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  Skupnost po meri   invalidov



Spoštovani,
Mestna občina Velenje je že od leta 2004 občina po meri invalidov. Veliko tru-

da, energije in finančnih sredstev vlagamo v aktivnosti, s katerimi poskušamo in-
validom v največji meri omogočiti enakovredno vključevanje v družbeno življenje 
lokalne skupnosti. V Velenju smo ponosni, da znamo poskrbeti za vse skupine 
občank in občanov.

Aprila letos smo v okviru projekta Clear, ki je sofinanciran s strani programa 
teritorialnega sodelovanja na območju JV Evrope, prilagodili in nadgradili stalne 
razstave na Velenjskem gradu, da so dostopne tudi gibalno in senzorno ovira-
nim. Ustvarili smo tipni katalog za slepe in slabovidne, izdelali filme o stalnih 
zbirkah ter jih opremili z zvočnimi zapisi in s podnapisi. Pripravili smo makete 
tlorisov Velenja in Velenjskega gradu, ki omogočajo, da pod prsti občutite rast in 
razvoj mesta, od arhitekturne zasnove iz zgodnjih petdesetih let 20. stoletja do 
danes, ter številne prezidave Velenjskega gradu.

Preko medijev in številnih institucij smo v preteklem letu občanke in občane 
mestne občine Velenje aktivno obveščali in osveščali o pravicah, ki jih invalidi 
lahko uveljavljate in o številnih aktivnostih, ki se jih lahko vse leto udeležujete. 
Organizirali smo tudi drugo slovensko konferenco Skupnost po meri invalidov s 
številnimi zanimivimi predavanji. 

Odbor invalidov Mestne občine Velenje, ki združuje 755 rednih in 412 izrednih 
članov, je v preteklem letu izvajal posebne socialne programe na številnih področjih. 
Svet za invalide Mestne občine Velenje je tudi lani povezoval in usklajeval delo ter 
aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na območju Mestne občine Velenje. V letu 
2013 smo sofinancirali 30 društev, v katera so vključeni tudi invalidi. 

Aktivnosti na tem področju je torej veliko. Ravno z namenom še boljšega 
obveščanja, smo se letos odločili, da vse informacije strnemo na enem mestu. 
Želimo, da v vodniku Skupnost po meri invalidov najdete vse informacije, ki jih 
želite in potrebujete. Veseli bomo, če boste med prebiranjem spoznali še kaj, kar 
niste vedeli in vam bo znatno olajšalo premagovanje raznovrstnih ovir, s katerimi 
se srečujete invalidi v Velenju.

Velenje zagotovo dobro poznate. Ne vem pa, če veste, da je letošnje leto za nas 
prav posebno. Letos bomo z različnimi dogodki zaznamovali 750 let prve pisne 
omembe trga Velenje in 55-letnico slovesnega odprtja novozgrajenega mestnega 
središča. Ponosni smo tudi, da bomo še pred prazničnim mesecem septembrom 
zaključili s trenutno najpomembnejšim projektom za Mestno občino Velenje, z 
obnovo mestne promenade. Naj vas ob tej priložnost torej povabim, da se nam 
pridružite pri praznovanju.

Vse dobro vam želim in srečno!

Bojan Kontič,
župan Mestne občine Velenje
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MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, Velenje 
Urad za družbene dejavnosti 
Informacije: 03/896 16 48 
e-pošta: ines.gricar.locnikar@velenje.si 
   katja.remicnovak@velenje.si
spletna stran: www.velenje.si 

Prizadetim družinam in posameznikom pomagamo z razgovori, 
posredujemo jim informacije o vrstah pomoči in o tem, kje jo lahko dobijo. 
Družinam in posameznikom v stiski pomagamo pri premostitvi trenutne 
materialne stiske. 

Enkratna izredna denarna pomoč 
Do enkratne izredne denarne pomoči so upravičeni občani in njihovi 

družinski člani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki so izred-
no denarno socialno pomoč že dobili pri Centru za socialno delo Velenje, 
še vedno pa imajo finančne težave. Za pridobitev pomoči morajo izpoln-
jevati kriterije, ki jih določa veljavni pravilnik. 

Enkratna izredna denarna pomoč je namenjena plačilu stroškov 
življenjskih potrebščin (prehrana, dietna prehrana, ozimnica), šolskih 
potrebščin, toplotne energije, najemnine za stanovanje, zdravstvenih 
storitev, ipd. Vlogo za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči lahko 
občani dobijo v vložišču Mestne občine Velenje, na Uradu za družbene de-
javnosti Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si.

Odbor za pomoč občankam in občanom
V letu 2009 smo ustanovili Odbor za pomoč občankam in občanom 

z namenom, da bi uravnoteženo koordinirali dobrodelne aktivnos-
ti za pomoč posameznikom in družinam. Pomoč je namenjena najbolj 
ogroženim občankam in občanom. Informacije prejmete na 03/896 16 81 
ali po elektronski pošti katja.remicnovak@velenje.si.

Brezplačna pravna pomoč 
Mestna občina Velenje omogoča brezplačno pravno svetovanje. 

Svetovanje poteka na sedežu Mestne občine Velenje, nanj pa se lahko 
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Mestna občina Velenje namenja starejšim občankam in občanom 
posebno pozornost. V letu 2009 smo pristopili k projektu »Velenje, sta-
rosti prijazno mesto«, katerega cilj je izboljšanje življenja starejših občanov 
naše občine. Starosti prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene or-
ganizacije pri OZN. Zasnovali so ga kot odgovor na starajoč se svet, na 
katerega bodo odgovor morali dati prebivalci sami. 

Današnja mesta naj bi 
meščanom omogočala zdravo 
in aktivno življenje, kar po-
meni, da prebivalcem nudijo 
možnosti, prek katerih lahko 
uresničujejo prvine svojega 
zdravja, se aktivno vključujejo v 
življenje mesta in uživajo social-
no ter zdravstveno varnost. Ve-
lika umetnost politike je, kako 
v mestih zagotoviti pravičen 

socialni in ekonomski razvoj, ki vključuje tudi aktivno in zdravo staranje. 
Ena od možnih oblik ustvarjanja in vzdrževanja takega okolja je projekt 
Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta. 

Mestna občina Velen-
je si prizadeva izboljšati 
življenje posameznikov 
in posameznic v Velenju, 
zato od februarja 2014 
deluje spletna stran www.
starostiprijazno.si, kamor 
lahko vsakdo napiše ko-
mentar, vprašanje ali pred-
log glede ovir, s katerimi se 
srečuje v Velenju. V najkrajšem možnem času je na spletni strani objavljen 
odgovor s strani pristojne organizacije. 

Projekt »Velenje, starosti prijazno mesto« 
Informacije: 03/8961 681; e-pošta: katja.remicnovak@velenje.si; 
spletna stran: www.starostiprijazno.si 

naročite na telefonski številki 03/896 16 20 ali po elektronski pošti brigita.
fucik@velenje.si.
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Mestna občina Velenje je leta 2004 prejela listino »Občina po meri in-
validov«. Od takrat je naloga občine obveščanje o težavah in spodbujanje 
ter izvajanje konkretnih aktivnosti v smeri odpravljanja raznovrstnih ovir, 
s katerimi se srečujejo invalidi v Velenju.

Ena izmed prioritetnih nalog v Mestni občini Velenje je stalen pretok 
informacij in vsebin s področja zagotavljanja enakih možnosti in krepitve 
socialne vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne skupnosti. 

Zavedamo se, kako pomembna je dostopnost  grajenega  okolja,  in-
formacij  in  prevozov  kot  temeljnega  pogoja  za uresničevanje pravice 
do enakih možnosti invalidnih oseb. Zagotoviti želimo kontinuirano izva-
janje programov in storitev s področij športa in rekreacije, kulture, vzgoje 
in izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja za aktivno 

vključevanje invalidnih oseb v 
vsakdanje življenje lokalne skup-
nosti. 

V Mestni občini Velenje vsaka 
štiri leta pripravimo program za 
izboljšanje življenja invalidov. 
Letos smo pripravili program 
za obdobje 2014–2017. V pro-
gramu je opredeljenih 210 ukre-
pov, katerih nosilci so organi 
Mestne občine Velenje ter posa-
mezni javni zavodi, javna pod-
jetja, društva in druge institucije 

v občini. Ukrepi predstavljajo njihove redne naloge (ki jih izvajajo kot za-
konsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma dejavnosti) ali 
pa so projektne narave (enkratna izvedba). 

V okviru projekta deluje delovna skupina, ki razvija ustrezne programe 
za kvalitetno življenje invalidov, povezuje in vzdržuje podporno mrežo 
za invalide, organizira strokovne konference in omizja ter prenaša dobre 
prakse in inovativne programe v lokalno okolje. V Mestni občini Velen-
je deluje tudi Svet za invalide, ki povezuje in usklajuje delo vseh, ki se 
ukvarjajo z invalidi na območju Velenja. Svet s svojim delom zagotavlja 
celovit pristop k obravnavanju in urejanju področja invalidov v občini.

Projekt »Občina po meri invalidov« 
Informacije: 03/8961 681; e-pošta: katja.remicnovak@velenje.si;
spletna stran: www.velenje.si
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Razvoj, stabilnost in obstoj vsake družbe temeljijo tudi na medgen-
eracijskem sožitju, solidarnosti in sodelovanju. V današnjem načinu 
življenja imajo mlajši in 
starejši med seboj manj 
stikov, zato se med seboj 
slabše poznajo, pojavljajo 
se predsodki do starejših 
ljudi ter negativni stereo-
tipi mlajših do starejših 
in starejših do mlajših. 
Še posebej veliko se zdi 
nerazumevanje starejših 
do srednjih generacij. V 
preteklosti so bili starejši 
ljudje mlajšim generaci-
jam glavni vir informacij, 
znanja in veščin za vsak-
danje delo in življenje, danes pa težko sledijo naglemu razvoju in težje kot 
v preteklosti prenašajo svoja spoznanja in izkušnje mlajšim generacijam. 

Zaradi potreb po uspešni pomoči in spremljanju razreševanja odprtih 
socialnih vprašanj pomoči potrebnim starejšim osebam je bila v mesecu 
oktobru 2010 imenovana koordinacijska skupina, ki jo sestavljajo pred-
stavniki Mestne občine Velenje, Šaleške pokrajinske zveze društev upo-
kojencev Velenje, Univerze za III. življenjsko obdobje, Centra za socialno 
delo Velenje, Inštituta Integra Velenje, Doma za varstvo odraslih Velenje 
in Društva VID Velenje. 

