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UVOD
Invalidi so državljani z enakimi pravicami, imajo pravico do enakopravne obravnave,
človeškega dostojanstva, samostojnega življenja in polnega sodelovanja v družbi.
Zagotoviti enake pravic invalidom je glavni cilj dolgoročne strategije EU za njihovo
družbeno vključenost in izboljšati možnosti za zaposlovanje, dostopnost storitev in
samostojno življenje invalidov.
Da bi izboljšali način in kakovost življenja invalidov, je tudi Generalna skupščina
Združenih narodov na svoji 48. seji, dne 20. decembra 1993. sprejela dvaindvajset
standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov (Resolucija 48/96).
Izenačevanje možnosti pomeni, da država oziroma izvajalec varstva invalidov ustvari
vse potrebne pogoje, da bi invalidi ustrezno izkoristili in razvili svoje preostale
sposobnosti, poleg tega pa je takšna oblika skrbi za invalide za vsako družbo najbolj
humana, pa tudi ekonomsko ugodna.
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. Nanjo je
povabila predstavnike lokalnih društev, invalidskih organizacij ki delujejo na območju
občine, ustanov, podjetij, občinske svetnike in odbore, vso zainteresirano javnost ter
medije. Prisotni so izkazali veliko naklonjenost k projektu in so na okrogli mizi aktivno
sodelovali ter izrazili strinjanje o sodelovanju v projektu.
V razpravi so predstavniki različnih organizacij, ki jih invalidska problematika zadeva,
spregovorili o dosedanjih izkušnjah na področju obravnave te problematike,
obrazložili sedanje stanje in podali možnosti in načrte za novejše izboljšanje, kjer
tehnika to omogoča.
Koordinatorka projekta je predstavila predlog okvirnega terminskega plana izvajanja
aktivnosti, ki so ga prisotni podprli z odobravanjem. Predstavljen je bil tudi način
sodelovanja in povezovanja za vseh, ki bodo v projektu aktivno sodelovali in o
projektu osveščali tudi ostale.
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 na zbirnem mestu pred kulturnim domom. Pot
smo nadaljevali mimo vrtca, zdravstvenega doma, čez parkirišče po centru, mimo
lekarne čez ploščad, mimo občinske stavbe in hotela Vita čez park in nazaj proti
centru. Vse javne objekte, parkirišča in druge javne površine, ki imajo pomanjkljivosti
smo zabeležili in naredili osnutke predlogov rešitev.
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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;
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 Analiza 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«.
Potekalo je 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 nam bodo v pomoč pri vsebini nastajajočih
dokumentov projekta
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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.
S pomočjo podatkov ankete in ugotovitev okrogle mize, s pomočjo podatkov,
pridobljenih od organizacij invalidov in s samim ogledom središča občine, je pripravila
analizo o položaju invalidov v občini Dobrna in akcijski načrt za izboljšanje življenja
invalidov in oseb s posebnimi potrebami.
Nekatere aktivnosti akcijskega načrta so kratkoročno in enostavno uresničljive, druge
pa so bolj kompleksne in se bodo uresničevale dolgoročno v več letih. Nekatere
aktivnosti so pomembne kot trajna oblika spremljanja potreb invalidov in
uresničevanja standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov. V akcijskem
načrtu so navedene aktivnosti, opredeljene v obdobju priprave na projekt, hkrati pa je
v njem vzpostavljen sistem za sprotno prepoznavanje novih potreb in ovir in
vključevanje rešitev le-teh v akcijski načrt in njegov terminski okvir.
Izhodišča za pripravo akcijskega načrta:
- Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, z dne 10.11.2008, ki
ga je na 1. Redni seji sprejel Upravni odbor ZDIS,
- Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov,
Resolucija 48/96, 20.12.1993)
- Konvencija združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija: 2.4.2008;
MKPI, Uradni list RS-MP, št. 10/08)
- Akcijski program za invalide 2014-2021 (sprejela vlada RS dne 9.1.2014)
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03,
33/07 – ZPNačrt in 77/09 – odl. US)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11,
40/12 – ZUJF in 90/12)
- Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v
Sloveniji), ZDIS, 2009
- Zakonodaja RS, ki se vsebinsko navezuje na pravice invalidov
- Analiza položaja invalidov v Občini Dobrna
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1. OSVEŠČANJE
Cilj: v družbi povečati ozaveščenost o invalidih, njihovem prispevku k razvoju družbe, pravicah, dostojanstvu in potrebah
PREDMET UKREPA

