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Občina Dobrna
1. UVOD

Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije z
namenom, da spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za
doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost
invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja.
Občina Dobrna v letu 2018 kandidira za pridobitev zgoraj omenjene listine.
Občina Dobrna sodeluje z društvi, invalidskimi organizacijami in zainteresirano
javnostjo in sproti odpravlja pomanjkljivosti na katere občino prej omenjene skupine
ljudi opozarjajo.
Občina Dobrna se prav tako že ves čas od svojega nastanka trudi zagotavljati
enakopraven položaj vseh ljudi v občini. Posebej poudarek pri tem daje še posebej
vključevanju invalidov in ranljivim skupinam prebivalstva ter povezovanju vseh društev
in ustanov ki lahko k boljšemu položaju invalidov in ranljivih skupin prebivalstva
pripomorejo.
Občina Dobrna se zaveda da je odgovorna tudi za področje ustvarjanja boljših pogojev
invalidov ter boljšo integracijo invalidov in drugih ranljivih skupin prebivalstva v
vsakdanje življenje občine.
2. KRONOLOGIJA DOSEDANJIH AKTIVNOSTI PROJEKTA
Občina Dobrna se je v projekt »Občina po meri invalidov« vključila na pobudo
Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje. Tako je Občinski svet Občine Dobrna
na 5. redni seji Občinskega sveta dne 31.3.2015 sprejel sklep, da Občina Dobrna
pristopi k projektu Občina po meri invalidov.
V okviru prireditev ob občinskem prazniku je Občina Dobrna dne 9.6.2015, v Kulturnem
domu Dobrna organizirala okroglo mizo na temo projekta. Ob zaključku okrogle mize
je bilo dogovorjeno, da se organizira Sprehod po Dobrni in se pripravi nabor odprave
predvsem arhitektonskih ovir, ki onemogočajo normalno gibanje po kraju za osebe s
kakršnimikoli omejitvami.
Sprehod smo organizirali 10.11.2015 in zabeležili ter naredili osnutke predlogov
rešitev.
Župan Občine Dobrna je dne 19.6.2015 izdal sklep št. 1417-0001/2015-4 o imenovanju
delovne skupine za sodelovanje v projektu Invalidom prijazna občina v Občini Dobrna
v naslednji sestavi:
1) Pooblaščenka župana za družbene dejavnosti– ga. Branka Gal;
2) Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje – ga. Dragica Mirnik;
3) Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske - g. Gregor Habe;
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4) CUDV Dobrna – predstavnik CUDV Dobrna;
5) TERME DOBRNA D.D. – predstavnik TERM DOBRNA in
6) ZTŠK Dobrna – ga. Marija Švent, koordinatorka projekta.
Naloga delovne skupine je priprava Analize položaja invalidov v Občini Dobrna in
priprava Konkretnega akcijskega načrta, ki sta glavna dokumenta pri izvajanju projekta
in hkrati prilogi za prijavo na javni razpis za pridobitev listine »Občina po meri
invalidov«.
Na 11.redni seji, dne 10.3.2016 in 19. redni seji dne 14.9.2017 je Občinski svet
Občine Dobrna potrdil Svet za invalide v Občini Dobrna v naslednji sestavi:
1. Občina Dobrna – g. Martin Brecl, župan Občine Dobrna;

2. Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje – ga. Dragica Mirnik;
3. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske – g. Gregor Habe;
4. Občina Dobrna – strokovni sodelavec za investicije, komunalo ter okolje in
prostor;
5. Občina Dobrna – g. Tone Zagrušovcem, vodja Režijskega obrata občine;
6. ZTŠK Dobrna – ga. Marija Švent, koordinatorka projekta;
7. CUDV Dobrna – predstavnik CUDV Dobrna in
8. Terme Dobrna – predstavnik Term Dobrna d.d.
9. Občina Dobrna–ga. Branka Gal, pooblaščenka župana za družbene dejavnosti
V Svet za invalide so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki
delujejo na območju Občine Dobrna.
Naloge Sveta za invalide v Občini Dobrna so spremljanje in koordinacija aktivnosti za
uresničevanje Akcijskega načrta ter poročanje o izvrševanju le-tega in sodelovanje z
Delovno skupino za sodelovanje v projektu Invalidom prijazna občina v Občini Dobrna.
Občina Dobrna, ZTŠK Dobrna in Društvo delovnih invalidov Celje so 8.5.2017 sočasno
s prireditvijo Cvetlični sejem Turističnega društva organizirali promocijsko stojnico, kjer
smo zainteresiranim obiskovalcem predstavili aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta
»Invalidom prijazna občina«. Obenem je potekalo izvajanje brezplačnih meritev
holesterola, krvnega tlaka in krvnega sladkorja. Pripravili smo tudi anketo s katero smo
pridobivali podatke o položaju invalidov in vseh ljudi v naši občini, kateri so nam bili v
pomoč pri vsebini nastajajočih dokumentov projekta.
Dne 15.11.2017 je potekal delovni sestanek s predstavitvijo nastajajočih dokumentov
projekta, kjer so prisotni podali svoje predloge in dopolnitve, ki sta jih Delovna skupina
in Svet za invalide vključila v nastajajočo dokumentacijo, ki bo obravnavana na
Občinskem svetu. K podajanju predlogov so bila pozvana vsa društva in invalidske
organizacije, ustanove in posamezniki, ki delujejo v kraju. Povabilo je bilo objavljeno
tudi v občinskem glasilu in na spletni strani občine ter na občinski oglasni deski v centru
Dobrne.
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Na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 12.12.2018 so bili
obravnavani in potrjeni naslednji dokumenti:
-Analiza o položaju invalidov v Občini Dobrna;
-Akcijski načrt Občine Dobrna s konkretno opredeljenimi nalogami in
-Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za obdobje 2016-2017.

Dne 3.4.2018 je potekal sestanek Sveta invalidov, kjer so bili predstavljeni zgornji
dokumenti ter so bile narejene dopolnitve Akcijskega načrta in plan aktivnosti v
bodoče.
Dne 10. aprila 2018 so nas obiskali člani projektnega sveta Zveze delovni invalidov
Slovenije (ZDIS). Na sestanku na katerem so bili prisotni člani Sveta za invalide in
nekateri člani koordinacije invalidskih organizacij je bila opravljena razprava o
uresničevanju Akcijskega načrta v letu 2018. Ponovno so nas člani projektnega sveta
obiskali še 27.9.2018.
Članom projektnega sveta ZDIS smo predstavili konkretizirane naloge po ukrepih iz
akcijskega načrta, ki pomenijo nadgradnjo oziroma dodano vrednost in niso trajna
zakonska obveznost javnih inštitucij in aktivnosti v projektu ter vlogo Sveta za invalide.
3. INFORMACIJE O IZVAJANJU PROJEKTA
Vse vsebine v zvezi s projektom so redno objavljene na občinski uradni spletni strani
www.dobrna.si v rubriki Aktualni projekti – Izvajanje projekta »Občina po meri
invalidov«.

