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1. 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.
Zgoraj navedenemu že od svojega začetka delovanja sledi tudi Občina Dobrna, ki se
namerava prijaviti na Javni razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.
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, ki zadosti vsem pogojem navedenega ukrepa pridobi listino '' Občina po meri
invalidov”.
V Občini Dobrna z invalidi “sobivamo že od leta 1947, ko je bil ustanovljen takratni
“Mladinski dom Miha Pintar” – danes Center za usposabljanje, delo in varstvo CUDV
Dobrna. Center CUDV Dobrna vključuje osebe tako s telesno kot tudi duševno motno
v razvoju in se skupaj s svojimi uporabniki že vse od nastanka aktivno vključuje v
utrip kraja.
V letu 2015 je Dom Nine Pokorn Grmovje v centru Dobrne odprl enoto Pod lipco, kjer
sobiva 12 odraslih uporabnikov s posebnimi potrebami, ki se prav tako redno
vključujejo v aktivnosti kraja.
V Termah Dobrna imajo v hotelu Vita negovalni oddelek za bolnike in turiste, ki so
težje pokretni in težko skrbijo sami zase. Program je sofinanciranj preko ZZZS in
lahko rečemo da je prisotnost teh bolnikov v kraju vsakodnevna.
V letu 2009 so Terme Dobrna prejele Srebri certifikatat invalidom prijazno in dobile
potrditev, da je Hotel Vita urejen in dostopen ne le za goste, ki so gibalno ovirani,
ampak tudi za ljudi s posebnimi potrebami na področju vida, sluha in duševnega
zdravja.
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Prisotnost prej navedenih ustanov v kraju Občino Dobrna že ves čas od njenega
nastanka usmerja v sprotno upoštevanje specifičnih omejitev posameznih
uporabnikov pri snovanju novih projektov in investicij, ki so lahko rečemo v večini
primerov že prilagojene sobivanju z invalidi in drugimi ranljivimi skupinami oseb.
Temu sledijo tudi podjetniki in drugi poslovni subjekti v kraju.

1.1 Pregled glavnih dosedanjih aktivnosti projekta »Občina po meri
invalidov« v Občini Dobrna
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.

Slika 1: Okrogla miza

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.
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Ob zaključku okrogle mize je bilo tudi 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.

Slika 2,3,4: Sprehod po kraju

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 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;
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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.
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.
Slika 5: Glasilo Dobrčan

Vse vsebine v zvezi s projektom so redno objavljene na občinski uradni spletni strani
www.dobrna.si v rubriki Aktualni projekti.

Slika 6: Spletna stran www.dobrna.si, rubrika projekta Invalidom prijazna občina
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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«.

Slika 7: Promocijska stojnica - 8.5.2017

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.

Slika 8: Brezplačne meritve v sodelovanju z MDDI Celje

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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Slika 9: Delovni sestanek 15.11.2017

1.2 Število delovnih invalidov v Občini Dobrna v primerjavi s številom
delovnih invalidov v Sloveniji
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo število delovnih invalidov v Občini Dobrna
v zadnjih dveh letih sledeče:
LETO
2016
2015

ŠTEVILO PREBIVALCEV
2223
2188

ŠTEVILO DELOVNIH INVALIDOV
%
23
1,03%
23
1,05%

Tabela 1: Število delovnih invalidov v Občini Dobrna

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo število delovnih invalidov v Sloveniji v
zadnjih dveh letih sledeče:
LETO
2016
2015

ŠTEVILO PREBIVALCEV
2064241
2063077

ŠTEVILO DELOVNIH INVALIDOV
%
32205
1,56%
30851
1,50%

Tabela 2: Število delovnih invalidob v Sloveniji

Kot je razvidno v zgornji tabeli, je odstotek delovnih invalidov v Občini Dobrna nižje
kot na ravni države.
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1.3 Popis invalidskih in drugih društev ter organizacij, ki delujejo v
lokalnem okolju
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 branko.dobovicnik@gmail.com
DRUŠTVO
UPOKOJENCEV DOBRNA
ŠTEFAN POHAJAČ
PROSTOVOLJNO
stefan.pohajac@t-1.si
GASILSKO DRUŠTVO

