 organizacij/institucij) 
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DA NE

Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva zadostnost podpore nevladnim 

organizacijam, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, da je potrebno graditi na višanju 

vidljivosti storitev, ki jih nudi regionalno stičišče NVO v savinjski regiji.  