OPREDELITEV UKREPA IN PRIORITETNA
NALOGA

ROK

ODGOVORNI
NOSILEC

VIRI
FINANCIRANJA

Osveščanje javnosti o
potrebah invalidov

Objavljati informativno gradivo za ozaveščanje
splošne in strokovne javnosti na spletni strani in v
občinskem glasilu Dobrčan
Povabiti medije na dogodke in aktivnosti projekta
Občina po meri invalidov
Na spletni strani v rubriki Občina po meri
invalidov objaviti povezave na spletne strani in
gradivo invalidskih društev
Na spletni strani in v občinskem glasilu Dobrčan
objavljati prispevke invalidskih društev in institucij
o dejavnosti in njihovih aktivnostih
V okviru spletne strani se objavljajo gradiva o
delu Sveta za invalide

Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun

Trajna
naloga
V letu
2018

Nosilci
prireditev
Občinska uprava

Viri nosilcev

Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun

Trajna
naloga

Svet za invalide

Občinski
proračun

Spodbujanje medijev k
objavam o projektu OMI
Osveščanje invalidov o
njihovih pravicah in
obveznostih
Osveščanje javnosti o
dejavnosti in aktivnostih
invalidskih organizacij
Spletna stran občine
Dobrna

Občinski
proračun
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2. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Cilj: invalidom zagotavljati učinkovito skrb za njihovo zdravje
Naloga

Prioritetna naloga

Čas
Odgovorni
izvajanja nosilec

Zagotavljati dostopno
zdravstveno varstvo na
primarni ravni
Zagotavljati dostopnost do
zdravil
Omogočati lažji dostop do
medicinsko tehničnih
pripomočkov
Spodbujanje preventivnih
ukrepov za ohranjanje
zdravja

Zagotavljanje podpornega okolja za učinkovito in
vsestransko zdravstveno oskrbo občanov

Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun

Ustvarjati podporno okolje za dostopno lekarniško
dejavnost
Pomoč pri iskanju donatorjev in organizaciji
humanitarnih prireditev za nakup medicinsko
tehničnih pripomočkov
Organizacija predavanj in spodbujanje aktivnosti
za zdrav način življenja. Center za krepitev
zdravja

Trajna
naloga
Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun
Viri nosilcev

Trajna
naloga

Društva in druge
institucije

Specialna
invalidska društva

Viri financiranja

Viri nosilcev

3. REHABILITACIJA
Cilj: invalidom zagotavljati celostno rehabilitacijo
Naloga

Prioritetna naloga

Čas
Odgovorni
izvajanja nosilec

Pomoč občanom pri
informiranju o možnosti in
dostopnosti rehabilitacijskih
programov
Ustvarjati pogoje za lažji
dostop do
rehabilitacijskih programov
Rehabilitacija po težkih
boleznih

Pomoč pri iskanju informacij o možnosti in
dostopnosti rehabilitacijskih programov

Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun

Pomoč pri iskanju donatorjev za financiranje
ustreznih rehabilitacijskih programov

Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun

Terme Dobrna - rehabilitacija po bolezenskih
stanjih in poškodbah.