Delo koordinacijske skupine je: 
- razvijanje ustreznih programov za kvaliteto življenja starejših,
- povezovanje podporne mreže starejših,
- prenosi dobrih praks in inovativnih programov v lokalno okolje.

Pod okriljem projekta deluje Center dnevnih aktivnosti za starejše 
občane Velenja. Center se nahaja na Cesti bratov Mravljak 1 in je odprt 
ob ponedeljkih in četrtkih od 9. do 12. ure. 

Projekt »Socialna vključenost starejših 
v Mestni občini Velenje«

Informacije: 03/8961 681; e-pošta: katja.remicnovak@velenje.si
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Pomoč na daljavo - SOS gumb 

Mestna občina Velenje nudi finančno pomoč pri ureditvi pomoči na 
daljavo, ki jo v različnih oblikah ponujata podjetji Doktor 24 (skupaj s 
podjetjem Telekom Slovenije in v sodelovanju s Prvo zdravstveno asis-
tenco) in Tele SOS.

Vsak uporabnik pomoči na daljavo s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Velenje je upravičen do sredstev za priklop storitve in nastavitev 
naprave, ki jih zagotavlja Mestna občina Velenje. Pri podjetju Doktor 24 
so to sredstva v višini 80 EUR, saj je v ceno poleg priklopa vštet tudi obisk 
socialnega delavca, pri podjetju Tele-SOS pa 49 EUR.  

Storitev podjetij Doktor 24 in Telekom Slovenije Cena v EUR z 
DDV

SOS Doma s 24-urno povezavo z nadzornim 
centrom 19,17 EUR

SOS Doma s 24-urno povezavo z nadzornim 
centrom in vključeno storitvijo SOS ZDRAVNIK 26  EUR

SOS MOBILNI s povezavo s svojci in z vključenim GSM 
aparatom ter storitvijo SOS ZDRAVNIK 20  EUR*

SOS MOBILNI s 24 urno povezavo z nadzornim 
centrom in z vključenim GSM aparatom ter storitvijo SOS 
ZDRAVNIK

30  EUR*

Storitev podjetja Tele - SOS Cena v EUR z 
DDV

Mesečni najem naprave z zapestnico z 
gumbom za klic na pomoč 15 EUR

Mesečni najem GSM-naprave z zapestnico 24 EUR
Mesečni najem naprave s senzorjem padca 23 EUR
Mesečni najem GSM-naprave s senzorjem padca 32 EUR
Mesečni najem senzorja gibanja 11 EUR
Mesečni najem senzorja dima 6 EUR
Mesečni najem detektorja poplave 6 EUR

* Pri tej storitvi ni začetnega stroška v višini 75 EUR.

Informacije: 03/8961 681; e-pošta: katja.remicnovak@velenje.si
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MEDOBČINSKA LAS VELENJE - lokalna akcijska 
skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami 
Titov trg 1, 3320 Velenje 
Tel.: 896 16 76 
predsednik: Marko Pritržnik 
e-pošta: dragica.kauzar@velenje.si; spletna stran: www.velenje.si 

LAS je od Svetovne zdravstvene organizacije priporočena oblika za 
koordinirano delo organizirane skupine strokovnjakov, zainteresiranih 
posameznikov in drugih družbenih skupin na področju preprečevanja 
zasvojenosti. V Nacionalnem programu na področju drog so lokalne ak-
cijske skupine opredeljene kot strokovno-posvetovalni organi županov in 
občinskih in mestnih svetov, ki so pristojni za pripravo usklajenih ukrepov 
lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. 
Medobčinska LAS Velenje deluje na območju Mestne občine Velenje, 
Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki že od leta 1996 in združuje 18 
članov z različnih strokovnih področij (sociala, zdravstvo, šolstvo, policija, 
nevladne organizacije, mladi, zaposlovanje in predstavnik staršev). 

Vloga v lokalnem okolju: 
• Svetovanje, koordiniranje in spodbujanje aktivnosti, ki jih izvajajo 

ustanove, društva in posamezniki, vključeni v LAS iz vseh treh občin, 
obveščanje, preprečevanje, prepričevanje, prav tako tudi informiranje in 
izobraževanje.

• V posamezni lokalni skupnosti spremlja in prepoznava problematiko 
drog, ponudbo in povpraševanje ter potrebe občanov (predvsem mladih). 
Izvedene raziskave in izdelane publikacije: zgibanka DROGE, zgibanka 
Zloraba drog med mladimi v Velenju in zloženka KORAK - Kolikokrat se 
Odločimo Radost Ali srečo Komu podariti? 

•   Usmeritev skupine na programe za zmanjševanje škode zaradi drog 
in preventivne programe, namenjene preprečevanju zlorabe drog, pred-
vsem na tista področja, kamor ostale službe s svojimi dejavnostmi ne 
sežejo, kot so družinska rekreacija v Vrtcu Velenje, projekt Šola za starše 
oz. Otroci so naše največje bogastvo v Vili Mojca, Nasilje in droge med 
mladimi, Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in Ne zatiskajmo si oči na 
osnovnih in srednjih šolah. 

•   S svojim programom želi LAS pomagati mladim, iskati in obliko-
vati pozitivne osebnostne lastnosti in razvijati sposobnosti uspešnega 
reševanja stisk in problemov, vzpostavljati dobre medsebojne odnose in 
krepiti ter razvijati zdrav, pozitivno naravnan in kvaliteten način življenja. 
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POLICIJSKA POSTAJA VELENJE  
SOS telefon za gluhe in naglušne 
Na Policijski postaji Velenje imajo na voljo tudi SOS telefon, na 
katerega lahko gluhi in naglušni pošljejo SMS sporočilo o težavah 
in stiskah. 

Številka mobilnega SOS telefona je 051 644 777.

SOS telefonska številka je na-
menjena izključno gluhim in 
naglušnim za pošiljanje nujnih SMS 
sporočil v primeru, ko je potrebna 
pomoč policije (prometna nesreča, 
kaznivo dejanje, kršitev javnega 
reda in miru ter drugi nujni primeri) 
ali nujna zdravniška pomoč. 

Ob dogodku, ko je potrebna 
pomoč policije ali nujna zdravniška 
pomoč, občan na številko SOS tele-
fona pošlje SMS sporočilo, ki mora 
obvezno vsebovati ime in priimek, vrsto dogodka, lokacijo dogodka ter 
podatke o morebitni potrebi po dodatni pomoči (zdravniki, reševalno 
vozilo, gasilci ipd.). 

Odločitev za nakup mobilnega telefona, s katerim bi lahko komuni-
kacijo s Policijsko postajo Velenje omogočili tudi gluhim in naglušnim, 
so maja 2010 na predlog župana Mestne občine Velenje ter predsednika 
Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje Bojana 
Kontiča sprejeli člani omenjenega sosveta.

SOS telefon za gluhe in naglušne smo potencialnim uporabnikom pred-
stavili na okrogli mizi z naslovom Novosti v prometni zakonodaji, ki smo 
jo v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Mestne občine Velenje in Policijsko postajo Velenje pripravili v prostorih 
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih. Takrat so policisti članom 
društva razdelili tudi “opomnike za uporabo SOS telefona”, na katerih so 
zapisani osnovni podatki in navodila za uporabo SOS telefona. 

Policisti Policijske postaje Velenje svetujejo, da imajo občani, ki jim je 
SOS telefon namenjen, osnovni vzorec sporočila že shranjen med svojimi 
sporočili ter ga takrat, ko ga želijo poslati, dopolnijo samo še z lokacijo.
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TURISTIČNO-INFORMACIJSKI CENTER 
VELENJE V VILI BIANCI (TIC Velenje)

TIC Velenje v Vili Bianci posreduje 
informacije o turističnih znamenitostih, 
kulturnih in športnih prireditvah, kuli-
nariki in namestitvenih možnostih 
v Velenju in okolici ter organizira 
vodene oglede Šaleške doline. TIC 
Velenje je dostopen vsakomur in vsem 
zagotavlja enakopravno dostopnost 
do storitev. Prav posebno pozornost 
namenja osebam z gibalnimi ali sen-
zornimi omejitvami ter drugimi poseb-
nimi potrebami. Tudi tako, da ponuja 
informacije v prilagojenih oblikah.

Turistično-informacijski center Velenje – Vila Bianca 
Stari trg 3, 3320 Velenje
vodja: Urška Gaberšek
telefon: 03 896 18 60; fax: 03 896 18 75; e-naslov: tic@velenje.si 
spletna stran: www.velenje-tourism.si

TIC Velenje je odprt vse dni v 
letu:
ponedeljek–petek od 7. do 19. ure,
sobote, nedelje in prazniki od 9. do 
17. ure.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
ŠALEŠKE DOLINE VELENJE 
Kersnikova 13, 3320 Velenje 
telefon: (03) 897 16 13 
predsednik: Valter Golob 
e-naslov: mdivelenje.40@gmail.com 
spletna stran: http://mdi-velenje.si/

Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje je invalidska or-
ganizacija in prostovoljno, neodvisno, samostojno, nevladno, nepridobit-
no združenje, neodvisno od političnih strank in verskih skupnosti, v katero 
se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja 
posebnih potreb invalidov, medsebojne pomoči ter uresničevanja in zas-
topanja svojih posebnih interesov. 

Društvo vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega 
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Uradne ure: 
Ponedeljek: 16.00-18.00 
Četrtek : 9.00-11.00 
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Odbor invalidov Mestne občine Velenje
Predsednik: Franc Kos

Pod okriljem Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline deluje 
tudi Odbor invalidov Mestne občine Velenje, ki združuje 755 rednih in 412 
izrednih članov na območju Mestne občine Velenje, z izjemo KS Konovo. 
Preko Medobčinskega društva invalidov je vključen v Zvezo delovnih in-
validov Slovenije. Društvo ima status invalidske organizacije v javnem in-
teresu, kar pomeni, da je njegova osnovna naloga pomagati invalidom. 
Za invalide izvajajo posebne socialne programe: preprečevanje in blaženje 
socialnih in psihičnih posledic invalidnosti, zagotavljanje zagovorništva, 
informativna dejavnost, usposabljanje za aktivno življenje in delo, pro-
grami za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, rekreacije 
in šport, dnevni centri in klubi ter kulturna dejavnost. 

