
 

 

 

 

Akcijski načrt za reševanje izzivov/zadovoljevanja identificiranih potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v občini 
Slovenske Konjice  

 

Ranljiva ciljna 
skupina 

Področje 
ukrepov 

Predlogi ukrepov Časovnica Izvajalci_ke ukrepa 

Osnovnošolski otroci 

Kvalitetno 
preživljanje 
prostega časa med 
počitnicami 

- priprava seznama vseh počitniških aktivnosti 
vseh organizacij v občini 
- priprava letaka z naborom vseh aktivnosti 
- objava letaka na spletnih straneh šol, MCDD, 
Občine Slovenske Konjice, morebitnih spletnih 
straneh mladinskih organizacij, MSOSK, … in 
objava na socialnih omrežjih vseh naštetih, po 
možnosti informiranje staršev po e-mail bazah 
šol, MCDD in drugih ter v oglasnih vitrinah 
občine/TIC/Zavoda za šport 

- maj-junij 2020: 
priprava nabora 
aktivnosti in letaka 
- junij, julij, avgust 
2020: informiranje 

MCDD, Občina Slovenske 
Konjice, MSOSK, DPM 
Slovenske Konjice, mladinske 
organizacije, šole, javni 
zavodi, … 

Organizirane 
prostočasne 
aktivnosti v času 
roditeljskih 
sestankov  

- anketa med starši otrok 1. triade na 1. 
roditeljskem sestanku v šolskem letu 2020/21, če 
potrebujejo varstvo za otroke v času roditeljskih 
sestankov 
- analiza odgovorov 
- izvajanje aktivnosti v primeru potrebe v 
MCDD/DPM Slovenske Konjice 

- avgust 2020: 
priprava anketnega 
vprašalnika 
- september 2020: 
izvajanje anketiranja 
-oktober, november 
2020: priprava analize 
podatkov 

MCDD, šole, DPM Slovenske 
Konjice 



 

 

- naslednji roditeljski 
sestanki za 1. triado: 
izvajanje aktivnosti 

Aktivnosti za 
spodbujanje 
sprejemanja 
različnosti in 
medkulturnosti 

- trajnostna vzpostavitev izvajanja Uric 
medkulturnega dialoga v šolah v istih oddelkih 
na letni ravni 
- umestitev ukrepa v Lokalni program za mladino 
v občini Slovenske Konjice #mladivkonjicah 
- trajnostno partnersko sofinanciranje Uric 
medkulturnega dialoga  

- trenutno odvisno od 
odobritve/zavrnitve 
projektnega predloga 
Mladi ambasadorji 
medkulturnega 
dialoga (Active 
citizens fund) 

MCDD, šole, Občina 
Slovenske Konjice, *DPM 
Slovenske Konjice, … 
 
*odvisno od 
odobritve/zavrnitve 
projektnega predloga Mladi 
ambasadorji medkulturnega 
dialoga (Active citizens fund) 

Preventivne 
aktivnosti/delavnice 
na področju 
prometne varnosti 

- pregled obstoječih aktivnosti na osnovnih šolah 
in preveritev potrebe po dodatnih  
- dogovori za trajnostno vzpostavitev 
aktivnosti/delavnic na področju prometne 
varnosti, ki jih izvaja Zavod Vozim, in sicer v 9. 
razredih OŠ  

- junij ali september 
2020: pregled 
obstoječih aktivnosti 
in preveritev potreb 
- oktober, november 
2020: dogovori z 
Zavodom Vozim za 
izvajanje 
delavnic/aktivnosti 
- šolsko leto 
2020/2021: izvajanje 
delavnic/aktivnosti v 
primeru doseženega 
dogovora 

MCDD, osnovne šole, Občina 
Slovenske Konjice, Zavod 
Vozim, … 

Podpora pri 
kariernem 
odločanju 

- v naslednjo analizo potreb mladih, ki jo bo 
koordiniral MCDD, vključiti vprašanje ali imajo 
mladi potrebo po kakšni dodatni aktivnosti na 

- izvedba analize po 
dogovoru z različnimi 
deležniki 

MCDD, šole, MSOSK, 
mladinske organizacije, … 



 

 

področju kariernega odločanja in če da, kaj 
konkretno 
- analiza podatkov 
- izvedba aktivnosti v primeru identificirane 
potrebe 

Mladi stari od 15. do 
29. let 

Aktivnosti za 
spodbujanje 
sprejemanja 
različnosti in 
medkulturnosti 

- trajnostna vzpostavitev izvajanja Uric 
medkulturnega dialoga v šolah v istih oddelkih 
na letni ravni 
- umestitev ukrepa v Lokalni program za mladino 
v občini Slovenske Konjice #mladivkonjicah 
- trajnostno partnersko sofinanciranje Uric 
medkulturnega dialoga 

- trenutno odvisno od 
odobritve/zavrnitve 
projektnega predloga 
Mladi ambasadorji 
medkulturnega 
dialoga (Active 
citizens fund) 