Trajna
naloga

Terme Dobrna

ZZZS

Viri financiranja
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4. STROKOVNO-PODPORNE SLUŽBE
Cilj: razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno življenje invalidov

Naloga

Prioritetna naloga

Čas
Odgovorni
izvajanja nosilec

Zagotavljati informacijsko
dostopnost strokovno
podpornih storitev
Sodelovanje s strokovno
podpornimi službami
Zagotavljanje pravic do
socialno varstvenih
programov
Zagotavljanje socialno
varstvenih storitev po
Zakonu o socialnem varstvu

Na občinski spletni strani objaviti kontaktne
podatke strokovno podpornih služb in izvajalcev

Leto
2018

Občinska uprava

Občinski
proračun

Izmenjava informacij in sodelovanje pri postopkih
obravnave posebnih potreb občanov
Izmenjava informacij in sodelovanje pri postopkih
obravnave posebnih potreb občanov

Trajna
naloga
Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun
Občinski
proračun

Zagotavljanje organizacijskih oblik in finančnih
sredstev za izvajanje javnih služb socialno
varstvenih storitev, kot je pomoč na domu,
domsko varstvo, družinski pomočnik in podobno
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke,
mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.
Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno
varstvo.
Omogočanje samostojnega življenja ljudem s
posebnimi potrebami s pomočjo službe mobilne
pomoči, ki omogoča defektološko obravnavo,
fizioterapijo, delovno terapijo, zaposlitvene
aktivnosti in druge storitve

Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun

Trajna
naloga

CUDV

Državni proračun

Trajna
naloga

CUDV, občinska
uprava

Sredstva iz
razpisov, občinski
proračun

Center za usposablanje,
delo in varstvo Dobrna

Zagotoviti službo mobilne
pomoči za invalide v občini
Dobrna

Občinska uprava

Viri financiranja
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5. DOSTOPNOST
Cilj: invalidom zagotavljati dostopnost do grajenega okolja, prevozov
Naloga

Prioritetna naloga

Čas
izvajanja

Odgovorni
nosilec

Viri financiranja

Zagotavljati varnejše
gibanje po Dobrni

Urediti nov prehod na glavni cesti, ureditev vseh
poglobitev na pločnikih (do pokopališča), ureditev
javne razsvetljave

Občinska
uprava

Občinski
proračun

Zagotavljati varnejše
gibanje po Dobrni
Zagotavljati dostop do
javnih objektov

Izvajati nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili,
ki preprečujejo varno pot pešcem in invalidom
Namestiti zvonec za pristop gibalno oviranih do
storitev občinske uprave, namestiti poštni
nabiralnik in knjigo pobud
Poiskati možnost namestitve slušne zanke na
recepciji hotela, možnost izposoje slušalk, ki jih
uporabljajo gluhi ter namestitev obvestilnega
znaka za invalide, ki nakaže smer parkirišča
Iskanje možnosti za redno 1 x tedensko linijo v
Celje z avtobusom, ki ima rampo in omogoča
vstop uporabnikom invalidskega vozička

Trajna
naloga,
prioritetn
o do leta
2021
Trajna
naloga
Do leta
2018

MIRed
Občinska
uprava

Občinski
proračun
Proračun, ocena
200 EUR

Trajna
naloga

Terme Dobrna

Viri nosilca

Trajna
naloga

Občinska
uprava, Izletnik
Celje

Viri izvajalca
prevozov

Ureditev dostopa do lekarne Ureditev dostopa za invalide do lekarne

Lastnik

Viri nosilca

Urediti dostop do občinske
uprave
Zagotavljati dostop do
javnih objektov

Občinska
uprava
Občinska
uprava

Občinski
proračun
Občinski
proračun

Ureditev ukrepov za lažje
bivanje invalidov v
turističnih nastanitvah
Ureditev avtobusne linije

Do leta
2021
Ureditev klančine v občinsko stavbo in zamenjava Do leta
vrat z avtomatskimi.
2021
Urediti ustrezno parkirno mesto za parkiranje
Do leta
invalidov za občinsko stavbo in pri cerkvi.
2021
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Zagotavljati enakopravnost
pri opravljanju storitev
Urediti varnejši dostop na
pokopališče
Ureditev parkirnih mest za
invalide