MOŠKI PEVSKI ZBOR
KUD DOBRNA
ŽENSKI PEVSKI ZBOR
KORONA - KUD DOBRNA
DRUŠTVO ZA
ORGANIZACIJO
PRIREDITEV NOČ POD
KOSTANJI
FOLKLORNA SKUPINA
KUD DOBRNA

(051) 324-164

MIRAN FREITAG
JOŽE ŠKOFLEK

/

(041) 794-418

ALEŠ ŠTEPIHAR

ales.stepihar@lu-celje.si

(031) 886-161

ANA ŽUŽEK

anka.zuzek@gmail.com

(031) 789-630

FRANCI ŠPEGEL

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

(041) 274-714

JADRANKA GOLČER

jadranka.golcer@gmail.com

(040) 211-336

ROK ŽERJAV

zerjav.rok@gmail.com

(041) 857-442

IDA HORVAT

ida@dadgrad.si

(041) 381-550

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

(040) 477-063
(051) 223-452
(031) 604-220

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

(031) 322-639
(031) 558-995
(031) 542-058
031 551-159

marta.javornik@gmail.com

(040) 723-873

LIDIJA MAROŠEK
RDEČI KRIŽ DOBRNA

(041) 763-341

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

ČEBELARSKO DRUŠTVO LIDIJA SENIČ
TURISTIČNO DRUŠTVO MARIJA DEU VREČER
DOBRNA
LOVSKA DRUŽINA
DOBRNA
STRELSKO DRUŠTVO
DOBRNA
KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO DOBRNA
PLANINSKO DRUŠTVO
DOBRNA

GSM

STANKA KRAJNC

KONJEREJSKO DRUŠTVO TOMAŽ ZAKRAJŠEK
DOBRNA
ANDREJA STOPAR
ZB NOB DOBRNA
KARITAS DOBRNA

HERTA ROŠER

MLADINSKI KLUB

ALJAŽ ČERENAK

BRANKA GAL
DRUŠTVO
PODEŽELJSKIH ŽENA IN
DEKLET ARNIKA
DOBRNA
MARTA JAVORNIK
LJUDSKE PEVKE
DOBRNA - SEKCIJA TD
DOBRNA

(040) 436-515
(041) 769-684
(041) 692 - 683
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KLUB MALEGA
NOGOMETA
SAMORASTNIKI
KOLESARSKO DRUŠTVO
KROKAR
PEVSKO DRUŠTVO
''STARA LJUDSKA
PESEM'' DOBRNASESTRE JAKOB
GODBA DOBRNA SEKCIJA KUD DOBRNA

DRUŠTVO
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA DOBRNA

ADAMIČ DRAGO
KLEMEN ŠTIMULAK

drago.adamic@gmail.com
klemen.stimulak@gmail.com

(041) 794-052
(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

Tabela 3: Društva v Občini Dobrna

Sodelujemo tudi z naslednjimi 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.
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.
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2. ANALIZA STANJA O POLOŽAJU INVALIDOV V OBČINI DOBRNA
Analiza stanja o položaju invalidov v Občini Dobrna v nadaljevanju zajema celotni
trenutni položaj invalidov glede na standardna pravila OZN. Standardna pravila so
naslednja: osveščanje, zdravstveno varstvo, rehabilitacija, strokovno-podporne
službe, dostopnost, vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje, finančna pomoč in
socialna varnost, družinsko življenje in osebna integriteta, kultura, rekreacija in šport,
religija, informiranje in raziskovanje, oblikovanje in načrtovanje politike, zakonodaja,
ekonomska politika, koordinacija dela, invalidske organizacije, usposabljanje
strokovnega osebja, nacionalen nadzor in ocenjevanje programov za invalide v
okviru izvajanja Standardnih pravil, tehnično in gospodarsko sodelovanje ter
mednarodno sodelovanje.