V prostorih Medobčinskega društva invalidov Velenje organizirajo 
tudi zdravstvena predavanja, meritve krvnega tlaka in sladkorja ter se 
vključujejo v vse športne aktivnosti. Odbor invalidov sodeluje z Banko 
hrane in je zadolžen tudi za razdelitev paketov s hrano. 

invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogo-
juje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v 
celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja 
v okolju, v katerem živijo in delajo, ter njihove zastopnike. Člani – invalidi 
so povezani preko odborov MO Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter 
Aktiva invalidov Premogovnika Velenje.

DRUŠTVO INVALID – društvo gibalno oviranih 
in oseb z invalidnostjo Konovo
Konovska cesta 21, 3320 Velenje
Telefonska številka: 041 170 086, 041 210 189
Predsednik: Ladislav Bračič
E-naslov: bracic.host@gmail.com in tanjacas@gmail.com

Društvo Invalid Konovo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno 
združenje fizičnih oseb, v katerega se prostovoljno združujejo invalidi in 
druge fizične osebe zaradi zagotavljanja, zadovoljevanja, zastopanja in 
zagovarjanja posebnih in skupnih interesov invalidov. 
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CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE VELENJE
Kidričeva 19, 3320 Velenje
Ravnatelj: mag. Aleksander Vališer
E-naslov: cviu@guest.arnes.si
Spletna stran: www.cviu-velenje.si

Z znanjem in pozitivnimi medsebojnimi 
odnosi soustvarjamo spodbudno okolje za 
celovit napredek otroka, učenca in mladost-
nika s posebnimi potrebami. Izvajanje takšne vzgoje in izobraževanja, ki 
učencem omogoči korekcijo težav in razvoj njihovih močnih področij ter 
jih tako optimalno pripravi za nadaljnje vključevanje v polno in zadovolj-
no življenje.

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je strokovno 
usposobljena ustanova, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike 
s posebnimi potrebami. Izvajajo dva programa: prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) ter posebni program 
vzgoje in izobraževanja (PPVI).

Delo v Centru je timsko in načrtno vključuje povezovalno delo vseh 
strokovnih delavcev. Otroka in njegov razvoj spremlja tim strokovnjakov 
od sprejema do zaključka šolanja in usposabljanja. Tako je za vsakega 
otroka narejen individualiziran program. Otrokom nudijo napredovanje, 
poudarjajo njegova močna področja, jih spodbujajo ter olajšajo otrokovo 
učenje in spoznavanje na tistih področjih izobraževanja in usposabljanja, 
kjer ima težave. Center omogoča otrokom in mladostnikom, da razvijajo 
svoje sposobnosti tako, kot je zanje primerno, da se v teh sposobnostih 
potrjujejo in doživljajo občutek lastnega uspeha in zadovoljstva.
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Društvo je združenje invalidov I., II.in III. kategorije in invalidov brez uradne 
kategorije (kot izhaja iz 5. člena Zakona o invalidskih organizacijah) ne glede 
na to, ali so invalidi postali pri delu ali ne. Člani društva so lahko tudi zakon-
iti zastopniki invalidov in oseb z invalidnostjo in tudi druge fizične osebe, 
ki na različne načine podpirajo delovanje invalidske organizacije. Društvo 
pri oblikovanju programov v korist invalidov izhaja iz načel, da posameznik 
naredi največ za svoje zdravje in počutje z vključevanjem v posebne, in-
validom prirejene programe (osebna asistenca, invalid- invalidu, plavanje, 
šport in rekreacija, ustvarjalne delavnice, izobraževanje, kultura, ohranjanje 
in izboljšanje zdravja v slovenskih zdraviliščih).
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INŠTITUT INTEGRA VELENJE 
Efenkova 61, Velenje 
telefon: 059 013 264 
direktorica: Sonja Bercko 
e-naslov: office@eu-integra.eu 
spletna stran: www.eu-integra.eu 

Inštitut je ustanovljen kot strokovni 
neprofitni zavod za področje izvaja-
nja socialnih storitev, izobraževanja, 
rehabilitacije in trga dela. S svojim poslanstvom in zagotavljanjem sto-
ritev posredno deluje na širokem področju krepitve socialnega dialoga, 
aktivnega državljanstva, integracij – zlasti na trgu dela, predvsem pa na 
področju razvoja socialnih inovacij in njihove implementacije v skupnost.

Z zagotavljanjem strokovnih in drugih specialističnih storitev na področju 
zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih ter socialno varstvenih programov 
izvaja inštitut med drugim vrsto izobraževalnih seminarjev, delavnic, pre-
davanj, svetovanj za strokovnjake različnih strok in razvoja človeških virov 
nasploh – uporabljajoč moderne, inovativne in izobraževalno-sistemske 
pristope in metode pri delu s skupino in posameznikom. 

S svojim strokovnim delovanjem, zlasti pa težnjo po inovativnosti po-
nudbe in programov, je tesno vpet tudi v evropske integracije, zlasti na 
področju izobraževanja odraslih.  

V inštitutu delujejo specializirani strokovnjaki s področij:   
• razvoja človeških virov,
• treninga socialnih veščin,
• doktrine socialne in delovne rehabilitacije v zaposlitveni rehabilitaciji,
• psiho-socialnih in dinamskih pristopov pri delu s posameznikom in
     malo skupino,
• socialnega managementa,
• oblikovanja timov in razvoja timskih veščin,
• programov train-the-trainers (usposabljanja trenerjev za različne 
     programe),
• socialnih inovacij,
• kvantnega učenja,
• razvoja in raziskav.

Zaradi tega potreba pri zaposlovanju kadrov temelji na najmanj univer-
zitetni ali visoki strokovni izobrazbi s pridobljeno specializacijo oziroma 
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magisterijem in/ali doktoratom znanosti.  
Zaposleni strokovni delavci so zavezani nenehnemu strokovnemu iz-

popolnjevanju in dodatnemu izobraževanju (pedagoška/andragoška izo-
brazba, strokovni izpit iz zaposlovanja, strokovni izpit na področju posa-
mezne stroke ipd.) 

Zaposlitvena rehabilitacija
Integra Inštitut je eden izmed izvajalcev storitev zaposlitvene reha-

bilitacije, ki mu je bila s strani 
Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve podeljena kon-
cesija v obsegu 0,4 strokovnega 
tima. Mrežo izvajalcev storitev 
zaposlitvene rehabilitacije v Re-
publiki Sloveniji sestavlja 14 iz-
vajalcev.

Po Zakonu o zaposlitveni re-
habilitaciji in zaposlovanju in-
validov je invalid oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po drugih 
predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotov-
ljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato 
bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v za-
poslitvi napreduje. Pogoji in merila za pridobitev statusa invalida so opre-
deljeni v II. poglavju ZZRZI.

Vse storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira stro-
kovni tim, ki ga v našem inštitutu sestavljajo redno zaposleni strokovn-
jaki z ustrezno strokovno izobrazbo medicinske, socialne, psihološke 
in pedagoške smeri, z ustreznimi znanji s področja rehabilitacije, zapo-
slovanja in invalidskega varstva, pridobljenega s specializacijo, dodatnim 
izobraževanjem ali usposabljanjem.

Pravno podlago v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov najdete na spletni povezavi: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/
predpis_ZAKO3841.html.

Socialna vključenost 
Imperativ uspešne moderne družbe temelji na oblikovanju takšnih 

skupnostnih modelov, ki bodo zagotavljali vključevanje posameznikov in 
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skupin v njeno družbeno okolje, ter na ta način, s človeškimi viri, prisp-
evali k njeni dodani vrednosti.

Skozi vse večji obseg segmentacije se slabšajo pogoji dostopa posa-
meznim ciljnim skupinam do dela, zaradi česar ostaja v evidenci brez-
poselnih vse več tistih, ki so ovirani tako pri vključevanju v trg dela kot 
socialni vključenosti v zanje suportivne mreže. Slednje ne prinaša zgolj 
deprivacije, temveč drsenje v izgubljanje vitalnih socialno-varstvenih 
pravic in v revščino.

S programom socialne vključenosti, ki so ga izoblikovali in razvili v IN-
TEGRI, sledijo tej inkluzivnosti z upoštevanjem najnovejših dognanj na 
področju socialne in zaposlitvene rehabilitacije. Teoretična osnova pro-
grama izhaja iz globalne teorije preprečevanja socialne izključenosti in 
marginalizacije posameznikov in skupin, praktična pa v delovno-okupaci-
jsko naravnanem modelu, ki služi socialni krepitvi posameznika ob hkrat-
nem pridobivanju in utrjevanju delovnih spretnosti in veščin.

Center HIŠA
Program Centra HIŠA – Zavetišča za brezdomne osebe zajema tako 

strokovno-svetovalni kot nastanitveni program. V njegovi zasnovi 
upoštevajo najnovejša dognanja s področja socialnega dela in rehabili-
tacijske doktrine. Teoretična osnova programa izhaja iz globalne teorije 
preprečevanja socialne izključenosti in marginalizacije posameznikov in 
skupin. Posamezne dejavnosti si znotraj programa sledijo v dopolnjevan-
ju in nadgradnji, oblikovane so nivojsko in omogočajo razvijanje, prido-
bivanje in ohranjanje osebnih, socialnih in delovno-integrativnih kompe-
tenc.

Program temelji na fleksibilnem sistemu podpore, ki za posamezni-
ka (uporabnika) predstavlja možnosti kar najučinkovitejšega mreženja. 
Glede na to, da Inštitut Integra na področju zaposlitvene rehabilitacije 
opravlja javno službo izvajanja storitev, so psihosocialna in delovno-
terapevtska strokovna znanja osnova, na katerih tudi utemeljujejo svoj 
program integracije ranljivih skupin. Doktrina dela temelji na celostnem 
pristopu obravnave posameznika, ki za svojo polno integracijo potrebuje 
tudi možnosti.

Obiščite facebook stran Centra HIŠA: https://sl-si.facebook.com/
zavetisce.hisa.
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Vsako prvo in tretjo sredo v mesecu med 15.00 in 17.30 na Efenkovi cesti 61 v 
Velenju. Možna je predhodna najava preko e-naslova oziroma telefona.  