Zasebni sektor

Indukcijska zanka za gluhe
in naglušne

Na vhodu v občinsko stavbo znižati zvonec in
nabiralnik, da ju bodo lahko uporabljali invalidi
Ureditev prehoda za pešce
Zagotavljanje odstranjevanja ovir iz javnih površin
in vozil, parkiranih izven označenih parkirnih
mest, ki motijo neovirano gibanje, poostren
nadzor in sankcioniranje nepravilnega parkiranja
na mestih za invalide, ureditev obstoječih
parkirnih mest za invalide in po potrebi uvedba
dodatnih parkirnih mest za invalide
Konkretne pobude k odpravi arhitekturnih in
komunikacijskih ovir in vsebinskim prilagoditvam,
Označitev parkirnih mest pri trgovini Mercator
Poiskati možnost donacije za namestitev slušne
zanka za gluhe in naglušne osebe po celotni
cerkvi v centru Dobrne

Do leta
2021
Do leta
2021
Trajna
naloga

Občinska
uprava
Občinska
uprava
Občinska
uprava, MIRed

Občinski
proračun
Občinski
proračun
Občinski
proračun

Trajna
naloga

Občinska
uprava, Zasebni
sektor
Župnijski urad,
donatorji

Občinski
proračun, zasebni
proračun
Viri nosilcev

Do leta
2021
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6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Cilj: na podlagi enakih možnosti in brez diskriminacije zagotavljati vključujoč izobraževalni sistem na vseh ravneh in
vseživljenjsko učenje
Naloga

Prioritetna naloga

Čas
Odgovorni
izvajanja nosilec

Viri financiranja

Spodbujati sprejemanje
drugačnosti v družbi
Zagotavljati vključevanje
otrok s posebnimi
potrebami v ustrezne
izobraževalne programe

Spodbujati vrtec in šolo k izvajanju programov za
sprejemanje in upoštevanje drugačnosti
Ustvarjati pogoje za vključevanje otrok s
posebnimi potrebami v tiste vzgojno
izobraževalne programe, ki jim po odločbi
strokovnih služb omogoča najbolj primeren
vzgojno izobraževalni program
Spodbujati usposabljanje ljudi v javnih institucijah
za komunikacijo z invalidi in ljudmi s posebnimi
potrebami
Namestitev igral za invalide in otroke s posebnimi
potrebami
Zagotavljati sprotno informiranje o dostopu do
vseživljenjskega izobraževanja

Trajna
naloga
Trajna
naloga

Svet za invalide

Viri izvajalcev

Vzgojne
institucije in
Občinska uprava

Viri nosilcev

Trajna
naloga

Svet za invalide,
Izobraževalne
ustanove
Občinska uprava

Viri nosilcev

Spodbujati sprejemanje
drugačnosti v družbi
Spodbujanje sprejemanje
drugačnosti v družbi
Spodbujati vseživljenjsko
izobraževanje

Do leta
2021.
Trajna
naloga

Svet za invalide

Občinski
proračun
Občinski
proračun
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7. ZAPOSLOVANJE
Cilj: invalidom zagotavljati dostop do dela in zaposlitve brez diskriminacije v delovnem okolju, ki je invalidom odprto, vključujoče
in dostopno
Naloga

Prioritetna naloga

Spodbujati invalide za
koriščenje programov za
zaposljivost
Spodbujati invalide za
koriščenje programov za
zaposljivost
Opozarjanje pristojnih služb
na ovire pri zaposlovanju

Zagotavljati informacije o možnostih zaposlitve,
zaposlitvenih programih in usposabljanjih za
boljše zaposlitvene možnosti
Vključevanje invalidov v programe javnih del

Spodbujanje delodajalcev k
zaposlovanju invalidov

Spremljanje aktualne problematike na področju
zaposlovanja in opozarjanje na ovire pri
zaposlovanju (javna dela, programi
usposabljanja, delavnice,…)
Informiranje delodajalcev o zakonodaji s področja
zaposlovanja invalidov, o strokovni podpori in
finančni vzpodbudah pri usposabljanju in
zaposlovanju invalidov (zloženke, delavnice,
dopisi, …)

Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Svet za invalide
in občinska
uprava
Občinska uprava