MCDD, šole, Občina 
Slovenske Konjice, *DPM 
Slovenske Konjice 
 
*odvisno od 
odobritve/zavrnitve 
projektnega predloga Mladi 
ambasadorji medkulturnega 
dialoga (Active citizens fund) 

Podpora pri 
kariernem 
odločanju 

- v naslednjo analizo potreb mladih, ki jo bo 
koordiniral MCDD, vključiti vprašanje ali imajo 
mladi potrebo po kakšni dodatni aktivnosti na 
področju kariernega odločanja in če da, kaj 
konkretno 
- analiza podatkov 
- izvedba aktivnosti v primeru identificirane 
potrebe 

- izvedba analize po 
dogovoru z različnimi 
deležniki 

MCDD, šole, MSOSK, 
mladinske organizacije, 
Občina Slovenske Konjice, … 

Preventivne 
aktivnosti/delavnice 
na področju 
prometne varnosti 

- pregled obstoječih aktivnosti na ŠC Slovenske 
Konjice – Zreče in preveritev potrebe po 
dodatnih  
- dogovori za trajnostno vzpostavitev 
aktivnosti/delavnic na področju prometne 
varnosti, ki jih izvaja Zavod Vozim, in sicer v 1. 
oziroma 2. letnikih SŠ 

- junij ali september 
2020: pregled 
obstoječih aktivnosti 
in preveritev potreb 
- oktober, november 
2020: dogovori z 
Zavodom Vozim za 

MCDD, ŠC Slovenske Konjice 
- Zreče, Občina Slovenske 
Konjice, Zavod Vozim, … 



 

 

izvajanje 
delavnic/aktivnosti 
- šolsko leto 
2020/2021: izvajanje 
delavnic/aktivnosti v 
primeru doseženega 
dogovora 

Družine Izobraževanja in 
usposabljanja na 
teme, ki so 
namenjene 
družinam in 
staršem 

- anketa med starši otrok in mladine na 1. in/ali 
2. roditeljskem sestanku v šolskem letu 2020/21 
o tem, s katerimi izzivi se soočajo pri vzgoji otrok 
in mladih 
- analiza odgovorov 
- izvajanje aktivnosti v primeru identificiranih 
potreb v dogovoru z različnimi deležniki 

- avgust 2020: 
priprava anketnega 
vprašalnika 
- od septembra 2020 
dalje: izvajanje 
anketiranja 
- od oktobra 2020 
dalje: priprava analize 
podatkov 
- šolsko leto 2020/21: 
izvajanje aktivnosti 

MCDD, šole, Občina 
Slovenske Konjice, … 

Invalidne osebe Spodbujanje 
integracije in 
opolnomočenje 
invalidnih oseb 

- ukrepi za vključevanje invalidnih oseb v 
odločevalske strukture na lokalni ravni – 
vključitev predloga v poziv za evidentiranje 
članov_ic občinskih odborov 
 

- lokalne volitve 2022 Občina Slovenske Konjice 

Starejše osebe Kontinuirano, 
kakovostno 
izobraževanje 

- preveritev možnosti izvajanja aktivnosti na 
lokacijah krajevnih skupnostih 
- ob ugotovitvi potreb izvajanje aktivnosti v 
zainteresiranih krajevnih skupnostih 

- junij 2020: 
preveritev interesa 
pri krajevnih 
skupnostih v Občini 
Slovenske Konjice 

MCDD v sklopu projekta 
Socio večgeneracijski center 
in Regionalno stičišče NVO 
savinjske regije Novus, 
krajevne skupnosti, … 



 

 

- od septembra 2020 
dalje: izvajanje 
aktivnosti glede na 
izražen 
interes/potrebo 

Priložnosti za 
osebnostno rast 

- preveritev, kaj starejše osebe smatrajo kot 
osebnostno rast 
- priprava in izvajanje aktivnosti glede na 
morebitne izražene konkretne potrebe 

- junij in september 
2020: preveritev  
- od oktobra 2020 
dalje: priprava in 
izvajanje morebitnih 
aktivnosti 

MCDD v sklopu projekta 
Socio večgeneracijski center, 
Društvo upokojencev 
Slovenske Konjice, Društvo 
upokojencev Loče 

Delo z različnimi 
deležniki in skupinami 
naenkrat 

Podpora lokalnim 
nevladnim 
organizacijam 
(svetovanje, 
mreženje, 
mentorstvo, …) 

- zvišanje vidljivosti storitev Regionalnega 
stičišča NVO savinjske regije NOVUS (regionalno 
stičišče kot blagovna znamka) 

- od maja 2020 dalje: 
aktivnosti za 
zviševanje vidljivosti – 
gradnja na nacionalni 
blagovni znamki 

MCDD v sklopu projekta 
Regionalno stičišče NVO 
savinjske regije Novus, 
Občina Slovenske Konjice in 
njeni javni zavodi, … 

 

 

 

Pripravil: Mladinski center Dravinjske doline v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice 

Slovenske Konjice, 27. 5. 2020 

 

 