Spletna stran www.dobrna.si, rubrika projekta Invalidom prijazna občina
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O pristopu, pripravi in izvajanju projekta Občina po meri invalidov, Občina Dobrna
obvešča javnost s prispevki v glasilu Dobrčan, ki ga 4 x letno prejmejo brezplačno vsa
gospodinjstva v Občini Dobrna. Na voljo pa je tudi ostali zainteresirani javnosti v
elektronski obliki na spletni strani občine www.dobrna.si .

Glasilo Dobrčan

4. SODELOVANJE V PROJEKTU
K sodelovanju smo povabili vsa društva in sekcije, ki delujejo na območju Občine
Dobrna in sicer:
DRUŠTVO / SEKCIJA KONTAKTNA
OSEBA

E-MAIL/ SPLETNA STRAN

BRANKO DOBOVIČNIK
DRUŠTVO
UPOKOJENCEV DOBRNA
ŠTEFAN POHAJAČ
PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO

branko.dobovicnik@gmail.com (041) 763-341
stefan.pohajac@t-1.si

http://pgd-dobrna.si/
lidija.senic@siol.net
MARIJA DEU VREČER turisticna.dobrna@gmail.com
deu.marija@gmail.com
MIRAN FREITAG
miran.freitag@gmail.com

ČEBELARSKO DRUŠTVO LIDIJA SENIČ
TURISTIČNO DRUŠTVO
DOBRNA

LOVSKA DRUŽINA
DOBRNA
JOŽE ŠKOFLEK
STRELSKO DRUŠTVO
DOBRNA
KULTURNO UMETNIŠKO ALEŠ ŠTEPIHAR
DRUŠTVO DOBRNA
ANA ŽUŽEK
PLANINSKO DRUŠTVO
DOBRNA
MOŠKI PEVSKI ZBOR
KUD DOBRNA

FRANCI ŠPEGEL

GSM

(051) 324-164

(040) 436-515
(041) 769-684
(041) 692 - 683

/

(041) 794-418

ales.stepihar@lu-celje.si

(031) 886-161

anka.zuzek@gmail.com

(031) 789-630

http://pd-dobrna.si/
francispegel@gmail.com

(041) 274-714
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JADRANKA GOLČER
ŽENSKI PEVSKI ZBOR
KORONA - KUD DOBRNA
ROK ŽERJAV
DRUŠTVO ZA
ORGANIZACIJO
PRIREDITEV NOČ POD
KOSTANJI
IDA HORVAT
FOLKLORNA SKUPINA
KUD DOBRNA
LIDIJA MAROŠEK
RDEČI KRIŽ DOBRNA

STANKA KRAJNC

KONJEREJSKO DRUŠTVO TOMAŽ ZAKRAJŠEK
DOBRNA
ANDREJA STOPAR
ZB NOB DOBRNA

jadranka.golcer@gmail.com

(040) 211-336

zerjav.rok@gmail.com

(041) 857-442

ida@dadgrad.si

(041) 381-550

lidija.marosek@gmail.com
/
zakrajssek@gmail.com

(040) 477-063
(051) 223-452
(031) 604-220
(031) 322-639
(031) 558-995
(031) 542-058
031 551-159

KARITAS DOBRNA

HERTA ROŠER

MLADINSKI KLUB

ALJAŽ ČERENAK

DRUŠTVO
PODEŽELJSKIH ŽENA IN
DEKLET ARNIKA
DOBRNA
LJUDSKE PEVKE
DOBRNA - SEKCIJA TD
DOBRNA
KLUB MALEGA
NOGOMETA
SAMORASTNIKI
KOLESARSKO DRUŠTVO
KROKAR
PEVSKO DRUŠTVO
''STARA LJUDSKA
PESEM'' DOBRNASESTRE JAKOB
GODBA DOBRNA SEKCIJA KUD DOBRNA

BRANKA GAL

andreja.stopar@gov.si
herta.roser@gmail.com
cerenak.aljaz@gmail.com
branka.gal@siol.net

MARTA JAVORNIK

marta.javornik@gmail.com

(040) 723-873

ADAMIČ DRAGO

drago.adamic@gmail.com

(041) 794-052

DRUŠTVO
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA DOBRNA

KLEMEN ŠTIMULAK

klemen.stimulak@gmail.com

(040) 234 246

SLAVA JAKOB

sestre.jakob@gmail.com

(040) 869-702

VINKO EDVARD FLISpredsednik, MITJA
MAROŠEK - kapelnik

mitja.marosek@gmail.com

predsednik:

flis.vinko@gmail.com

(041) 252-373

http://www.godba-dobrna.si/
ales.stepihar@gmail.com

(031) 886-161

ALEŠ ŠTEPIHAR

Sodelujemo tudi z vsemi ustanovami in združenji v kraju:
- Osnovna šola Dobrna, Dobrna 1; Dobrna;
- Vrtec Dobrna; Dobrna 1; Dobrna;
- Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna - CUDV Dobrna
Lokovina13a; Dobrna;
- Dom Nine Pokorn Grmovje – Enota Pod Lipco Dobrna;
- Terme Dobrna d.d.; Dobrna 50; Dobrna;
- Župnijski urad Dobrna; Dobrna 22; Dobrna in
- ZTŠK Dobrna, Dobrna 1 a; Dobrna.
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K sodelovanju smo povabili tudi naslednja invalidska društva in organizacije, ki
nimamo sedeža v Občini Dobrna, vendar delujejo na območju občine:
- Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje;
- Društvo gluhih in naglušnih Celje;
- Društvo slepih in slabovidnih Celje;
- Društvo paraplegikov Jugozahodne Štajerske;
- Sonček Celje;
- Združenje multiple skleroze Celje in
- Drugi.
Pri vsaki aktivnosti pri izvajanju projekta k sodelovanju povabimo tudi vso ostalo
zainteresirano javnost preko spletne strani občine, oglasne deske, medijev in
Facebook profila.
Sodelovanje z vsemi prej navedenimi organizacija in zainteresiranimi posamezniki se
nam zdi ključno za pravočasno prepoznavanje potreb in težav invalidov in ostalih
ranljivih skupin prebivalstva. Samo tako lahko pravočasno pristopimo k njihovemu
reševanju in preprečimo nadaljnje stiske.
5. KONKRETNE IZVEDENE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA »INVALIDOM
PRIJAZNA OBČINA« V OBČINI DOBRNA V LETU 2018