Viri financiranja

Trajna
naloga

Zavod RS za
zaposlovanje,
občinska uprava

Zavod RS za
zaposlovanje

Trajna
naloga

Zavod RS za
zaposlovanje,
izvajalci
zaposlitvene
rehabilitacije

Nosilci naloge

Trajna
naloga

Občinski
proračun
Občinski
proračun
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8. FINANČNA POMOČ IN MATERIALNA VARNOST
Cilj: invalidom zagotavljati ustrezno življenjsko raven, finančno pomoč in socialno varnost
Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Svet za invalide
in občinska
uprava

Viri financiranja

Zagotavljati pomoč humanitarnih organizacijam
pri zbiranju nujnih materialnih dobrin za
materialno šibkejše, tudi invalide in posebne
skupine
Svetovanje invalidnim in starejšim osebam pri
nakupu medicinsko tehničnih pripomočkov

Trajna
naloga

Svet za invalide
in občinska
uprava

Občinski
proračun

Trajna
naloga

Nosilec naloge

Vzpostaviti sodelovanje s Karitasom in Rdečim
križem za zbiranje in izmenjavo nujnih življenjskih
potrebščin in opreme
Zagotavljati enkratno denarno pomoč občanom,
ki se nenadno znajdejo v hudi materialni stiski

Trajna
naloga

Svet za invalide
in Patronažna
služba
Karitas, Rdeči
Križ, občinska
uprava
Občinska uprava

Naloga

Prioritetna naloga

Spodbujanje invalidov k
samostojnemu
zagotavljanju materialne
varnosti
Spodbujanje k solidarnosti
in humanitarnim akcijam

Zagotavljati dostop do informacij o pravicah iz
zakona o socialnem varstvu

Zagotavljati dostopnost
medicinsko tehničnih
pripomočkov
Zagotavljati premostitev
nenadnih materialnih stisk
občanov
Zagotavljati premostitev
nenadnih materialnih stisk
občanov

Trajna
naloga

Občinski
proračun

Nosilci naloge
Občinski
proračun
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9. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN OSEBNA INTEGRITETA
Cilj: odkrivanje in preprečevanje nasilja ter diskriminacije nad invalidi
Odgovorni
nosilec
Svet za invalide,
Občinska uprava

Viri financiranja

Objava strokovnih člankov in kontaktnih podatkov
ustreznih služb za nudenje pomoči in ukrepanje

Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Preučitev možnosti za ustanovitev lokalnega
»Lions kluba«

Trajna
naloga

Občinski
proračun

Pomoč pri zagotavljanju dostopnih stanovanjskih
namestitev
Spodbujanje pozitivnega stališča do poroke,
starševstva in spolnosti oseb s posebnimi
potrebami

Občinska uprava,
društva, Svet
invalidov
Občinska uprava

Trajna
naloga
Občinska Trajna naloga
uprava

Naloga

Prioritetna naloga

Osveščanje o
prepoznavanju možnih
zlorab invalidov in možnih
ukrepih
Osveščanje javnosti o
družinskem življenju
invalidov
Spodbujanje samostojnosti
invalidov
Osveščanje javnosti o
družinskem življenju
invalidov

Občinski
proračun

Občinski
proračun
Občinski
proračun
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10. KULTURA
Cilj: invalidom zagotavljati vključenost v kulturne dejavnosti in sodelovanje na področju dostopnosti do kulturnih dobrin na
enakopravni podlagi
Naloga

Prioritetna naloga

Zagotavljati samostojno
udeležbo pri kulturnih
dejavnostih
Namestitev oznak v brajici
v javnih objektih in
zgradbah
Arhitekturna dostopnost do
kulturnih dejavnosti,
prireditev, ustanov
Omogočiti razumljivost
prireditev za gluhe in
naglušne

Pomoč kulturnim društvom pri vključevanju
invalidov, ki to želijo, v ljubiteljsko kulturno
dejavnost
Namestitev oznak v brajici v javnih objektih in
zgradbah

Omogočiti ogled in izposojo
knjižnega gradiva za
slabovidne

Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v
okviru sanacij in /ali rekonstrukcij kulturnih
objektov
Zagotavljati prisotnost tolmača znakovnega jezika
na uradnih prireditvah, namestitev slušne zanke v
Kulturnem domu Dobrna v okviru finančnih
zmožnosti
Iskanje možnosti za donatorstvo za nakup
gradiva za slabovidne v knjižnici