Duševno zdravje v skupnosti
Znano je, da število duševnih motenj v Sloveniji narašča. Njihova 

prevalenca je med vsemi boleznimi v najbolj strmem porastu. Strokovna 
komisija Evropskega socialno-ekonomskega odbora v svojem mnenju o 
zeleni knjigi »Izboljšanje duševnega zdravja – pot k strategiji na področju 
duševnega zdravja za EU« poudarja, da so posledice slabega duševnega 
zdravja za skupnost številne, ker motnje vplivajo na kakovost življenja 
bolnikov, njihovih družin in širše družbe.

Strokovnjaki, ki se že 
vrsto let ukvarjajo s kom-
pleksnostjo duševnega 
zdravja pri nas, zlasti s 
socialno-integrativnim 
modelom spoštovanja en-
kratnosti posameznika, z 
zagotavljanjem psiho-so-
cialnih podpornih storitev 
z dodajanjem moči, integracijo in socialno vključenostjo uporabnikov 
psihiatričnih storitev na ta način prispevajo k zmanjšanju stigmatizacije, 
deprivacije, marginalizacije in izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov 
v lokalnem okolju.

Skupina za samopomoč
Skupina za samopomoč se srečuje ob petkih od 17.00 do 18.30 v pros-

torih na Kersnikovi 1 (stolpnica A BANKE) v prostorih krajevne skupnosti.
V skupino se vključujejo posamezniki/uporabniki s težavami v duševnem 

zdravju. Srečanja potekajo po načelu »pomoč-za-samopomoč«. 
Zaradi specifičnosti potreb uporabnikov (in njihovih izraženih želja) ter 

vzpostavitve notranje skupinske dinamike usmerjajo delo skupine stro-
kovno usposobljene osebe z univerzitetno izobrazbo humanistične smeri 
in ustrezno specializacijo na področju svetovalno-terapevtskih pristopov.

Za več informacij se obnite na inštitut. 

Posvetovalnica za invalide
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ZAPOSLITVENI CENTER GEA
Efenkova 61, Velenje 
telefon: 059 013 264;  e-naslov: office@eu-integra.eu 
direktorica: Sonja Bercko 
spletna stran: www.eu-integra.eu 

Inštitut za razvoj človeških virov Integra je v letu 2012 zaradi vse bolj 
naraščajoče brezposelnosti zlasti med mladimi in invalidi pristopil k usta-
novitvi novega poslovnega subjekta (Zaposlitveni center GEA), katerega 
osnovna dejavnost temelji na pripravi in zagotavljanju prehrane. Zapo-
sleni invalidi z odločbo o zaščitni zaposlitvi pripravljajo obroke hrane za 
potrebe javne kuhinje. S tesnim sodelovanjem in podporo Mestne občine 
Velenje pa je GEA konec leta 2012 pričela z zagotavljanjem obrokov (ko-
sil) za potrebe invalidov in upokojencev z nizkimi dohodki v lokalni skup-
nosti. Ponujajo kosila po zelo ugodni (socialni) ceni, ki je odvisna od posa-
meznikovega dohodka:

Ponudba je namenjena upokojencem, invalidom in dolgotrajno brez-
poselnim. Kvalitetna, dnevno sveža kuhana kosila so na voljo 6 dni v ted-
nu, od ponedeljka do vključno sobote. Kdor želi, si lahko kosilo odnese 
domov. 

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na telefonskih številkah 
059 037 102 in 059 013 264 vsak delovni dan v tednu med 8. in 12. 
uro.

Dohodkovni razred Cena kosila
do 530 EUR 2,30 EUR
od 531 EUR do 610 EUR 2,80 EUR
nad 611 EUR 3,50 EUR

Program posvetovalnice je namenjen invalidom v lokalni skupnosti, 
temelji na zagotavljanju storitev psihosocialnega, rehabilitacijskega in za-
poslovalskega svetovanja. Z zagotavljanjem specializiranih storitev program 
»Posvetovalnice« pomaga pri izboljšanju kvalitete življenja invalidov na več 
ravneh, vključno z zagotavljanjem invalidu prilagojenih podpornih mrež. 
Program svetovanja se izvaja individualno, za uporabnike pa je popolno-
ma brezplačen. Strokovno svetovanje izvajajo strokovnjaki z dolgoletnimi 
izkušnjami na področja zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, svetovalnih 
veščin psiho-socialnega svetovanja in zaposlovanja invalidov.
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Prizadetim družinam in posameznikom pomagajo z razgovori, posredu-
jejo jim vse potrebne informacije, pomagajo jim pri iskanju rešitev v situ-
aciji, v kateri so se znašli. Družinam in posameznikom v stiski pomagajo 
tudi v obliki materialnih pomoči (izredna in enkratna denarna pomoč) za 
premostitev trenutne materialne stiske.

Naloga centra za socialno delo je preprečevanje in reševanje socialnih 
stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva.

Prva socialna pomoč 
Prva socialna pomoč je pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi so-

cialne stiske in težave. Namenjena je vsakemu, ki se znajde v socialni stiski 
in prvič pride na center za socialno delo. Obsega oceno možnih rešitev in 
seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialnovarstvenih storitev 
in dajatev, ki jih lahko uveljavi, ter o obveznostih, ki so povezane z njimi. 
Upravičenca na razgovoru seznanimo tudi z mrežo in programom izvaja-
lcev, ki nudijo socialnovarstvene storitve. Dostopna je tudi ob neuradnih 
dnevih. 

Osebna pomoč 
Osebna pomoč je namenjena posamezniku, družinam ali skupini up-

orabnikov v socialnih stiskah ali težavah, ki omejujejo ali zmanjšujejo 
zmožnosti socialnega sodelovanja. Izvaja se kot svetovanje, urejanje ali 
vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopoln-
jevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti. 

Pomoč družini za dom 
Obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med 

družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri oskrbi za otroka ter 
usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju.

CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE 
Prešernova cesta 10, Velenje 
informacije: 03/898 45 00, 03/898 45 02 
direktorica: Lidija Hartman Koletnik 
e-pošta: gpcsd.velen@gov.si
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Denarna socialna pomoč 
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih 

življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavljajo jo lahko 
osebe oz. družine, katerih dohodek na osebo oz. na družino ne presega 
predpisane meje dohodkov (cenzus) in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z 
zakonom določeni pogoji.

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če ste:
• državljan Republike Slo-

venije s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, 

• tujec z dovoljenjem 
za stalno prebivanje v Re-
publiki Sloveniji in stalnim 
prebivališčem v Republiki Slo-
veniji, 

• oseba, ki lahko uvelja-
vlja denarno socialno pomoč 
na podlagi mednarodnih ak-

tov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, hkrati pa nimate dovolj sredstev 
za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali 
preživetje, in aktivno rešujete svojo socialno problematiko.

Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako:
• kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, pravicami iz 

dela ali zavarovanjem, dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z 
nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga 
dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon, 

• kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev 
v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in 
je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico 
do oprostitev in olajšav po ZUPJS.  

Izredna denarna socialna pomoč 
Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli samski osebi oziroma 

družini, če se ugotovi, da se je samska oseba ali družina iz razlogov, na kat-
ere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti 
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oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z 
lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne more pokriti. 

 Lahko se dodeli:
• Za določeno obdobje (od 3 do 6 mesecev) - za materialno ogroženost 

preživetja ali izredne razmere (požar, poplava, potres ipd.).  
• Enkratno – v enkratnem znesku, ko gre za trenutno materialno 

ogroženost samske osebe oz. družine. 
• Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme prese-

gati višine enega minimalnega dohodka (265,22 EUR) samske osebe oz. 
družine (cenzusi).

• V enem koledarskem letu ne sme presegati višine petih njenih 
minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih 
dohodkov dodeli le za namen, ki je različen od namena dodelitve varst-
venega dodatka. To pomeni, da lahko posameznik oz. družina pridobi 
izredno denarno socialno pomoč, kadar gre za materialno ogroženost pri 
preživetju 2-krat letno, kadar pa gre za izredne razmere (požar, poplava, 
potres) se lahko dodeli še 3-krat v letu.       

• Če je samska oseba upravičena do varstvenega dodatka ali če 
sta dva družinska člana upravičena do varstvenega dodatka, se izred-
na denarna socialna pomoč lahko dodeli le za izredne razmere (požar, 
poplava, potres ipd.), pri čemer je najvišji znesek lahko enak višini cen-
zusa samske osebe ali družine, dodeli se pa za materialno ogroženost 
preživetja.  

• Družini, v kat-
eri je le en družinski 
član upravičen do 
varstvenega dodatka, 
pa se lahko pomoč 
dodeli največ v višini 
dveh minimalnih 
dohodkov družine.

Pomoč na 
domu

Pomoč na domu 
vsebuje socialno os-
krbo upravičenca v 
primeru starosti, in-
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validnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen 
čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 
družini ali drugi organizirani obliki. Upravičenci socialne oskrbe na domu 
so osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, imajo zago-
tovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem 
okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbo-
vati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali 
zanjo nimajo možnosti. 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: 
• osebe, starejše od 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spreml-

jajo starost, nesposobne za samostojno življenje; 
• osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno 

in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo sa-
mostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu; 

• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in 
nege za opravljanje večine življenjskih funkcij; 

• kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki 
nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za 
socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samo-
stojno življenje; 

• hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju ali 
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane 
oblike varstva.

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE 
Kidričeva 23, Velenje
direktorica: Violeta Potočnik Krajnc 
informacije: (03) 587 49 15 ali (03) 587 49 14
e-pošta: dom@dvov.si
spletna stran: www.dom-velenje.com

V Domu za varstvo odraslih Velenje nudijo osnovno oskrbo, ki pomeni 
bivanje, organizirano prehrano, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo po 
predpisih s področja zdravstva ter dnevno varstvo. Poleg tega ponujajo 
starejšim številne razvedrilne dejavnosti.

Uporabniki doma bivajo v enotah, kjer so zagotovljeni pogoji, ki jih 
posameznik glede na psihofizične sposobnosti potrebuje. Z adaptacijo 
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obstoječega objekta (arhitekturnimi prilagoditvami) bodo uveljavili de-
lovno sožitni koncept doma četrte generacije in s tem ponudili upora-
bnikom bivanje, ki se ne razlikuje od družinskega bivanja v domačem 
okolju. 