2.1 Osveščanje
Občina Dobrna se zaveda pomembnosti osveščanja o invalidih, njihovih potrebah,
pravicah, zmožnostih. Osveščanje celotne družbe o invalidih, njihovem prispevku k
razvoju družbe, pravicah, dostojanstvu in potrebah je zelo pomembno. Pomembno je
tudi, da poteka sistemsko na vseh področjih družbenega življenja v čim večjem
številu organiziranih oblik javnega delovanja. Samo tako bodo informacije prodrle do
čim večjega števila posameznikov in s tem spodbudile zavedanje problematike
invalidov v celotni družbi.
Pri osveščanju pomembno vlogo s svojim vzgojno – izobraževalnim in svetovalnim
delom opravljajo šola in vrtec, izvajalke pomoči na domu, patronažna služba,
referenčna ambulanta, društva invalidov, občina in drugi.
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.
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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. 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 redno objavljeni tudi v
občinskem glasilu Dobrčan in deljeni na Facebook profilu občine.
Skupaj z Občino Dobrna in ZTŠK Dobrna so organizirali promocijsko stojnico
projekta Invalidom prijazna občina Dobrna z brezplačnimi meritvami holesterola in
krvnega sladkorja. Posameznike so osveščali o novostih in aktivnostih, ki jih društvo
počne. Omogočen je bil tudi vpis v društvo, predstavljene pa so bile tudi ugodnosti, ki
jih invalidom članstvo v društvu prinaša.
O aktivnostih društvo redno seznanja Občino Dobrna, ki vso gradivo objavi na
občinskih oglasnih deskah, po možnosti pa tudi v občinskem glasilu.
Člane in posameznike tudi vabijo na vse družabne dogodke, ki jih društvo prireja.
Dogodkov se redno udeležujejo tudi župan in drugi predstavniki občine.

Slika 10: Pozdrav članov društva delovnih invalidov na kopalnem dnevu na Dobrni iz strani župana g. Martina Brecla,
direktorja Term Dobrna g. Aleša Semeje in predsednice društva ge. Dragice Mirnik

Mddi Celje tudi redno organizira delovna srečanja in občne zbore ter družabne
dogodke z župani in zaposlenimi predstavniki vseh štirih občin, kjer poteka
predstavitev novosti in se vršijo dogovori o nadaljnjih aktivnostih projekta. O vseh
dogodkih in novostih obvešča člane in ostale zainteresirane preko spletne strani in
Facebook profila društva.

Slika 11: Delovni sestanek v organizaciji Mddi Celje s predstavniki občin
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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.
V letu 2015 je v centru Dobrne zaživela enota Doma Nine Pokorn Grmovje, kjer je
nov dom našlo 12 odraslih uporabnikov s posebnimi potrebami. Tudi navedena
organizacija sodeluje s krajem, uporabniki so v okolje lepo sprejeti in prisotni na
različnih aktivnostih, ki so v kraju organizirane.
Občina Dobrna prepoznava trud invalidov in oseb s posebnimi potrebami ter
zavodov, ki delujejo na področju varstva invalidnih oseb in jim je v zadnjih letih
podelila naslednja občinska priznanja:
- Župansko priznanje Maruši Golčer za številne plavalne dosežke in naziv
Športnica invalidka 2016 Športne zveze Velenje in Mestne občine Velenje
(2017);
- Župansko priznanje ekipi CUDV Dobrna za ALBINU KOLARJU, VINKU
REŠETARJU IN TRENERJU ANDREJU POMPETU za izjemne uspehe na
Zimskih svetovnih igrah specialne olimpijade 2017 v avstrijskem Schladmingu
(2017).
- Zlati grb Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna za visoko
postavljene strokovne cilje in etične norme, s katerimi nadgrajuje zakonsko
predpisane vsebine s področja šolstva za osebe z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju. Z vključevanjem v evropske projekte postaja študijska
baza za področja fizioterapije, delovne terapije, specialne ter rehabilitacijske
pedagogike. S svojo vpetostjo v kraj Center nevsiljivo spreminja odnos do
drugačnosti, spodbuja strpnost in pripadnost skupnosti (2014).
- Župansko priznanje Ini Košič in ekipi Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Dobrna za odlične rezultate na Svetovnih letnih igrah specialne olimpijade
2011 v Atenah: zlata medalja v kolesarjenju na krajše proge in srebrna
medalja v kolesarjenju na daljše proge (v letu 2012).
- Župansko priznanje ZAVODU ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO DOBRNA
za izjemen čut za varovanje kulturne dediščine ter vzorno sodelovanje na
mnogih področjih življenja in dela v Občini Dobrna (leta 2004)

Slika 12: Utrinek iz podelitve županskega prizanja uporabnikom CUDV Dobrna
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Tudi s tem izkazuje enakovredno obravnavo ranljivih skupin in skrbi za osveščanje
ljudi o njegovih zmožnostih, pravicah in njihovem prispevku k razvoju družbe.