5.1 Osveščanje
-Občina Dobrna izdaja občinsko glasilo, ki izhaja štirikrat letno in ga vsa gospodinjstva
prejmejo brezplačno. Članke prispevajo med drugimi tudi invalidska društva in
organizacije in tudi tiste institucije, ki se pri svojem delu in dejavnostih srečajo z
invalidnimi ljudmi in drugimi ranljivimi skupinami.
-Na internetni strani Občine Dobrna (www.dobrna.si) je oblikovana posebna rubrika z
naslovom Občina po meri invalidov. Projekt je na tem mestu podrobneje predstavljen.
Rubrika se dopolnjuje z novimi članki in poročanji o aktivnostih v zvezi s projektom.
-Občina Dobrna ima sklenjene pogodbe o rednem sodelovanju z različnimi mediji, ki
skrbijo za prenos informacij. In sicer z Radijem Celje, Radijem Anteno, Radijem
Štajerski val, TV Celje in VTV – Vaša televizija Celje, ki redno obveščajo javnost o
aktualnih dogodkih in novostih na področju projekta in življenja invalidov.
-Društva invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami svoje člane redno obveščajo
z društvenimi glasili in spletnimi informacijskimi orodji (spletne strani, Facebook,..).
Tematiko področja invalidih oseb in oseb s posebnimi potrebami obravnavajo tudi
regijski časopisi in lokalni TV programi.
-Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje s sedežem v Celju skrbi za obveščanje
članov in občanov o potrebah invalidov, starejših in bolnih občanov in ljudi s
posebnimi potrebami na območju občin Celje, Vojnik, Dobrna in Štore.
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Društvo se zelo trudi redno informirati člane o aktivnostih, ki jih organizira in izvaja.
Člane in krajane tudi redno seznanja, kako so bile te aktivnosti izvedene, z upanjem
pritegniti k sodelovanju tudi tiste, ki so manj aktivni. Članki so bili redno objavljeni tudi
v občinskem glasilu Dobrčan in deljeni na Facebook profilu občine.
-Društvo MDDI Celje je v sodelovanju z Občino Dobrna in ZTŠK Dobrna organiziralo
brezplačne meritve holesterola in krvnega sladkorja katerih so se lahko udeležili tudi
občani Občine Dobrna.
-CUDV Dobrna je organiziral 2. Mednarodni posvet Iz prve roke v sodelovanju s
Termami Dobrna ki so zagotovili primerne prostore in ostalo potrebno logistiko.
Posveta so se udeležili tudi predstavniki Občine Dobrna in pomembnih državnih
inštitucij.

-O aktivnostih sodelujoča društva redno seznanja Občino Dobrna, ki vso gradivo objavi
na občinskih oglasnih deskah, po možnosti pa tudi v občinskem glasilu.
-Društvo Mddi Celje je organiziralo delovna srečanja in občne zbore ter družabne
dogodke, katerih so se udeležili tudi predstavniki Občine Dobrna, kjer poteka
predstavitev novosti in se vršijo dogovori o nadaljnjih aktivnostih projekta.
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Dan odprtih vrat MMDI Celje – nagovor predstavnice iz Občine Dobrna 19.9.2018

-Občina Dobrna redno sodeluje s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.
Župan in predstavniki občine se udeležujejo okroglih miz, dnevov odprtih vrat,
sprejemov uspešnih športnikov in ostalih prireditev. Sicer je center redno prisoten na
vseh prireditvah in dogodkih v organizaciji občine in društev. Center aktivno sodeluje
tudi z vsemi ostalimi društvi in ustanovami v kraju.

Sodelovanje društev in ustanov s CUDV Dobrna

-Občina Dobrna je v zadnjih letih prepoznala trud invalidov oseb s posebnimi
potrebami ter zavodov, ki delujejo na področju varstva invalidnih oseb in jim je v zadnjih
letih podelila občinska priznanja.

Občinski nagrajenci iz CUDV Dobrna
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5.2 Zdravstveno varstvo
-V okviru Zdravstvene postaje Vojnik deluje na Dobrni referenčna ambulanta, kjer
medicinska sestra izvaja preventivne preglede pri osebah kjer so le-ti po programu
predvideni. Ta vez je zaradi preobremenjenosti zdravnikov izrednega pomena, saj
prepreči marsikatero osebno stisko in pravočasno prepozna kritično stanje ki lahko pri
določeni osebi nastane če se pravočasno ne zdravi. Referenčna ambulanta deluje
vsakodnevno.
-Patronažna služba je organizirana iz strani Zdravstvene postaje Vojnik, ki izvaja
obiske po programu tako pri bolnikih kot tudi pri osebah s posebnimi potrebami ter
novorojenčkih.
-V okviru Zdravstvenega doma Celje deluje Center za krepitev zdravja, ki osvešča vso
zainteresirano javnost glede različnih zdravstvenih tematik.
Delavnice so za uporabnike brezplačne. Brezplačno najemnino v prostorih Kulturnega
doma Dobrna za izvajanje programa centra omogoča Občina Dobrna.
-Terme Dobrna izvajajo specialistične dejavnosti, ginekološko ambulanto preko
koncesije ter rehabilitacijo.
-Občanom s težjo obliko invalidnosti, ki potrebuje domsko oskrbo v domovih zagotavlja
občina v proračunu sofinanciranje oskrbe. Takšnih občanov je v domovih v povprečju
20.
-Občina Dobrna s sredstvi v proračunu omogoča, da se cena storitve Pomoč na domu
za uporabnike v zadnjih nekaj letih ni spremenila s tem, da krije razliko do polne cene
storitve.
-Občina Dobrna skladno z Zakonom o socialnem varstvu zagotavlja financiranje enega
družinskega pomočnika.
-Občina plačuje pavšalni prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje 45 občanov,
ki niso zavarovani iz drugega naslova.