Izvajajo še:  
• storitve dnevnega varstva (za osebe, starejše od 65 let, ki še ne 

potrebujejo zahtevne zdravstvene ali celodnevne stacionarne oskrbe),
• storitve za zunanje uporabnike.

Uporabnikom nudijo tudi: 
• pedikuro in manikuro, frizerske storitve, delovno terapijo, fiziotera-

pijo, zdravstveno nego in oskrbo, socialno službo. 

Dnevno varstvo za starejše 
Dnevno varstvo je oblika varstva in oskrbe, namenjena starejšim od 65 

let, ki še ne potrebujejo zahtevne zdravstvene ali celodnevne stacionarne 
oskrbe. Uporabniki prihajajo v dnevni center vsak dan. Dom za varstvo 
odraslih Velenje se je za izvajanje te storitve odločil, da pomaga starejšim 
in njihovim svojcem, hkrati pa se s to storitvijo lahko podaljša čas, ko sta-
rostniki lahko bivajo v lastnem domu. 

V času vključitve v dnevno varstvo nudijo naslednje storitve: 
• varstvo od 6.30 do 16.30,
• zdravstveno nego in oskrbo, 
• nujno medicinsko pomoč, 
• zdravo prehrano (zajtrk, kosilo, malica), 
• počitek, 
• različne aktivnosti, prilagojene potrebam in željam skupine ali 
     posameznika (telovadba, sprehodi ipd.). 

V primeru bolezni starostnik ne prihaja v dnevno varstvo.

Storitve za zunanje uporabnike
• priprava in dostava kosil občanom na dom, 
• izposoja ortopedskih pripomočkov, 
• pranje perila. 
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VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA 
Kidričeva 19 a, Velenje 
direktorica: Darija Lesnjak
informacije: 0590 90 250 
e-pošta: info@vdcsasa.si 
spletna stran: www.vdcsasa.si 

VDC SAŠA je javni socialno 
varstveni zavod, ki pokriva potrebe 
odraslih invalidnih oseb z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju na področju treh upravnih enot (UE Velen-
je, UE Mozirje in UE Žalec) oziroma šestnajstih občin. 

Z realizacijo smernic nacionalnega programa na področju socialnega 
varstva je VDC SAŠA postal eden od mnogih v mreži dnevnih centrov, ki 
organizirajo obliko dnevnega varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in 
zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do 
storitve, ki jim daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in 
delovno okolje ter opravljanje koristnega in njihovim zmožnostim prim-
ernega dela.

Storitve dnevnega varstva VDC SAŠA se izvajajo  na podlagi:
• Zakona o socialnem varstvu;
• Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje
     2013 - 2020;
• Zakona o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

Izvajanje dnevne storitve VDC 
Izvajanje dnevne storitve 

VDC zajema opravila os-
novne in socialne oskrbe. 
Osnovna oskrba obsega bi-
vanje v opremljenih in ogre-
vanih prostorih, prehrano s 
toplim obrokom in osnovni 
napitki, tehnično oskrbo za 
vzdrževanje prostorov in oko-

lice ter prevoze uporabnikov v center in nazaj domov. 
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Socialna oskrba zajema 
vodenje, varstvo ter zaposlitev 
pod posebnimi pogoji. 
Vodenje obsega oblikovanje, 
izvajanje in spremljanje indi-
vidualnih programov, ohran-
janje pridobljenega znanja in 
razvoj socialnih stikov in kog-
nitivne sposobnosti uporab-
nika, ohranjanje pridobljene in 
razvijanje večje samostojnosti. Vodenje zajema tudi sodelovanje z  pora-
bnikom in njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in 
organizacijami, organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno vključevanje 
v okolje.

Varstvo zajema spremljan-
je, podporo in zagotavljanje 
občutka varnosti, nuden-
je pomoči pri vzdrževanju 
osebne higiene in opravljanju 
fizioloških potreb, pomoč pri 
vstajanju, obuvanju, sezu-
vanju in slačenju, pomoč pri 
gibanju in hoji, pomoč pri 
komunikacijah in orientaciji 

ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih.
Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega oblike dela, ki omogočajo 

upravičencem ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposob-
nosti. Zajema tudi zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje stro-
jev in delovnih pripomočkov 
zmogljivostim upravičencev, 
uvajanje v delo, razvijanje de-
lovnih sposobnosti in spret-
nosti, spremljanje delovnega 
procesa, nabavo sredstev in 
pripomočkov, prevoze mate-
riala za delo ter prodajo izdel-
kov. Pridobljena sredstva od 
prodaje izdelkov so namen-
jena za nagrade upravičencev 
in za višjo kvaliteto dela in bivanja v VDC.
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Zavod RS za zaposlovanje v okviru svoje redne dejavnosti pri delu z 
brezposelnimi invalidi ravna v skladu z Zakonom o urejanju trga dela in 
Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

Zakona sta dostopna na spletnih straneh: http://www.uradnilist.si/1/
content?id=100223 in http://www.uradni-list.si/1/content?id=78532&pa
rt=&highlight=zakon+o+zaposlitveni+rehabilitaciji. 

Predstavitev ponudbe in povezave z drugimi institucijami so opisane 
na spletni strani zavoda: http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_
in_delo_invalidov. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Območna služba Velenje 
Rudarska 6 a, 3320 Velenje 
Direktorica: Nataša Detečnik
telefon: (03) 898 82 10; fax: (03) 587 12 86 
e-pošta: gpzrszvelenje@ess.gov.si
spletna stran: www.ess.gov.si 

V desetih letih poslovanja regijskega centra SAŠA je ta ustvaril nešteto 
unikatnih, lesenih, glinenih, svilenih, papirnih izdelkov in sveč v procesih uva-
janja lastnih programov kakor tudi v sodelovanju z zunanjimi partnerji v pro-
gramih kooperacijskih del.
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 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov

Z  namenom povečevanja 
zaposljivosti invalidov in vz-
postavitvi pogojev za njiho-
vo enakovredno udeležbo 
na trgu dela z odstran-
jevanjem ovir in ustvarjan-
jem enakih možnosti Zakon 
o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov 
(v nadaljnjem besedilu: ZZ-
RZI-UPB2) ureja: 

- postopek za prido-
bitev statusa invalida, 

- pravico do zaposlitvene rehabilitacije, 
- nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov, 
- druge oblike, ukrepe in spodbude za zaposlovanje invalidov in 
     način njihovega financiranja, 
- vrste nadzora ter organe in institucije, pristojne za izvajanje 
     Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

Kdo je invalid? 

Invalid oziroma invalidka (v nadaljnjem besedilu: invalid) je oseba, ki 
pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih, in oseba, pri 
kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice tele-
sne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, 
da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje. 

Kakšni so pogoji za pridobitev statusa invalida? 

Status invalida lahko pridobi oseba, ki po ZZRZI: 
- ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih oziroma nima z 
odločbo pristojnega organa ugotovljenih trajnih posledic telesne ali 
duševne okvare ali bolezni ter zato bistveno manjše možnosti, da se za-
posli ali ohrani zaposlitev;
- je prijavljena kot brezposelna oseba na zavodu; 
- je dopolnila 15 let oziroma ni stara več, kot je po predpisih o pokojnin-
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skem in invalidskem 
zavarovanju pogoj za 
pridobitev pokojnine 
za najnižjo pokojnin-
sko dobo in 
- izpolnjuje merila, 
določena s tem zako-
nom. 
Ob izpolnjevan-
ju pogojev iz prve, 
tretje in četrte alineje 
prejšnjega odstavka lahko pridobi status invalida po tem zakonu tudi os-
eba, ki je zaposlena.

 Katera merila se upoštevajo za pridobitev statusa invalida? 

Za pridobitev statusa invalida po tem zakonu morajo biti pri osebi ugo-
tovljene: 
- trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni, 
- težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno zaposljivost in 
- ovire pri vključevanju v delovno okolje na način, kot ga opredeljuje 
mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja.

Kaj je zaposlitvena rehabilitacija? 

Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida do storitev, ki mu 
omogočajo, da se usposobi za delo, zaposli, zaposlitev obdrži ter v za-
poslitvi tudi napreduje. 

Določene storitve lahko delodajalec uveljavi tudi za že zaposlenega in-
valida, zlasti v primeru, ko potrebuje oceno zaposlitvenih možnosti za 
uveljavljanje pravice do podporne ali zaščitne zaposlitve. 

Kaj zajemajo storitve zaposlitvene rehabilitacije? 

Vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije so zlasti: 
- svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi, 
- priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad 
in poklicnih interesov, 
- pomoči pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih  
vključevanja v usposabljanje in delo, 
- pomoči pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, 
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- razvijanja socialnih spretnosti in veščin, 
- pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve, 
- analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida, 
- izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida, 
- izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo, 
- usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem                                         
     poklicu, 
- spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,
- spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi, 
- sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa, 
- ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in 
- opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije. 

Kakšne so pravice in obveznosti invalida v zaposlitveni 
rehabilitaciji? 

Pravice in obveznosti invalida v zaposlitveni rehabilitaciji so: 
- pravica do storitev za-
poslitvene rehabilitacije v 
skladu z odločbo in rehabili-
tacijskim načrtom, 
- pravica in obveznost, da 
v zaposlitveni rehabilitaciji 
aktivno sodeluje, 
- pravico do denarnih 
prejemkov (plačilo javnega 
prevoza, stroškov bivan-
ja in denarni prejemek v 
višini 40 % minimalne plače 
mesečno, če se storitve za-
poslitvene rehabilitacije iz-
vajajo v obsegu najmanj 100 
ur in invalid ni prejemnik 
denarnega nadomestila ali 
denarne pomoči), 
- druge pravice in ob-

veznosti, ki izhajajo iz načina in obsega izvajanja zaposlitvene rehabili-
tacije. 
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Kakšen je postopek za pridobitev statusa invalida in pravice do za-
poslitvene rehabilitacije? 