2.2 Zdravstveno varstvo
Skrb za zdravje pomeni možnost za zgodnje odkrivanje, preprečevanje in zdravljenje
okvar, kar zagotavljamo z po eni strani z dostopnostjo v zdravstvene objekte, po
drugi strani pa z zagotovitvijo zadostnega števila usposobljenega medicinskega
osebja.
SPLOŠNA ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA
Občina Dobrna je soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje v okviru
katerega delujejo v Zdravstveni postaji Dobrna splošna, zobozdravstvena in
referenčna ambulanta, ki so namenjene tudi invalidom in ranljivim skupinam.
V letu 2016 je Režijski obrat uredil dostop do prostorov vseh treh ambulant za osebe
na invalidskih vozičkih in ostale ranljive osebe z drugimi prevoznimi sredstvi, v objekt
so bila nameščena tudi avtomatska vhodna vrata.

Slika 13: Urejen dostop v Zdravstveno postajo Dobrna

Urgentni center, nekatere specialistične ambulante, nekatere pomožne zdravstvene
storitve in urgentni Center so za naše občane na voljo v bližnjem Celju in ostalih
okoliških zdravstvenih ustanovah.
REFERENČNA AMBULANTA
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. Prav tako spremlja določene osebe, ki so jim bila odkrita bolezenska
stanja, ki potrebujejo redno kontrolo zdravstvenega stanja in nadzor nad terapijo
(npr. sladkorna bolezen, infarkt,…)
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PATRONAŽNA SLUŽBA
Patronažna služba je prav tako organizirana iz strani Zdravstvene postaje Vojnik, ki
izvaja obiske po programu tako pri bolnikih kot tudi pri osebah s posebnimi potrebami
ter novorojenčkih. Predvsem je naloga teh obiskov pri invalidih spodbujati
samostojnost na vseh področjih osebnega življenja, kar poteka v sodelovanju s
profesionalno službo. Pri starejših osebah je naloga obiskov opravljanje določenih
prevezov in drugih storitev pri osebah, ki sicer ne zahtevajo nujne prisotnosti
splošnega zdravnika (npr. odvzem krvi za kontrolo sladkorja).
Veliko vlogo pri pomoči pri zdravljenju invalidov prevzamejo patronažne medicinske
sestre. V zdravljenje se vključujejo predvsem pri oskrbi ran zaradi uporabe
pripomočka, npr. proteze, pri odstranjevanju šivov, dajanju injekcij, pri prevezovanju
ran.
Patronažne medicinske sestre se na terenu pogosto srečujejo s težavami zaradi
arhitektonskih ovir: stopnice, pragi, preozka vrata, neustrezno opravljena kopalnica…
Zato je zelo pomembno svetovanje glede ureditve bivalnega prostora za lažje gibanje
teh oseb (držala v kopalnici, nedrseče podloge v kadi, dvigalo, širša vrata, trapez...).
Medicinske sestre uporabnike tudi osveščajo o načinu pridobitve določenih pravic (za
npr. nov medicinski pripomoček).
Predvsem pa je na terenu najpomembnejše sodelovanje in dobra komunikacija med
invalidno osebo, svojci, patronažno medicinsko sestro in zdravnikom. V kolikor je ta
komunikacija dobra, se lahko rešijo tudi težave, ki so povezane z zdravljenjem in
rehabilitacijo.
CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
V okviru Zdravstvenega doma Celje deluje Center za krepitev zdravja, ki osvešča vso
zainteresirano javnost, ki ima urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje glede
naslednjih tematik:
