5.3 Rehabilitacija
-Poklicno rehabilitacijo v naši okolici izvajajo podjetja Cri – Reha Celje d.o.o., Racio
d.o.o. Celje, -Integra inštitut, Inštitut za razvoj človeških virov Velenje in Zavod
Šentprima z enoto v Celju.
-Socialna rehabilitacija v Občini Dobrna poteka preko različnih programov, ki jih
izvajajo:
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-

Karitas Dobrna (pomoč bolnikom, obiski bolnikov, plačilo položnic,…);
Rdeči Križ Dobrna (obiski bolnikov, pomoč s paketi hrane, brezplačne meritve
holesterola in sladkorja v krvi, izmenjava oblačil…);
Društvo upokojencev Dobrna (obiski bolnikov, pomoč, projekt Starejši za
starejše,…).

Navedena društva se sofinancirajo iz občinskega proračuna. Občina Dobrna je tudi
imenovala Komisijo za socialna vprašanja, ki bdi nad situacijami v našem okolju, kjer
je potrebno hitro odreagirati in posameznikom, ki so se znašli v težkih situacijah
pomagati takoj.
-Občina Dobrna je med drugim v zadnjih letih sodelovala pri organizaciji dobrodelnih
koncertov za družino, ki so izgubili dom z dvema invalidnima staršema, za ureditev
bivalnih prostorov občana, ki je po težki nezgodi ostal na invalidskem vozičku, pri
ureditvi stanovanja brezdomca. Občina tudi priskoči na pomoč z izredno denarno
pomočjo na pomoč tistim občanom, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah zaradi
nesreč, bolezni, nenadne smrti v družini.
-Pri razpisu za neprofitna stanovanja v Občini Dobrna imajo v skladu s področno
zakonodajo invalide in druge ranljive skupine kot prednostno kategorijo pri dodelitvi
stanovanj. Stanovanja se nahajajo v novejšem bloku v centru Dobrne in so dostopna
tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, široki hodniki…).
Terme Dobrna nudijo triurno kopanje s kosilom za zelo subvencionirano ceno 9 € do
konca leta 2018. Prav tako so 50 % popust za vse storitve odobrili MDDI Celje.

5.4 Strokovno – podporne službe
-Mreža strokovno podpornih storitev je v občini dobro razvita, čeprav je lokacija teh
služb večinoma v Občini Celje, kar pa je posledica majhnosti občine ter dejstva, da je
Občina Dobrna nastala iz razdelitve nekdaj skupne Občine Celje.
-V okviru Zdravstvenega doma Celja – Zdravstvena postaja Dobrna izvaja na območju
Občine Dobrna patronažno službo in referenčno ambulanto. Osveščanje o različnih
boleznih in možnostih za lažje premagovanje ovir, ki zaradi njih prihaja poteka v okviru
Centra za krepitev zdravja. Na prireditvi Mlinarska nedelja ki sta jo skupaj organizirali
društvi iz Občine Dobrna in Mestne občine Velenje v septembru je imel Center za
krepitev zdravja postavljeno promocijsko stojnico, ki je bila zelo dobro obiskana.
-Društvo upokojencev Dobrna že več let sodeluje v projektu »Starejši za starejše«.
Izvajanje programa je zelo pomembno še posebej na podeželju.
-Podobne aktivnosti izvajata tudi Karitas Dobrna in Rdeči Križ Dobrna, ki z mrežo
prostovoljcev iz celotne občine skrbijo in prepoznavajo stiske ljudi, ki se znajdejo v
težavah ( tudi invalidi, ki ostanejo brez službe ali se invalidsko upokojijo in ostanejo
brez finančne varnosti) in jim pomagajo.
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-Občina sofinancira programe zdravstvenih letovanj za otroke in mladino z različnimi
zdravstvenimi težavami v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine – enota Celje in
Celeio Celje – Celjski dom Baška.
-Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje skrbi za osveščanje in izvaja pomoč
svojim članom in posameznikom, ki to potrebujejo pri komunikaciji z zgoraj navedenimi
ustanovami in združenji za pridobitev katere izmed pravic, do katere so morda
upravičeni.

5.5 Dostopnost
-Terme Dobrna so na področju dostopnosti za invalide za hotel Vita pridobile srebrni
certifikat. Pohvalno je tudi to, da njihovi programi za starejše in invalide vsebujejo
organiziran prevoz od kraja bivanja do zdravilišča in nazaj. V zadnjem letu so v hotelu
Vita uredili rampo za dostop invalidskih vozičkov v konferenčno dvorano. Prav tako
imajo prilagojene sobe in ostalo infrastrukturo, ki je prijazna do oseb na vozičkih.

Srebrni Certifikat Term Dobrna

-MDDI Celje si v sodelovanju z občino prizadeva z avtobusnim podjetjem iz Celja
vzpostaviti občasne avtobusne prevoze z avtobusom, ki imajo dvižno rampo za
invalidski voziček.
- Ker smo turistična občina dajemo velik poudarek tudi dostopnosti do turističnih točk
in znamenitosti v kraju. S tem mislimo predvsem urejanje infrastrukture do turističnih
točk ( vzdrževanje cest, pločnikov, zimska služba, posipanje cest v zimskem času,…)
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-IZGRADNJA MEDGENERACIJSKE TOČKE V PARKU DOBRNA
Občina Dobrna je v sodelovanju s partnerji (ZTŠK Dobrna, Terme Dobrna, d.d. in
Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna), v Zdraviliškem parku Dobrna uredila
medgeneracijsko točko, kjer je omogočen kotiček za medgeneracijsko povezovanje,
druženje, doživetje in zdravo gibanje v naravi oseb vseh starostnih in ranljivih skupin.
Medgeneracijska točka vključuje orodja in naprave za različne starostne skupine ljudi:
igrala za otroke (več starostnih skupin), igrala primerna za otroke s posebnimi
potrebami, motorična igrala, napravi za fitnes v naravi in naprave za kakovostno
razgibavanje predvsem starejših, bolnih in invalidnih oseb ter klopi in brv za posedanja
in druženja. S tem so omogočeni pogoji za medgeneracijsko druženje, vadbo, igro,…
za vse uporabnike.

Nova medgeneracijska točka v parku Dobrna
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-IZGRADNJA NOVEGA PREHODA ZA PEŠCE S POGLOBITVAMI PLOČNIKA IN
NOVO JAVNO RAZSVETLJAVO PROTI POKOPALIŠČU
S projektom izvedbo novega prehoda za pešce je bil urejen pločnik s poglobitvami, ki
omogoča varen prehod čez cesto. V sklopu projekta je bila na novo urejena tudi javna
razsvetljava in talne označbe.