Oseba pri zavodu vloži vlogo za priznanje statusa invalida po ZZRZI, 
kateri priloži zdravniški izvid z mnenjem osebnega zdravnika ali zdravni-
ka po predpisih o urejanju trga dela ter drugo dokumentacijo, s katero 
dokazuje trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni. O vlogi 
odloča zavod, in sicer: 
- o priznanju statusa invalida (pred odločitvijo mora zavod pridobiti 
mnenje rehabilitacijske komisije),
- o pravici do zaposlitvene rehabilitacije (po zaključeni zaposlitveni re-
habilitaciji bo zavod izdal oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti, iz 
katere je razvidno ali je invalid zaposljiv v običajnem delovnem okolju, v 
podporni ali zaščiteni zaposlitvi; za katera dela je usposobljen in kakšne 
podporne storitve ali prilagoditve potrebuje na delovnem mestu), 
- o zaposljivosti invalida (zavod ugotavlja, ali invalid zaradi invalidnosti ni 
zaposljiv oziroma se lahko zaposli le v zaščitni ali podporni zaposlitvi).

Kje se zaposlujejo invalidi? 

Invalidi se zaposlujejo v 
običajnem delovnem okolju, v in-
validskih podjetjih ter v podporni 
in zaščitni zaposlitvi na delih, ki 
ustrezajo njihovim sposobnos-
tim. 
- Invalidska podjetja so gospo-
darske družbe, ki so pridobile sta-
tus invalidskega podjetja s strani 
ministrstva, pristojnega za varst-
vo invalidov, in ki med poslovnim 
letom zaposlujejo in usposabljajo 
najmanj 50 % invalidov ter imajo 
zaposlenega strokovnega delavca 
na vsakih 20 invalidov. 
- Zaščitna zaposlitev je za-
poslitev invalida na delovnem 
mestu in v delovnem okolju, 
prilagojenem delovnim sposob-
nostim in potrebam invalida, ki ni 
zaposljiv na običajnem delovnem 
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mestu. Zaščitena delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri. 
Tudi opravljanje dela invalida na domu je lahko opredeljeno kot zaščiteno 
delovno mesto. 
- Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v 
običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, 
delodajalcu in delovnemu okolju. 
- Socialna vključenost je vključenost invalida, ki zaradi invalidnosti ni 
zaposljiv, v programe socialne vključenosti, ki so namenjeni podpori in 
ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.  

Ali delodajalec mora zaposlovati invalide? 

Delodajalci, ki za-
poslujejo najmanj 20 
delavcev, razen tujih 
diplomatskih in konzu-
larnih predstavništev, 
invalidskih podjetij in 
zaposlitvenih centrov, 
so dolžni zaposlo-
vati invalide v okviru 
določenega deleža 
od celotnega števila 
zaposlenih delavcev. 
Kvota je glede na de-

javnost delodajalca lahko različna, vendar ne sme biti nižja od 2 % in ne 
višja od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev. 

Ali obstajajo spodbude za zaposlovanje invalidov? 

Za enakopravnejše vključevanje invalidov v zaposlitev se lahko priznajo 
naslednje finančne spodbude: 

- subvencije plač invalidom, 
- plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov, 
- plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, 
- oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
zaposlenih invalidov, 
- nagrade za preseganje kvote, 
- letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovan-
ja invalidov in druge razvojne spodbude.
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ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje 
Prešernova 7/a, 3320 Velenje 
vodja: Tadeja Dremel
telefon: 03 898 49 10 
fax: 03 586 41 84 
e-pošta: informacije@zpiz.si 
spletna stran: www.zpiz.si 

Pravice in postopek uveljavljanja pravic na 
podlagi invalidnosti

Pravice na podlagi invalidnosti so pogojene z obstojem invalidnosti 
in pogoji, ki jih določa zakon. Invalidnost ugotavlja invalidska komisija 
zavoda, ki ima v Velenju sedež na naslovu izpostave, kamor se vabi zava-
rovanca na osebni pregled oziroma razgovor. 

1. Kako uveljaviti pravice iz invalidskega zavarovanja? 
Postopek za uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovan-

ja se začne na zahtevo zavarovanca, osebnega zdravnika, imenovanega 
zdravnika ali zdravstvene komisije, z obvezno priloženo medicinsko do-
kumentacijo, ki jo izpolni osebni zdravnik zavarovanca na predpisanih ob-
razcih za uvedbo postopka. 

Za ugotavljanje invalidnosti je 
potrebno priložiti na zahtevo zavo-
da tudi delovno dokumentacijo, ki 
se obvezno izpolni na predpisanih 
obrazcih. Delovno dokumentacijo 
izpolnita delodajalec (ter njegov 
pooblaščeni zdravnik) in zavarovan-
ec. 

Ko zavod prejme zahtevo s popol-
no medicinsko in delovno doku-
mentacijo, se šteje, da je postopek 
za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanje uveden. Zavod mora 
najpozneje v štirih mesecih od dneva uvedbe postopka izdati odločbo. 

Uradne ure za stranke: 
Ponedeljek in torek: 8.00-12.00 in 13.00-15.00 
Sreda : 8.00-12.00 in 13.00-17.00 
Petek : 8.00-13.00 
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Uradne ure za stranke: 
Ponedeljek in torek: 8.00-12.00 in 13.00-15.00 
Sreda : 8.00-12.00 in 13.00-17.00 
Petek : 8.00-13.00 

2..Katere.pravice na podlagi invalidnosti se lahko uveljavijo? 
Invalidnost je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni 

mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije, ki 
zavarovancu zmanjšajo zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev de-
lovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. 

Vzroki za nastanek sprememb so lahko: poškodba pri delu, poklicna 
bolezen, bolezen in poškodba izven dela. 

Pravice na podlagi invalidnosti lahko uveljavljajo zavarovani oz. zapo-
sleni zavarovanci pa tudi nezaposleni z dopolnjeno pokojninsko dobo, 
določeno z zakonom za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 

Invalidnost se razvršča v tri kategorije: 
I. kategorija (zavarovanec ni več zmožen opravljati organizirane-

ga pridobitnega dela ali svojega poklica in nima več preostale delovne 
zmožnosti. Zavarovanec uveljavi pravico do invalidske pokojnine). 

II. kategorija (zmožnost zavarovanca za opravljanje svojega poklica 
je zmanjšana za 50 % ali več – poklicna invalidnost. Zavarovanec, mlajši 
od 50 let, lahko uveljavi pravico do poklicne rehabilitacije tako, da se us-
posobi za drugo delo, ki ga bo opravljal s krajšim delovnim časom od 
polnega, najmanj štiri ure dnevno. Zavarovanec, mlajši od 55 let, lahko 
uveljavi pravico do poklicne rehabilitacije tako, da se usposobi za drugo 
delo, ki ga bo opravljal s polnim delovnim časom. V obeh primerih pri-
dobi zavarovanec pravico do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije. 
Starejši od 65 let pa uveljavi pravico do invalidske pokojnine). 

III. kategorija (zavarovanec ima preostalo delovno zmožnost tako, da 
lahko opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega naj-
manj štiri ure dnevno, ima zmanjšano delovno zmožnost za svoj poklic za 
manj kot 50 % ali pa še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim 
časom, vendar ne na delovnem mestu, na katerem dela. Zavarovanec 
uveljavi pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico 
do delnega nadomestila ali pravico do premestitve na drugo delovno 
mesto s polnim delovnim časom in pravico do nadomestila za invalid-
nost. Zavarovanec, starejši od 65 let, lahko uveljavi pravico do invalidske 
pokojnine). 

3..Kontrolni pregledi in trajanje pravic 
Na kontrolnih pregledih pred invalidsko komisijo se ponovno ugotav-

lja invalidnost. Pregledi so obvezni v primerih, ko se pravice na podlagi 
invalidnosti pridobijo pred 45. letom starosti. Lahko se določijo tudi po 
dopolnjenem 45. letu starosti. Če zavarovanec brez opravičljivega razloga 
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ne pride na zahtevani kontrolni pregled, se mu ustavi izplačilo prejemkov 
iz invalidskega zavarovanja. 

Pravice na podlagi invalidnosti trajajo dokler traja stanje invalidnosti, 
na podlagi katere je bila pravica pridobljena. Če začne uživalec invalidske 
pokojnine ponovno delati ali opravljati dejavnost, ki ima za posledico pri-
dobitev lastnosti zavarovanca, izgubi pravico do invalidske pokojnine.

Odmera invalidske pokojnine in nadomestil iz            
invalidskega zavarovanja

Za priznanje in odmero invalidske pokojnine je potrebno dopolniti 
zahtevano pokojninsko dobo. Invalidska pokojnina se odmeri od poko-
jninske osnove, izračunane na enak način kot za odmero starostne poko-
jnine. Pokojninska osnova je izračunana na podlagi mesečnega povprečja 
osnov zavarovanca v posameznem letu zavarovanja, od katerih so bili 
plačani prispevki. Obračunsko obdobje za izračun pokojninske osnove 
znaša v letu 2013 19 let in se z začetkom vsakega naslednjega leta podaljša 
za eno leto, dokler ne doseže 24 let. 

Od izračunane pokojninske osnove se odmeri invalidska pokojnina v 
določenem odstotku, odvisno od vzroka nastanka invalidnosti, dopoln-
jene starosti ob nastanku invalidnosti in z upoštevanjem fiktivne prištete 
pokojninske dobe pri zavarovancu, mlajšemu od 65 let.  

Nadomestila iz invalidskega zavarovanja se odmerijo od izračunane in-
validske pokojnine zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. Nadomes-
tila se odmerjajo v različnih odstotkih invalidske pokojnine, odvisno od 
vrste nadomestila in statusa zavarovanca, ali je zavarovanec zaposlena 
oseba ali brezposelni delovni invalid.

Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo 
1. Kaj je to? 

Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, ki ga 
lahko pridobijo uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske po-
kojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v RS. Pravico do 
dodatka za pomoč in postrežbo ima tudi slepa oseba, ki je zdravstveno 
zavarovana po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu.

Postopek za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo 
se začne na zahtevo predlagatelja ali z izpolnjenim predlogom osebnega 
zdravnika. 
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2. Komu dodatek? 
Pravica do dajatve je pogojena s statusom osebe in predhodnim mnen-

jem izvedenca invalidske komisije, ki poda mnenje, ali je osebi, ki uveljav-
lja pravico do dodatka za pomoč in postrežbo: 

• potrebna pomoč in postrežba druge osebe za opravljanje vseh ali 
večine osnovnih življenjskih opravil, 

• je oseba slepa ali slabovidna oziroma potrebuje stalno nadzorstvo, 
• obstaja zmanjšana zmožnost premikanja osebe za najmanj 70 %. 
Izvedenec lahko poda mnenje ob osebnem pregledu – hišnem obisku 

predlagatelja na domu, oziroma na sedežu izpostave, na podlagi vabila 
predlagatelju. 