Čas
izvajanja
Trajna
naloga
Do leta
2020
Trajna
naloga
Do leta
2020

Do leta
2020

Odgovorni
nosilec
Občinska uprava,
organizatorji
prireditev
Občinska uprava
Občinska uprava,
organizatorji
prireditev
Organizator
prireditve
Splošna
knjižnica,
občinska uprava

Viri financiranja
Občinski
proračun
Občinski
proračun,
donatorji
Občinski
proračun, razpisi
Viri
organizatorjev ,
donatorji in
občinski proračun
Viri nosilca
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11. REKREACIJA IN ŠPORT
Cilj: invalidom zagotavljati sodelovanje pri športnih in rekreativnih dejavnostih
Viri financiranja

Ureditev dostopov gibalno oviranim do športnih
objektov in športnih površin na prostem

Čas
Odgovorni
izvajanja nosilec
Trajna
Občinska uprava
naloga

Obveščanje invalidov o možnostih vadbe in
športnega udejstvovanja

Trajna
naloga

Viri nosilcev

Sofinanciranje športne vadbe in športnih
prireditev za invalide in ljudi s posebnimi
potrebami, osveščanje športnih delavcev o
potrebah oseb s posebnimi potrebami in o
možnih prilagoditvah
Izobraževanje/usposabljanje trenerjev, vaditeljev
in animatorjev za potrebe invalidskega rek. športa
v skladu z občinskimi akti, ki urejajo to področje

Trajna
naloga

Invalidska
društva,
Občinska uprava
Občinska uprava,
invalidske
organizacije in
društva
Občinska uprava,
društva,
invalidske org.

Viri nosilcev

Naloga

Prioritetna naloga

Zagotoviti dostop gibalno
oviranim do športnih
objektov
Spodbujati invalide k športni
rekreaciji
Podpora športnega
udejstvovanja in zdravega
življenja, prilagoditev
športnih vsebin
Izobraževanje strokovnega
kadra

Trajna
naloga

Občinski
proračun

Občinski
proračun,
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12. RELIGIJA
Cilj: invalidom zagotavljati enakopravno udeležbo v verskem in duhovnem življenju njihove skupnosti
Naloga

Prioritetna naloga

Zagotavljanje vstopa v
verske objekte
Izboljšati dostopnost verskih
obredov gibalno oviranim
Spodbujati samostojno
spremljanje verskih obredov

Preučiti možnosti dostopa za gibalno ovirane do
vseh verskih objektov
Obiski bolnih in ostarelih na domu kadar to želijo
Proučiti možnosti za vgradnjo in vgradnja
indukcijske zanke v vseh cerkvah

Čas
izvajanja
Do leta
2020
Trajna
naloga
Do leta
2020

Odgovorni
nosilec
Cerkveni odbor

Viri
financiranja
Viri nosilca

Župnijski urad

Viri nosilca

Cerkveni odbor,
donatorji

Viri nosilcev

13. INFORMIRANJE IN RAZISKOVANJE
Cilj: Invalidom zagotavljati dostopnost do informacij in komunikacij
Naloga

Prioritetna naloga

Osveščanje javnosti o
enakih možnosti za invalide

Objava strokovnih člankov in prispevkov na temo
enakih možnosti v rubriki Občina po meri
invalidov na spletni strani in v občinskem glasilu
Celovito obdelati rubriko Občina po meri invalidov
z vsemi potrebnimi informacijami tako za občane
kot za invalide in posebne skupine, objavljati
prispevke o aktivnostih za invalide in aktivnostih
invalidov Vitanjčanu

Sprotno obveščanje
občanov o programih in
aktivnostih za invalide in
druge

Čas
Odgovorni
izvajanja nosilec
Trajna
Občinska uprava
naloga
Trajna
naloga

Občinska uprava

Viri
financiranja
Občinski
proračun
Občinski
proračun
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14. OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE POLITIKE
Cilj: zagotavljanje učinkovite zakonodaje in ukrepe, ki bo omogočala invalidom polnopravno in enakovredno uživanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Naloga