Novo zgrajen prehod za pešce z urejenimi poglobitvami in javno razsvetljavo v centru Dobrne

-UREDITEV PARKIRIŠČA MED POKOPALIŠČEM IN CERKVIJO
Občina Dobrna želi na lokaciji pri pokopališču Dobrna oz. natančneje v travniku,
severovzhodno od pokopališča, izvesti ureditev površin za občasno parkiranje. Razlog
za tovrsten ukrep se izkazuje s problemom pomanjkanja parkirišč, zlasti v času
pogrebov, ko je za to namenjen le oddaljen parkirni prostor na Dobrni.
Iz navedenega razloga je občina najprej pristopila k odkupu potrebnih zemljišč, nato
pa k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev dovoznih poti in zelenih površin za
občasno parkiranje.

Lokacija in načrt novih parkirišč na odkupljenih zemljiščih v letu 2018
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-POSTAVITEV INFO TOČKE V ZDRAVILIŠKEM PARKU DOBRNA, PROJEKT
INOVATIVNO INFORMIRANJE RANLJIVIH SKUPIN V URBANIH OBMOČJIH
V zdraviliškem parku je bila postavljena »Info točka« ki bo 24 ur ponujala informacije
o ponudbi turistične destinacije in bo dostopna tudi osebam na invalidskem vozičku.
Prilagojena bo za uporabo tudi drugim ranljivim skupinam prebivalcev.

Tur-infomat v Zdraviliškem parku Dobrna

-POGLOBITVE PLOČNIKOV
Poglobitve pločnikov na lokacijah pri osnovni šoli, kulturnem domu, glavnem parkirišču,
pri vrtcu in v centru je izvedel Režijski obrat občine.

Stanje po izvedbi poglobitev pločnikov
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-IZVEDBA DOSTOPOV IN KLANČIN
Klančini pri Zdravstvenem domu Dobrna in na vhodu v prodajalno Zvonček ter dostop
na sprehajalno pot je izvedel Režijski obrat občine, sredstva za izvedbo so bila
rezervirana v občinskem proračunu.

Ureditev dostopa na sprehajalno pot in klančine v zdravstveni dom

-OZNAČITEV PARKIRNIH MEST ZA INVALIDE
Parkirna mesta za invalide so bila označena na lokacijah pri osnovni šoli, kulturnem
domu, glavnem parkirišču in na pokopališču. Finančna sredstva za izvedbo so bila
rezervirana v občinskem proračunu.

Označitev parkirnih mest za invalide

-DOLOČITEV VOLIŠČ ZA INVALIDE
Uredili smo da so vsa volišča dostopna invalidom.
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5.6 Vzgoja in izobraževanje
-V Vrtcu in Osnovni šoli Dobrna v občini deluje Mobilno specialna služba, ki je
sofinancirana iz občinskega proračuna. Pomoč je namenjena otrokom ki imajo težave
s koncentracijo, govorom, učne težave in podobne težave…
Prav tako je nekaj učencev s posebnimi odločbami, ki imajo z odločbo odobreno
dodatno strokovno pomoč, ki je financirana iz občinskega proračuna.
-Nekaj učencev iz Občine Dobrna obiskuje osnovno šole s prilagojenim programom s
sedežem izven občine. Tem učencem občina povrne potne stroške prevoza do šole,
šolam ki jih obiskujejo pa materialne stroške za posameznega učenca.

5.7 Zaposlovanje
-Občina Dobrna v sodelovanju z Uradom za delo Celje podpira zaposlitvene programe,
ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje, pri čemer posebno pozornost posveča spodbujanju
možnosti za zaposlovanje invalidov, ki to želijo, in težje zaposljivih iskalcev zaposlitve.
-V občinski upravi občine je zaposlen delovni invalid 3. kategorije za nedoločen čas,
en delavec dela na delovnem mestu za nedoločen čas z določenimi omejitvami zaradi
invalidnosti.
-Občina Dobrna redno zaposluje invalide in zaposlene z omejitvami v programe javnih
del.
-V preteklem obdobju smo na občinski upravi v delo vključili na delovno usposabljanje
uporabnico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.
-Na spletni strani občine so objavljeni članki ter prispevk,i da se tako spodbuja invalide
k čimprejšnji delovni aktivaciji seveda glede na njihove zmožnosti.

5.8 Finančna pomoč in socialna varnost
-Občina Dobrna redno sistemsko sofinancira delovanje in območne aktivnosti
Rdečega križa in sodeluje tudi z izmenjavo informacij in iskanju rešitev za posamezne
akcije pomoči tistim, ki jo potrebujejo.
-Občina Dobrne zagotavlja možnost dodelitve izredne denarne pomoči občanom, ki
jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili
pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Z upoštevanjem socialnih
razmer upravičenca so do te pomoči upravičeni tudi invalidi, gibalno in senzorno
ovirani občani ter občani s posebnimi potrebami.
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5.9 Družinsko življenje in osebna integriteta
-V proračunu ima občina zagotovljena finančna sredstva za povračilo stroškov prevoza
za invalidne otroke in otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo s
prilagojenim programom izven svojega šolskega okoliša. Prav tako financira
materialne stroške šoli, ki jo otrok obiskuje.
-V proračunu občine so prav tako rezervirana finančna sredstva za individualne pomoči
otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redno predšolsko in šolsko
izobraževanje in imajo odločbe zavoda.
-Občina Dobrna v proračunu zagotavlja finančno pomoč družinam ob rojstvu otrok in
sicer za vsakega otroka v višini 250,00 EUR.
-Prav tako Občina pokriva pokriva razliko do polne cene predšolskega programa na
posameznega otroka.
- Občinska uprava nudi pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami, ki so v nastali
situaciji pogosto nevešči potrebne informacije ter jih usmeriti na ustrezne ustanove, da
se poučijo o tem, kako v dani situaciji izbrati bolj kakovostno življenje zase in za svoje
otroke.

5.10 Kultura
-Pri najrazličnejših prireditvah v organizaciji občine in ostalih društvih sodelujejo s
kulturnim programom tudi varovanci Centra za usposabljanje, dela in varstvo Dobrna.
Sodelovanje je obojestransko, saj tudi naša društva in učenci šole ter vrtca sodelujejo
na njihovih prireditvah.