3..V.kakšni višini? 
Dodatek za pomoč in postrežbo se odmeri od najnižje pokojninske 

osnove v treh različnih zneskih: 
•  višini 76 % osnove za najtežje prizadete kategorije upravičencev, 
• v višini 53 % osnove, če je podana potreba za opravljanje vseh os-

novnih življenjskih potreb, za slepe ali nepokretne osebe, 
• v višini polovice prejšnjega zneska, če je podana potreba za oprav-

ljanje večine osnovnih življenjskih potreb, za stalni nadzor ali za slabo-
vidne. 

Znesek se izplačuje skupaj s pokojnino in usklajuje v skladu s predpisi 
o usklajevanju socialnih transferjev v državi. 

Pravica do invalidnine za telesno okvaro 
Telesna okvara je podana, 

če nastane pri zavarovancu 
izguba, poškodovanost ali 
onesposobljenost posa-
meznih organov ali de-
lov telesa, ki otežuje ak-
tivnost organizma oziroma 
zahteva večje napore za 
zadovoljevanje življenjskih 
potreb, ne glede na to, ali 
ta telesna okvara povzroča 
invalidnost ali ne. Telesne okvare se glede na težo razvrščajo v osem sto-
penj. 
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ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA 
VELENJE 
Titov trg 2, 3320 Velenje 
direktorica: Brigita Kropušek Ranzinger
telefon: 03/ 898 54 50
e-pošta: info@lu-velenje.si 
spletna stran: www.lu-velenje.si 

Ljudska univerza Velenje je bila 
ustanovljena 20. oktobra 1959 in je stara 
natanko toliko kot mesto Velenje. Svoje 
izobraževalno poslanstvo opravljajo že od vsega začetka. Njihove glavne 
vrednote so kakovost, strokovnost, prijaznost, prilagodljivost, odprtost in 
inovativnost. Njihovo poslanstvo je ponuditi občanom zanimive in kvalitetne 
izobraževalne programe ter graditi odnose z udeleženci s spremljanjem 
njihove uspešnosti, motiviranjem in svetovanjem. S hitrim odzivanjem na 
spremembe v okolju ponujajo programe, ki so zanimivi za širok krog pre-
bivalcev celotne SAŠA regije. Med številne udeležence (preko 5900 jih je 
bilo v šolskem letu 2012/2013) že več let spadajo tudi osebe s posebnimi 
potrebami. 

V sklopu usposabljanj za življenjsko uspešnost na Ljudski univerzi 
Velenje že nekaj let izvajajo program Moj korak, kjer ljudi s posebnimi 
potrebami in njihove skrbnike informirajo in animirajo za vključitev v 
izobraževalni program ter omogočajo vključenim udeležencem pridobitev 
znanj in spretnosti (pisanje, branje, komuniciranje, motorično urjenje), s 
katerimi bodo lažje obvladali vsakdanjo situacijo, kar bistveno pripomore 
h kvalitetnejšemu in bolj polnemu življenju ljudi. 

Veseli so, da zelo dobro sodelujejo s Centrom za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje Velenje. Učenci in zaposleni s programom in zasaditvami 
aktivno sodelujejo v projektu Sadni gozd, kjer so si zadali cilj, da bodo po 

Do uveljavitve predpisa s področja varstva invalidov, ki bo uredil tudi 
področje postopka ugotavljanja in vrste telesnih okvar, lahko zavarovanec, 
pri katerem nastane telesna okvara med zavarovanjem, pridobi pravico 
do invalidnine – denarnega nadomestila za to okvaro, v kolikor je telesna 
okvara nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Telesna okvara se ocenjuje na invalidski komisiji zavoda, na predlog zava-
rovanca ali osebnega zdravnika s predpisano medicinsko dokumentacijo.
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
OE RAVNE NA KOROŠKEM, IZPOSTAVA VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje 
vodja izpostave: Zoran Breznik
telefon: 898 18 30 
e-pošta: oerv@zzzs.si 
spletna stran: www.zzzs.si 

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja 
ustrezno zdravstveno in socialno var-
nost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v prim-
erih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene 
potrebe. 

Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega 
posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v 
zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka (v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju) ali premije (v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju).

Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. Obvezno zdravst-
veno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pro-
stovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo druge zdravstvene zava-
rovalnice. 

Sloveniji zasadili 2 milijona ras-
tlin z užitnimi plodovi, listi ali 
koreninami.

Učenci CVIU Velenje so 
aktivno vključeni tudi v pro-
jekt LAS Leader »Učni parki 
Šaleške doline«, kjer bodo sku-
paj z vsemi osnovnimi šolami 
v Šaleški dolini oblikovali in 
izdelali 7 učnih parkov.

Prav tako so invalidi pri-
jazno vabljeni v njihovo Središče za samostojno učenje Velenje, kjer la-
hko brezplačno s pomočjo mentorjev pridobivajo nova znanja iz različnih 
področij. Na voljo jim je tudi brezplačno svetovanje v Svetovalnem središču 
Velenje in izobraževanja, ki jih organizira AZ Ljudska univerza Velenje.
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GORENJE I.P.C.
Partizanska 12, 3320 Velenje 
telefon: 899 16 47 
direktor: Mirko Rožanc
e-pošta: vodstvo.ipc@gorenje.si

INVALIDSKA PODJETJA

Dejavnost Gorenja I.P.C. poteka 
v Velenju na mešanem območju, ki 
je namenjeno industrijski, servisni, 
obrtni in storitveni dejavnosti. De-
javnost podjetja obsega naslednje 
glavne procese: razvoj in proizvod-

njo elektrokomponent, proizvodnjo tiskovin, proizvodnjo embalaže iz 
ekspandiranega polistirena ter sestava sklopov za gospodinjske aparate. 
Proizvodnjo sestavljajo naslednji programi: 

- Embalaža: izdelava embalaže iz ekspandiranega polistirena,
- Storitve: sestava sklopov za gospodinjske aparate,
- Grafika: izdelava navodil za uporabo gospodinjskih aparatov,
- Elektrokomponente: proizvodnja kabelskih setov za gospodinjske 
  aparate.

HTZ Velenje, I. P., d. o. 
o., je hčerinsko podjetje 
Premogovnika Velenje. Že 
od nastanka leta 2000 so-
dijo med največja invalidska 
podjetja v Sloveniji.  Ključna 
prednost podjetja je pestrost in raznolikost programov. Ukvarjajo se s  
projektiranjem, servisom, proizvodnjo elektro in strojne opreme, remonti-
ranjem, vzdrževanjem in montažo rudarske opreme, izdelavo in vgradnjo 
filtracijskih sistemov za pitno vodo, grafičnim oblikovanjem, fotokopi-
ranjem in elektronskim arhiviranjem, fizičnim varovanjem objektov in 
premoženja, izdelavo izdelkov iz tekstila in usnja, pranjem perila itd.  

Na dan 1. 4. 2014 je bilo med 866 zaposlenimi kar 447 invalidov.  Od 
leta 2007 zaposlujejo tudi invalide s trga dela, pred tem pa so bili njihova 
ciljna skupina izključno invalidi iz Premogovnika Velenje in drugih podjetij 
v okviru poslovnega sistema. V letu 2013 so zaposlili 44 invalidov, od tega 
je bila več kot polovica zunanjih zaposlitev (izven poslovnega sistema).

Poleg tega, da imajo slabše zaposlitvene možnosti, so invalidi bolj ran-
ljiva skupina tudi na področju izobraževanja, saj imajo nižjo izobrazbeno 
strukturo kot zaposleni, ki tega statusa nimajo. Prav zato jih v podjetju 
HTZ že vsa leta spodbujajo k izobraževanju – tako h krajšim oblikam, ki 
so vezane na potrebe delovnega procesa, kot tudi izobraževanju za pri-

HTZ Velenje, I.P.
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

telefon: 898 4000
direktor: Dejan Radovanović

e-pošta: htz@rlv.si
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dobitev višje stopnje izobrazbe. Posebna oblika je tudi usposabljanje na 
delovnem mestu, ki ga izvajajo že od leta 2003 in so ga prilagodili svojim 
potrebam. V ta namen je bil ustanovljen Center za usposabljanje, v okviru 
katerega izvajajo interna usposabljanja na konkretnem delovnem mestu 
na podlagi pri njih izdelanih programov usposabljanja in pod strokovnim 
vodstvom mentorja. 

Veplas Media d.o.o. 
je hčerinsko podjetje 
matične družbe Veplas 
velenjska plastika, d.d.. 
Veplas Media spada v 
panogo kemijsko-prede-
lovalne industrije, njegova dejavnost pa je usmerjena v proizvodnjo izdel-
kov iz plastičnih mas. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter 
Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov deluje kot 
invalidsko podjetje. V letu 2013 je Veplas Media pridobila nov certifikat 
vodenja kakovosti ISO 9001:2000.

Proizvodnjo Veplas Medie sestavljajo naslednji osnovni programi:
- izdelava modelov in kalupov, 
- vzdrževanje strojev in opreme ter izdelava kovinskih konstrukcij,
- CNC obdelava različnih izdelkov, 
- proizvodnja kompozitnih izdelkov. 

 Poslanstvo družbe je zagotavljanje zadovoljstva vseh ključnih 
deležnikov, ki sodelujejo v spletu medsebojnih odnosov med proizvaja-
lcem in naročnikom oziroma kupcem in pomembno vplivajo na njeno 
poslovno uspešnost in razvoj. Osnovni namen je skrb za zaposlitev in 
ohranitev zaposlitve invalidov s ciljem, da se čim več invalidov v podjetju 
zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje. 