Zdravo živim.
Zvišane maščobe v krvi.
Sladkorna bolezen tipa 2.
Zvišan krvni tlak.
Gibam se.
Zdravo hujšanje.
S sladkorno boleznijo skozi življenje.
Podpora pri spoprijemanju z depresijo .
Podpora pri spoprijemanju z anksioznostjo (tesnobo).
Spoprijemanje s stresom.
Tehnike sproščanja.
Ali sem fit.
Test telesne pripravljenosti za starejše.
Svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola.
Svetovanje za opuščanje kajenja.
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Delavnice so za uporabnike brezplačne. Brezplačno najemnino v prostorih
Kulturnega doma Dobrna za izvajanje programa centra omogoča Občina Dobrna.
SPECIALNISTIČNE AMBULANTE V TERMAH DOBRNA
Termam Dobrna je bila podeljena koncesija za opravljanje ginekološke dejavnosti. V
prostorih hotela Vita deluje tudi Diagnostično – rehabilitacijski center kjer lahko osebe
na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ZZZS dobijo odobreno zdravniško
zdravljenje v primerih ginekoloških bolezni, vnetnih revmatskih bolezni,
degenerativnega izven sklepnega revmatizma, stanjih po poškodbah in operacijah
lokomotornega (gibalnega) sistema s funkcijsko prizadetostjo, nevroloških bolezni,
poškodbah in boleznih centralnega perifernega živčnega sistema, vključno z živčno
mišičnimi boleznimi. Za vsa ta bolezenska stanja nudijo na podlagi pogodbe z ZZZS
stacionarno ali ambulantno zdraviliško zdravljenje.
V Termah Dobrna že vrsto let izvajajo tudi ambulantne fizioterapije, katerih stroške
krije upravičenim osebam preko ZZZS. Prav tako izvajajo storitve rehabilitacije kjer
se telesno prizadeti pacienti postopno vključujejo v vsakodnevno življenje po različnih
poškodbah. V Termah Dobrna izvajajo tudi managerske in preventivne preglede,
opravljajo tudi samoplačniške ambulante za najrazličnejša področja zdravljenja.
Omeniti je potrebno tri naravne zdravilne dejavnike v Termah Dobrna, ki so priznani s
strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije: termalna voda, fango in šota.
(povzeto po spletnih straneh www.dobrna-medical.si in www.terme-dobrna.si ).

DEFIBRILATOR
Na območju Občine Dobrna imamo en javno dostopen defibrilator, ki ga je zagotovila
Občina Dobrna. Za redno servisiranje skrbi upravljavec objekta kjer je nameščen.
Stroški se krijejo iz proračuna občine. Občina je organizirala usposabljanje o pravilni
uporabi defibrilatorja s praktičnim prikazom oživljanja, ki je bilo za občane
brezplačno.