Sodelovanje varovancev Cudv Dobrna v kulturnem programu na prireditvi Pomladna nedelja

-Občina Dobrna društva in invalidske organizacije ki delujejo v občini oprosti plačila
najemnine v prostorih Kulturnega doma Dobrna za izvajanje programov za svoje člane.
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-Na tradicionalni prireditvi Noč pod kostanji je bil del vstopnine namenjen za donacijo
Centru za usposabljanje delo in varstvo Dobrna, ki je z zbranimi sredstvi uredil hiško
za umirjanje ki bo namenjena tako uporabnikom, kot tudi zunanjim obiskovalcem ko
bodo izrazili željo po njeni uporabi.

Prva hiška za umirjanje zgrajena s sponzorskimi sredstvi sodelovanja društva in CUDV Dobrna

-Uporabniki CUDV Dobrna redno sodelujejo na raznih kulturnih dogodkih in natečajih
tudi izven občine (Likovni svet, Bralna značka,..) .

Utrinki CUDV iz sodelovanja na natečajih
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5.11 Rekreacija in šport
-V Občini Dobrna se veselimo uspehov in številnih medalj in priznanj, ki jih dosežejo
varovanci CUDV Dobrna in učenci šol s prilagojenim programom na raznih
tekmovanjih. Za uspehe so jim bila podeljena tudi občinska priznanja.

Nagrajena uporabnika CUDV

-Občina Dobrna vsako leto objavi Javni razpis za izvajanje športnih dejavnosti. Na
postavki Šport invalidov so sredstva rezervirana posebej za izvajanje športnih
dejavnosti invalidov. Preko navedenega razpisa se financirajo tudi delovanje
Balinarske in Strelske sekcije Društva upokojencev Dobrna in različne rekreacije
ranljivih skupin, ki delujejo na območju občine.
-Občina Dobrna skrbi za primerno infrastrukturo. V telovadnici so popolnoma
prenovljene sanitarije, ki so prilagojene za uporabo invalidom.

Prenovljene sanitarije v telovadnici, ki so primerne za invalide
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-V letošnjem letu sta bili izgrajeni nova povezovalna pešpot na Novem gradu ter
povezovalna pot med sprehajalno potjo ob Dobrnici in med Vilo Ružička, ki v celoti
potekata po ravnem in izhajata iz samega centra kraja. Tako je vsem omogočeno
preživljanje časa v naravi.

Urejeni pešpoti na Novem Gradu in ob Dobrnici, ki sta dostopni z invalidskimi in drugimi vozički

-Planinsko društvo Dobrna organizira planinske izlete, na katerih se jim večkrat
pridružijo uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, ki sicer te
možnosti udejstvovanja na tovrstnih izletih nimajo.

Utrinek s planinskega izleta uporabnikov CUDV Dobrna
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-Medobčinsko društvo delovnih invalidov čez celo leto organizira najrazličnejša športna
udejstvovanja na območju vseh štirih občin delovanja (kopanje, pohodi,
kolesarjenje,…)
-Občina Dobrna oprosti najemnine tista društva, ki za občane izvajajo brezplačna
predavanja in športne aktivnosti za občane in druge ranljive skupine. V preteklem letu
je bila celo leto v zdraviliškem parku organizirana najrazličnejša brezplačna vadba.

5.12 Religija
-Župnijska Karitas s pomočjo prostovoljcev izvaja najrazličnejše programe v katere
vključuje tako invalide, kot tudi starejše in ljudi v stiski (pomoč pri vsakdanjih težavah,
srečanje invalidov na Brezju, materialna pomoč, pomoč pri vsakodnevnih opravilih…)
-Farni župnik skrbi tudi za verske obiske tistih invalidov, ki zaradi svoje invalidnosti ali
zdravstvene nestabilnosti ne morejo prisostvovati na organiziranih obredih. Običajno
jih obišče enkrat mesečno, po dogovoru pa tudi večkrat.
-Dom Nine Pokorn Grmovje – enota Dobrna svojim varovancev omogoči obiskovanje
svete maše, kadar si to zaželijo.
-V farni cerkvi je bila nameščena indukcijska zanka za gluhe in naglušne osebe,
urejena je bila tudi klančina za boljši dostop v cerkev.

5.13 Informiranje in raziskovanje
-Občina, invalidska društva in druge institucije preko razpoložljivih in sodelujočih
medijev (občinsko glasilo Dobrčan, lokalni časopisi, lokalne radijske in TV postaje,
kabelska televizija), preko svojih članov, predstavnikov, preko spletnih strani, preko epošte in mobilnih telefonskih zvez obveščajo in informirajo svoje člane o delovanju in
aktivnostih v društvih, o koristnih informacijah in novostih in o posebnih dogodkih.

5.14 Oblikovanje in načrtovanje politike
-Občina Dobrna osvešča in ozavešča družbo o potrebah invalidov in ljudi s posebnimi
potrebami, tako da opozarjanje na to problematiko dobi pravno formalno obliko in tisti
pomen, ki preko demokratičnih pristopov vpliva na izboljšanje krovne zakonodaje.
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5.15 Zakonodaja
-Občina Dobrna v svojih aktih praviloma upošteva krovno državno in evropsko
zakonodajo, ki se nanaša na invalide in ljudi s posebnimi potrebami.
- Invalidske organizacije in občinska uprava se na sestankih obveščajo tudi o
spremembah v zakonodaji na tem področju in delijo izkušnje iz prakse. Tako pomagajo
drug drugemu.
Predlogi pravnih aktov Občine Dobrna (odloki, pravilniki, proračun,…), so v postopku
sprejemanja vedno javno objavljeni na uradni spletni strani Občine Dobrna v rubriki
Katalog informacij javnega značaja - Predlogi predpisov. Na navedene predloge aktov
je možno vložiti pripombe.