VEPLAS MEDIA
Cesta Simona Blatnika 11, 3320 Velenje 

telefon: 898 58 00
direktor: Franc Vedenik

e-pošta: veplas@veplas.si

Turna, d. o. o., je mlado pod-
jetje v zasebni lasti in deluje od 
leta 2007. Njihova glavna deja-
vnost je proizvodnja komponent 
za industrijo bele tehnike, kjer so 
partner Gorenja in tudi drugih vo-

dilnih proizvajalcev gospodinjskih aparatov. To dejavnost nadaljujejo na 
temeljih dolgoletne tradicije, ki jo nadgrajujejo z razvojem novih in ino-
vativnih izdelkov in rešitev za partnerje širom Evrope.

V svojih prostorih v Velenju zaposlujejo preko 150 delavcev, med kat-

TURNA
Štrbenkova 10, 3320 Velenje 
telefon: 898 76 70
direktor: Vladimir Pogač
e-pošta: info@turna.si
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ČE POTREBUJETE INFORMACIJE 
TER DOSTOP DO STORITEV IN BLAGA:

MATIjA je mreža aktivnosti, trženja, informiranja in asistence, ki preko 
klicnega centra ter mreže organizacij in posameznikov omogoča dostop 
do informacij, storitev in pomoči predvsem za starejše.  

S klicem na telefonsko številko 080 10 10 lahko na enem mestu dosto-
pate do številnih informacij in naročate blago ter storitve. Uporaba mreže 
je brezplačna in prinaša možnosti za bolj brezskrbno, samostojno in vi-
talno življenje ter podaljšuje bivanje v domačem okolju, hkrati pa prinaša 
tudi prihranke. 

Nudijo:
Informacije in povezovanje za večjo socialno varnost: informacije o 

zdravstvenih ustanovah, čakalne vrste pri specialistih, zdravilišča, domovi 
za starejše, aktivnosti in dogodki.

Storitve za oskrbo in pomoč v gospodinjstvu: seznami izvajalcev pomoči 
na domu, pomoč pri organizaciji plačljivih storitev na domu, čiščenje, or-
ganiziranje prevozov, likanje, pranje.

Zdravstvene storitve in osebna pomoč: organiziranje zdravstvenih sto-
ritev, naročanje pri zdravniku, nega na domu, fizioterapija, izposoja med-
cinsko-tehničnih pripomočkov in pripomočkov za nego na domu, dnevno 
varstvo, institucionalno varstvo. 

Vzdrževanje in prilagoditev doma: adaptacije bivalnega okolja, obrtniška 
in vzdrževalna dela, gospodinjski aparati, pohištvo, servis in dobava gospo-
dinjskih aparatov, svetovanje in posredovanje v nepremičninskih zadevah.

Neprofitna mreža MATIjA kot Google, 
Facebook in eBay za starejše

080 10 10 

Na enem mestu do številnih odgovorov: 
080 10 10 / www. cd-matija.si

erimi je velik delež invalidov. Ker izpolnjujejo vse potrebne pogoje, so 
s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS pridobili tudi 
status invalidskega podjetja. V podjetju ustvarjajo zaposlenim prijazno 
delovno in ustvarjalno okolje, v katerem se bodo lahko skupaj razvijali v 
smeri njihove vizije.
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ČE POTREBUJETE POMOČ: 

Urgentna obolenja, nesreče, ogroženost 
- Reševalna postaja Zdravstveni dom Velenje 112 ali 
  (03) 899 54 78 ali 041 394 760 
- Prostovoljno gasilsko društvo Velenje 
  (03) 898 16 50 ali 051 311 601 
- Policija 113
 

Ambulantna zdravniška pomoč 
- Zdravstveni dom Velenje - dežurna ambulanta (03) 899 54 45
- Patronažna služba (03) 899 55 72 ali (03) 899 55 62

Potrebe po bolnišničnem varstvu 
- Bolnišnica Topolšica (03) 898 77 00 
- Bolnišnica Celje (03) 423 30 00 
- Bolnišnica Slovenj Gradec (03) 882 34 00 
- Psihiatrična bolnišnica Vojnik (03) 780 01 00 

Preventivni ukrepi in svetovanje – cepljenje, zdravila, 
nasveti.

- Zavod za zdravstveno varstvo Celje (03) 425 12 00 
- Lekarna Velenje, dežurna (03) 898 18 80 

Potrebe po socialnem varstvu 
- Center za socialno delo Velenje (03) 898 45 00 
- Rdeči križ Velenje, Foitova 2, Velenje (03) 897 36 00 
- Karitas Velenje, Splitska 13, Velenje (03) 587 07 56
- Hospic Velenje 051 391 318
- Dom za varstvo odraslih Velenje (03) 898 84 08 (socialna 
  služba)  
- ZPIZ Velenje (03) 898 49 10
- Šaleški odbor za pomoč občankam in občanom 
  (03) 896 16 81 
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DRUŠTVA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN 
SOCIALE V LOKALNI SKUPNOSTI 

ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO VELENJE 
Vodnikova 1, 3320 Velenje, tel. št.: 03/899 54 60 
Predsednik: Zdenko Kikec
e-naslov: zdenko.kikec@guest.arnes.si

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VELENJE 
Vodnikova 1, 3320 Velenje, tel. št.: 041 707 049 
Predsednik: Janez Kramar 
e-naslov: dmsbztvelenje@gmail.com 
Spletna stran: www.dmsbzt-velenje.si

DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE.
Vodnikova 1, 3320 Velenje, tel. št.: 040 477 089 
Predsednica: Branka Drk 
e-naslov: bojprotiraku@gmail.com 
Spletna stran: www.bojprotiraku.si
 
DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE POT K 
OKREVANJU, ORGANIZIRANA SAMOPOMOČ ŽENSK Z 
RAKOM DOJKE VELENJE 
Vodnikova 1, 3320 Velenje, tel. št.: 899 55 68 
Strokovni vodja: Zvonka Sevšek 

DRUŠTVO DIABETIKOV VELENJE.
Vodnikova 1, 3320 Velenje, tel. št.: 041 745 588 
Predsednica: Romana Praprotnik 
e-naslov: diabetiki.velenje@gmail.com 
Spletna stran: www.diabetikivelenje.com 
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ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, 
SAVINJSKO-ŠALEŠKA PODRUŽNICA 
Foitova 2, 3320 Velenje, tel. št.: 031 574 079 
Predsednica: Jožica Zajc 
e-naslov: info@združenje-ms.si 
Spletna stran: www.združenje-ms.si 

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO ŠALEŠKE 
DOLINE.
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, tel. št.: 040 724 008
Predsednica: Janja Rednjak 
e-naslov: dbo.saleskedoline@gmail.com 
Spletna stran: www.osteoporoza.si 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE 
DOLINE VELENJE 
Kersnikova 13, 3320 Velenje, tel. št.: 897 16 13 
Predsednik: Valter Golob 
e-naslov: mdivelenje.40@gmail.com 
Spletna stran: www.mdi.velenje.si 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH  
VELENJE.
Efenkova 61, 3320 Velenje, tel. št.: 897 44 73 
Predsednik: Franc Forštner
e-naslov: mdgn@telemach.net

MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z 
MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
SOŽITJE VELENJE 
Kopališka 3, 3320 Velenje, tel. št.: 041 500 373 
Predsednik:  Slobodan Petrović
e-naslov: sozitje.velenje@gmail.com 
Spletna stran: www.sozitje-velenje.si 
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DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN 
SEKCIJA CELJSKO-KOROŠKE REGIJE 
Vodnikova 1, 3320 Velenje, tel. št.: 041 665 000 
Predsednica: Mateja Saje
Vodja sekcije: Mateja Potočnik 
e-naslov: info@kvcb.si 
Spletna stran: www.kvcb.si 

ODBOR ZA POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM MESTNE 
OBČINE VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje, tel. št.: 896 16 81 
Predsednik: Drago Kolar 
Spletna stran: www.velenje.si 

KADAR VAS JE STRAH, STE OSAMLJENI IN SE 
ŽELITE S KOM POGOVORITI: 
SVETOVANJE PREKO TELEFONA: 

Društvo SOS - žrtve nasilja   080 11 55 
Klic v duševni stiski    (01) 520 99 00 
Sopotnik    080 22 23 
Zaupni telefon Samarijan   080 11 13 
Zaupni telefon ZA – TE   (01) 234 97 83 

SPLETNO SVETOVANJE: 

www.med.over.net   /   http://zrcalo1.zrc-sazu.si/dh/   /
www.tosemjaz.net 

ŠALEŠKI KORONARNI KLUB
Vodnikova 1, 3320 Velenje, tel. št.: 040 765 236 in 031 410 202
Predsednik: Dušan Dolinar
e-naslov: koronarci.velenje@gmail.com
Spletna stran: http://koronarci.velenje.si
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VARNE TOČKE, KAMOR SE LAHKO ZATEČETE V PRIMERU 
NASILJA: 

Mladinski center Velenje, TIC Velenje, Hotel Paka, Vila Mojca, Kuni-
gunda Velenje, Knjižnica Velenje, trgovina Dan na dan, Mladinski 
hotel Velenje, Interspar Šalek - informacije, poslovalnica pošte na 
Gorici, Bencinski servis Petrol na Partizanski cesti, Frizerski salon 
Maja, Pekarna Tratnik, Glasbena šola Velenje, Mestna občina Velenje, 
NC Velenjka - info točka, Kozmetični salon Lanis, Hotel Razgoršek, 
Biljard klub Velenje, Avtokamp Jezero in Mladinska knjiga Velenje.

PRAVNA POMOČ: 

Zastopnik pacientovih pravic   (03) 425 11 61 
Brezplačna pravna pomoč    (03) 896 16 20 
Redarstvo Mestne občine Velenje  051 311 880
 

BELEŽKA



48

BELEŽKA
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BELEŽKA



B
ro

šu
ro

 j
e 

pr
ip

ra
vi

la
 in

 o
bl

ik
ov

al
a:

 K
at

ja
 R

em
ic

 N
ov

ak
 (

M
O

V
) 

/ 
Je

zi
ko

vn
i p

re
gl

ed
: 

Pe
tr

a 
C
er

ja
k 

(M
O

V
) 

/ 
V
ir
 f
ot

og
ra

fij
, 

kj
er

 a
vt

or
 n

i n
av

ed
en

: 
sp

le
t 

/ 
Za

lo
ži

la
: 

M
es

tn
a 

ob
či

na
 V

el
en

je
, 

m
aj

 2
01

4 
/ 

Ti
sk

ar
na

 E
ur

og
ra

f, 
50

00
 iz

vo
do

v 