Prioritetna naloga

Spodbujanje izboljšanja
zakonodaje s področja
invalidske politike

Zbiranje informacij o potrebah in možnih rešitvah
uveljavljanja enakih možnosti za invalide in
posredovanje teh pripravljavcem krovne
zakonodaje
Vzpostaviti pretok informacij o uveljavljanju
zakonodaje s področja enakih možnosti za
invalide v vsakdanji praksi med izvajalci in
zakonodajalci

Spodbujanje izboljšanja
zakonodaje s področja
invalidske politike

Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Svet za invalide,
občinska uprava

Viri
financiranja
Občinski
proračun

Trajna
naloga

Svet za invalide,
občinska uprava

Občinski
proračun

15. ZAKONODAJA
Cilj: zagotavljati skrbno upoštevanje krovne zakonodaje in načel enakopravnosti uživanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ne glede na katerokoli osebno okoliščino posameznika
Naloga

Prioritetna naloga

Zagotavljati skrbno
upoštevanje zakonodaje in
načel enakih možnosti
invalidov
Skrbna priprava občinskih
predpisov

Vzpostaviti stalno izmenjavo informacij med
invalidskimi društvi in drugimi institucijami ter
občino o prilagajanju lokalne zakonodaje v
invalidom in občanom prijaznejšo vsebino
Pri pripravi občinskih aktov upoštevati potrebe
invalidov

Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Svet za invalide,
občinska uprava

Trajna
naloga

Svet za invalide, Občinski
občinska uprava proračun

Viri
financiranja
Občinski
proračun
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16. EKONOMSKA POLITIKA
Cilj: zagotavljati izvajanje programov, ki invalidom omogočajo samostojno vključevanje v družbeno okolje na vseh področjih
Naloga

Prioritetna naloga

Uporaba prostorov oz.
večnamenskih dvoran za
namen prireditev, okroglih
miz, predavanj, druženj,
športnih dejavnosti
Financiranje programov za
invalide

Možnost brezplačne uporabe prostorov za
potrebe prireditev, predstav, delavnic, športnih
aktivnosti, itd. v organizaciji invalidskih organizacij

Sofinanciranje programov invalidskih in
humanitarnih društev in organizacij
z razpisi

Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Občinska uprava,
upravljavci
prostorov

Viri
financiranja
Občinski
proračun

Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinski
proračun

17. KOORDINACIJA DELA
Cilj: zagotavljati visoko raven kakovosti in sledenje izboljšavam pri izvajanju programov za invalide
Naloga

Prioritetna naloga

Sprotno spremljanje in
sooblikovanje delovanja
izvajalcev
Sprotno spremljanje
delovanja društev
Sprotno spremljanje
delovanja društev

Spremljanje poročil izvajalca pomoči na domu,
Rdečega križa in drugih izvajalcev programov za
invalide
Udeleževanje občnih zborov in dogodkov, ki jih
organizirajo društva
Spremljanje poročil društev in drugih organizacij
o porabi sredstev iz občinskih razpisov

Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Svet za invalide,
Občinska uprava

Viri
financiranja
Občinski
proračun

Trajna
naloga
Trajna
naloga

Svet za invalide,
Občinska uprava
Občinska uprava

Občinski
proračun
Občinski
proračun
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18. INVALIDSKE ORGANIZACIJE
Cilj. Krepitev delovanja invalidskih organizacij
Naloga

Prioritetna naloga

Podpora delovanju
invalidskih organizacij
Podpora delovanju
invalidskih organizacij

Svetovalna in administrativna pomoč invalidskim
društvom in organizacijam
Pomoč pri iskanju primernih prostorov za
delovanje in izvajanje aktivnosti, omogočati
možnost brezplačne uporabe prostorov
Pomoč pri iskanju donatorjev in pokroviteljev
prireditev

Podpora delovanju
invalidskih organizacij

Čas
izvajanja
Trajna
naloga
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Občinska uprava