Prikaz Postopka vlaganje pripomb pri sprejemov aktov občine na spletni strani občine

-Občinski svet je imenoval Svet za invalide, ki prav tako sprejema pobude invalidov in
invalidskih organizacij in jih je dolžen v najkrajšem času posredovati Občinski upravi
oziroma Občinskemu svetu Občine Dobrna.
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5.16 Ekonomska politika
Občina Dobrna vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti. Društva na omenjeni javni razpis prijavijo številne
programe za invalide, ljudi s posebnimi potrebami in ranljive skupine ljudi, ki jih izvajajo
skozi celo leto na območju občine.
V letu 2018 so bila razpisana in dodeljena sredstva v višini 4.700,00 € in sicer so
sredstva prejeli:
1. USTANOVA MALI VITEZ - 81,00 EUR
2. DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE - 69,00 EUR
3. DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE - 116,00 EUR
4. DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIALIZNIH BOLNIKOV - 127,00 EUR
5. DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE - 69,00 EUR
6. INŠTITUT VIR - 127,00 EUR
7. POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER ZA CELJSKO OBMOČJE 92,00 EUR
8. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRNA - 69,00 EUR
9. ŽUPNIJSKA KARITAS DOBRNA - 1.109,96 EUR
10. DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE - 185,00 EUR
11. RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OZ CELJE - 1.167,77 EUR
12. JAVNI ZAVOD SOCIO CELJE - 173,43 EUR
13. JAVNI ZAVOD SOCIO CELJE - 173,43 EUR
14. DRUŠTVO VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA DOBRNA - 208,00 EUR
15. ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB VOJNIK-DOBRNA, KO DOBRNA 173,43 EUR
16. SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA CELJE - 92,00 EUR
17. MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE - 116,00 EUR
18. MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE - 116,00 EUR
19. DRUŠTVO TVOJ TELEFON, POSTOJNA - 69,00 EUR
20. DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA - 364,00 EUR
-Občina Dobrna poleg sofinanciranja njihovih programov pomaga društvom in
organizacijam pri njihovi dejavnosti tudi s svetovanjem, posredovanjem informacij,
nudenjem strokovne in administrativne pomoči pri iskanju in zagotavljanju dodatnih
sredstev za njihovo delovanje in izvajanje aktivnosti.
-Pri organizaciji dobrodelnih koncertov Občina Dobrna organizatorje oprosti plačila
najemnine in priprave prostorov dvorane.
-Občina Dobrna skrbi za promocijo vseh socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
programov, ki se v občini izvajajo. Društvom pomaga pri svojem delovanju z oprostitvijo
plačila najemnin in materialnih stroškov za prostore v katerih svojo dejavnost redno
izvajajo ( Projekt starejši za starejše,…).
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-Vsako leto v mesecu decembru Občina Dobrna financira pakete za obdarovanje
starejših občanov, ki jih na domu oziroma v varstvenih centrih v prazničnem času
obiščejo poverjeniki Društva upokojencev Dobrna.
-Enkrat letno, praviloma ob dnevu starejših Občina Dobrna organizira Srečanje
starejših nad 70 let starosti s kulturnim programom in druženjem ob kosilu.
-Najstarejše občane ob 90. letu starosti ob rojstnem dnevu na domu obišče župan
oziroma predstavnik občine in jih simbolično obdari.
-Občina Dobrna je sofinancirala prevozov invalidov na pogodbeno pošto na Bencinski
servis Petrol. Pošta na prejšnji lokaciji v centru Dobrne je od oktobra preteklega leta
zaprta.
-Občina Dobrna v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje projekta »Občina po meri
invalidov.«

5.17 Koordinacija dela
-Občina Dobrna redno prejema poročila in spremlja delo izvajalcev programov za
invalide in ljudi s posebnimi potrebami. Navedeno izvaja preko rednih letnih vsebinskih
in finančnih poročil o porabi javnih sredstev in tudi poročanj občinskemu svetu o delu,
ki jih posredujejo predstavniki posameznih izvajalcev.
-Župan in predstavniki občinske uprave redno obiskujejo občne zbore in se udeležujejo
drugih srečanj, ki jih društva organizirajo in se tako sproti informirajo o njihovem
delovanju. Obenem se tudi seznanjajo z novostmi iz tega področja in s primeri dobrih
praks reševanja problematike s katero se invalidi srečujejo v vsakdanjem življenju.

Župan Občine Dobrna na dnevu odprtih vrat v enoti Doma Nine Pokorn Grmovje
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-V občinskem glasilu Dobrčan občinska uprava redno objavlja članke, novosti ter druge
prispevke o projektih, ki jih prej omenjena društva izvajajo in tako zagotavlja
informiranje ranljivih skupin.
-Za koordinacijo dela Akcijskega načrta skrbi občinska uprava skupaj s Svetom za
invalide v Občini Dobrna.

5.18 Invalidske organizacije
-Občina Dobrna finančno in vsebinsko podpira delovanje invalidskih organizacij, ki
delujejo na območju občine ali za občane občine Dobrna. Vsako leto objavi javni razpis
za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti.

Utrinek iz delavnice o uporabi pametnega telefona, ki poteka v kulturnem domu in jo podpira Občina Dobrna ter za
uporabo prostorov ne zaračunava najemnine

-Župan in predstavniki občine se udeležijo vseh sestankov na katere so povabljeni in
se sproti seznanjajo z informacijami ki so pomembne na področju delovanja invalidov.
-Prav tako nudi administrativno, svetovalno in finančno pomoč prostovoljnim in
neprofitnim organizacijam, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi
posamezniki, združeni na osnovi značilnih invalidnosti ali glede na posamezne
funkcionalne posebnosti, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije ter
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave
občanov.
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-Invalidske organizacije, ki delujejo v občini so oproščene plačila najemnine in stroškov
uporabe prostorov za svoje delovanje (predavanja, delovni sestanki, delavnice,
rekreacije,…).

5.19 Usposabljanje strokovnega osebja
-Strokovno podporne službe, ki se na območju občine Dobrna srečujejo pri delu z
invalidi znotraj svoje organizacije skrbijo za kontinuirano izobraževanje zaposlenih za
kakovostno izvajanje njihovih storitev.
-V osnovni šoli imajo učitelji usposabljanje za uporabo programov za učni proces za
delo z učenci s posebnimi potrebami, kadar to določa zakon.
-Zaposleni v občinski upravi so se lahko udeležili usposabljanja za delo z
defibrilatorjem, ki je bilo organizirano sicer tudi za vse ostale občane in predstavnike
društev.
-Sicer pa zaposleni iz občinske uprave ves čas sodelujejo s službami iz Centra za
socialno delo Celje in se v primeru reševanja specifičnih situacij v zvezi z ranljivimi
skupinami oseb vedno obrnejo nanje, da skupaj najdejo najboljšo rešitev problematike
posameznika.

5.20 Nacionalni nadzor in ocenjevanje programov za invalide v okviru
izvajanja Standardnih pravil
-Izvajalci oskrbe invalidov in ljudi s posebnimi potrebami in izvajalci socialno varstvenih
storitev na območju Občine Dobrna redno sodelujejo z Občino pri opravljanju svojih
aktivnosti in pri zagotavljanju pravic invalidov.
-Izvajalec pomoči na domu v občini Dobrna vsako leto pripravi vsebinsko in finančno
poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu in sodeluje z Občino
pri razreševanju različne problematike na terenu. Občina Dobrna financira pomoč na
domu v skladu s področno zakonodajo.
-Društva in druge institucije, ki preko razpisov prejmejo finančna sredstva za
sofinanciranje svoje dejavnosti in posebnih dogodkov, redno poročajo o namenski
porabi javnih sredstev.
-S pristopom k projektu Občina po meri invalidov Občina Dobrna postopno pripravlja
sistematično spremljanje in ugotavljanje učinkov ukrepov za izenačevanje možnosti
invalidov in posebnih skupin preko rednega spremljanja izvajanja akcijskega načrta.
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5.21 Tehnično in gospodarsko sodelovanje
-Občinska uprava pri svojem delu pri snovanju novih projektov vedno vključuje takšne
tehnične rešitve, ki omogočajo uporabo tudi invalidom in vplivajo na njihovo boljše
življenje.

5.22 Mednarodno sodelovanje
-Zelo dobro z mednarodnimi društvi sodelujejo društva iz območja občine (Prostovoljno
gasilsko društvo Dobrna, KUD Dobrna, ZB Dobrna, …).
-Vrtec Dobrna sodeluje v mednarodnem projektu DHS v katerega so vključene
predšolske institucije iz Turčije, Slovenije in Grčije.
Prav z zgoraj navedenimi organizacijami iz tujine s katerimi sodelujejo naša društva in
organizacije vidimo v prihodnosti možnost sodelovanja na področju izmenjave dobrih
praks in izkušenj s področja delovanja invalidov.
Invalidska društva z občinsko upravo izmenjujejo izkušenj izkušnje pri prijavah na
mednarodne razpise.

6. PRIMER DOBRE PRAKSE – sodelovanje CUDV DOBRNA
Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije je ob zadnjem obisku v Občini
Dobrna predlagal da v poročilo vključimo primer dobre prakse sodelovanja s CUDV
Dobrna zato v nadaljevanju sledi strnjeno poročilo delovanja te ustanove z navedbo
pomembnega doprinosa v občini. Naveden primer dobrega sodelovanja bomo
predstavljali tudi navzven kot primer dobre prakse.
Cudv Dobrna je največji predstavnik invalidov v Občini Dobrna. Uporabniki centra ( več
kot 127 uporabnikov) so dnevno vpeti v utripa kraja in dobro sodelujejo z vsemi ki so
del občine in se uspešno vključujejo v delovanje občine na vseh področjih.
Cudv Dobrna se v življenje občine vključuje na več načinov in sicer:
- sodeluje praktično z vsemi društvi in ustanovami (Arnika, Turistično društvo,
Planinsko društvo – nastopi, predstavitvene stojnice, kulturni program na
prireditvah,…)
- vključuje se v učni proces vrtca in osnovne šole
- daje možnost sodelovanja na dnevih odprtih vrat
- daje možnost uporabe plezalne stene, hiške za umirjanje in ostale infrastrukture
zunanjim obiskovalcev

29

Občina Dobrna
Občina Dobrna s centrom sodeluje na naslednje načine:
- integrirana zaposlitev, ureditev parkovnih in
cestnih površin, ureditev
prometnega režima, vključevanje v dogajanje v kraju, vključevanje na prireditve,
županova priznanja uporabnikom, prodaja in možnost promocije lastnega
programa, nudenje najema prostorov pod ugodnimi pogoji…)

Župansko priznanje

Center sodeluje tudi s Termami Dobrna (nastopi, obiski, prodaja in možnost promocije
lastnega programa, donacije in nudenja prostorov).
Tudi z Gostilno in hotelom Triglav poteka sodelovanje uporabnikov v obliki donacijske
pogostitve, nakup izdelkov, možnost promocije lastnega programa.
Sodelujejo tudi z:
-Frizerstvo Metka (integrirana zaposlitev)
-Slaščičarna Jagoda (izredno sprejemanje, donacijske pogostitve uporabnikov)
-Župnija Dobrna (sprejetost in pozornost pri mašah, vključevanje na dogodke)
-Enota, Dom Nine Pokorn Grmovje (druženja, dogodki…)
-Prevozi Skutnik (izredno sprejemanje, pripravljenost in pomoč, anketa)
-JZ Zdravstvena postaja (izredno sodelovanje, posluh za potrebe in pomoč)
Poudariti želijo tudi:
-posluh in pripravljenost občanov, okoliških kmetov
-sprejetost in usmerjanje uporabnikov/ invalidov v lekarni, trgovini, na pošti…
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Pridobitve centra v zadnjem letu delovanja:
 KOTIČEK ZA UMIRJANJE IN SPROŠČANJE v naravi z zvoki iz narave

 VHODNA VRATA po meri invalida

 PREDSTAVITVENA TABLA v Braillevi pisavi- brajici
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 SRČNA TABLA

HIŠNA DNEVNA SOBA, ki je namenjena staršem, ki prihajajo na obisk k svojim
otrokom, za nemoteno preživljanje skupnega časa.
Pomembni dogodki, ki so se jih udeležili tudi predstavniki društev in občine iz kraja:
 Obisk predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, okrogla miza z uporabniki
CUDV

 Okrogla miza z dr. Jasno Murgelj „Zgodnja obravnava oseb s posebnimi
potrebami“
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 Obisk ministrice MDDSZ in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak kot častne
gostje ob 10. obletnici selitve v nove prostore.

7. ZAKLJUČEK
Občina, ki se prijavi na javni razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«
mora Občinskemu svetu občine vsako leto v obravnavo in potrditev predložiti Poročilo
o izvajanju Akcijskega načrta za uresničevanje enakih možnosti invalidov za preteklo
obdobje. Osnutek poročila o izvajanju aktivnosti za leto 2018 je bilo pripravljeno v
mesecu septembru je je bilo predloženo Projektnemu svetu Zveze delovnih invalidov
Slovenije, ki se je do osnutka pozitivno opredelil.
Veliko je bilo v preteklem letu narejenega a zavedamo se, da bomo s skupnim
sodelovanjem vseh invalidskih organizacij, ustanov in občine ter društev v kraju lahko
naredili v prihodnje še več za boljši položaj invalidom in ranljivih skupin prebivalstva v
občini in nenazadnje za boljši položaj vseh ki so del občine.
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