Trajna
naloga

Občinska uprava

Občinska uprava

Viri
financiranja
Občinski
proračun
Občinski
proračun
Občinski
proračun

19. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA OSEBJA
Cilj: zagotavljati ustrezno število strokovnjakov in razširjanje temeljnih znanj za delo z invalidi in osebami s posebnimi
potrebami
Naloga

Prioritetna naloga

Usposabljanje in
osveščanje strokovnega
kadra

Pridobiti predloge invalidskih organizacij za
podporo konkretnega usposabljanja strokovnih
kadrov (s posameznih področij npr. zdravstveno
osebje, kulturni delavci, športni delavci, …)

Usposabljanje strokovnega
kadra

Iskanje možnosti dodatnih izobraževanj v
ustanovah

Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Občinska
uprava, državne
in lokalne
ustanove,
zavodi

Trajna
naloga

Občinska
uprava

Viri
financiranja
Občinski
proračun,
proračun
državnih
ustanov,
posamezni
zavodi
Občinski
proračun
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20. NACIONALNI NADZOR IN OCENJEVANJE PROGRAMOV ZA INVALIDE V OKVIRU IZVAJANJA STANDARDNIH
PRAVIL
Cilj: spremljanje izvajanja ukrepov in njihovih učinkov na izenačevanje možnosti invalidov za nenehno izboljševanje
podpornega okolja za invalide
Naloga

Prioritetna naloga

Spremljanje in ugotavljanje
učinkov

Vzpostaviti način za sprotno spremljanje
izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta in
ugotavljanje učinkov, priprava poročil
Vzpostaviti način za sprejemanje novih pobud,
njihovo oceno in enkrat letno vključevanje v
akcijski načrt oz. njegovo novelacijo

Spremljanje in ugotavljanje
učinkov – sprejemanje
pobud

Čas
izvajanja
Trajna
naloga
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Svet za invalide,
Občinska
uprava
Svet za invalide,
Občinska
uprava

Viri
financiranja
Občinski
proračun

Odgovorni
nosilec
Svet za invalide,
Občinska
uprava

Viri
financiranja
Občinski
proračun, EU
skladi,
invalidske
organizacije,
društva

Občinski
proračun

21. TEHNIČNO IN GOSPODARSKO SODELOVANJE
Cilj: Vključevanje invalidnosti v tehnično in gospodarsko sodelovanje
Naloga

Prioritetna naloga

Vključevanje pomembnih
vprašanj na področju
invalidnosti pri
gospodarskem sodelovanju

Vključevanje pomembnih vprašanj na področju
invalidnosti pri povezovanju čezmejnega in
mednarodnega sodelovanja pri oblikovanju novih
projektov

Čas
izvajanja
Trajna
naloga
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22. MEDNARODNO SODELOVANJE
Cilj: Posnemanje dobrih zgledov in izmenjava dobrih praks in izkušenj
Naloga

Prioritetna naloga

Spodbujanje čezmejnega in
mednarodnega sodelovanja

Sodelovanje pri mednarodnem povezovanju in
sodelovanju z institucijami, ki se posredno ali
neposredno ukvarjajo z invalidi, spodbujanje
izmenjevanja dobrih praks z različnih področij
življenja

Čas
izvajanja
Trajna
naloga

Odgovorni
nosilec
Svet za invalide,
Občinska
uprava

Viri
financiranja
Občinski
proračun, EU
skladi,
invalidske
organizacije,
društva

Splošne usmeritve:
- Zagotavljanje sredstev za izvajanje Akcijskega načrta v proračunu občine Dobrna;
- Aktivna pomoč občine društvom in organizacijam pri prijavi na razpise, ki spodbujajo izvajanje nalog akcijskega načrta;
- Letni pregled realiziranih nalog Akcijskega načrta ter pregled predlogov za dopolnitev Akcijskega načrta;
- Spodbujanje invalidov k aktivnemu vključevanju v dogajanje v občini ;
- Spodbujanje invalidov k predstavitvi svojih težav in k skupnemu sodelovanju pri iskanju rešitev in
- Podpora občine projektom, ki jih izvajajo posamezna invalidska društva (finančna podpora, organizacijska podpora,
brezplačna uporaba prostorov,…).
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