Slika 14 in 15: Javno dostopen defibrilator v centru Dobrne in utrinek iz izobraževanja o njegovi uporabi
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VARSTVO STAREJŠIH
V občini Dobrna je bilo na dan 31.12.2016 od 2.192 prebivalcev 497 občanov
starejših od 60 let, 337 starejših od 65. Nekaj teh občanov in nekaj mlajših s težjo
obliko invalidnosti potrebuje domsko oskrbo v domovih, kjer večini skladno z
Zakonom o socialnem varstvu Občina zagotavlja sofinanciranje oskrbe. Takšnih
občanov je v domovih v povprečju 20.
POMOČ NA DOMU
Storitev pomoč družini na domu, ki jo v Občini Dobrna v obliki javne socialno
varstvene storitve izvaja Dom ob Savinji Celje, koristijo trenutno 4 uporabniki.
Do pomoči na domu so opravičene osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje; - osebe s
statusom invalida, ki po oceni strokovne komisije ne zmorejo samostojnega življenja,
če stopnja in njihova invalidnost omogočata občasno oskrbo na domu; - druge
invalidne osebe, katerim je priznana pravica do tuje pomoči; - kronično bolne osebe z
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida; - hudo bolne
otroke s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.
Pomoč na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne
higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Občina Dobrna s sredstvi v proračunu omogoča, da se cena storitev za uporabnike v
zadnjih nekaj letih ni spremenila s tem, da krije razliko do polne cene storitve.
DRUŽINSKI POMOČNIK
Občina Dobrna skladno z Zakonom o socialnem varstvu zagotavlja financiranje
enega družinskega pomočnika.
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo
predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem
tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti,
individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se
iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe.
LEKARNA APOTEKA PRI TEATRU
Na Dobrni je koncesijo za opravljanje lekarniških storitev pridobila Lekarna Apoteka
pri Teatru.
OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV
Občina plačuje pavšalni prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov, ki
niso zavarovani iz drugega naslova. V mesecu oktobru 2017 je bilo v Občini Dobrni
tako zavarovanih 45 občanov.
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2.3 Rehabilitacija
Poznamo tri vrste rehabilitacijskih programov in sicer:
MEDICINSKA REHABILITACIJA
Z medicinsko rehabilitacijo si prizadevamo doseči stopnjo zdravja, kakršna je bila
pred boleznijo ali poškodbo oziroma vsaj približanje taki stopnji. V zdraviliških centrih
za medicinsko rehabilitacijo skrbijo, da je bolnikom zagotovljena strokovna
rehabilitacijska obravnava v času, ko so hospitalizirani in kasneje, če potrebujejo
dodatno ambulantno oskrbo. S pomočjo medicinske rehabilitacije bolniki lahko dokaj
hitro dosežejo napredek in osamosvojitev pri življenjskih aktivnostih.
Medicinsko rehabilitacijo izvajajo v Termah Dobrna za zdraviliška zdravljenja po
standardih tip 1, 2, 3, 4 in 6 in sicer:
Standard tip 1 - Vnetne revmatske bolezni
Standard tip 2 - Degenerativni izven sklepni revmatizem
Standard tip 3 - Stanje po poškodbah in operacijah na lokomotornem (gibalnem)
sistemu s funkcijsko prizadetostjo
Standard tip 4 - Nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega
živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter živčno mišičnimi
boleznimi
Standard tip 6 - Ginekološke bolezni
Celoten program rehabilitacije izvajajo preko ZZZS ali samoplačniško. Enako velja
tudi za storitve fizioterapije, ki jo v Termah Dobrna prav tako izvajajo.
POKLICNA REHABILITACIJA
Naslednja je poklicna rehabilitacija, pri kateri si ekipa prizadeva za vrnitev bolnika ali
poškodovanca na njegovo delovno mesto. Je proces, v katerem se zavarovanca
strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako, da se lahko
ustrezno razporedi oziroma zaposli in ponovno vključi v delovno okolje, oziroma se
usposobi za opravljanje istega poklica ali dela, tako, da se mu ustrezno prilagodi
delovno mesto z ustreznimi delovnimi pripomočki. V storitve poklicne rehabilitacije
napotuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
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
Če tudi poklicna rehabilitacija ni uspešna je tu še socialna rehabilitacija, ko gre za
reševanje socialne problematike in se pojavi z boleznijo ali invalidnostjo in zajema
bolnika ter njegovo okolje.
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Pri rehabilitaciji na splošno je zelo pomembna vloga invalidskih organizacij, saj le-te
skrbijo za socialno rehabilitacijo s spodbujanjem druženja, zmanjševanjem socialne
izključenosti in zagotavljanjem enakopravnih možnosti vključevanja v vse sfere
družbenega življenja.
Prav tako pa s finančno podporo pomagajo invalidom. Za njihove potrebe omogočajo
izvedbo rekreacije in rehabilitacije v bližnjih rehabilitacijskih centrih. Našteto
pripomore k dvigovanju samozavesti, pokaže voljo in jim pomaga zaživeti na novo.
Socialna rehabilitacija v Občini Dobrna poteka preko različnih programov, ki jih
izvajajo:
- 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…).

2.4 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.
Občina s temi strokovno podpornimi službami dobro sodeluje ter pomaga občanom
pri informiranju o storitvah, ki jih izvajajo strokovne podporne službe ter tudi nudi
pomoč tem službam pri izvajanju njihovih programov in jih podpira pri uvajanju novih
programov.
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Center za socialno delo Celje – Urejanje statusa invalida
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ureja oblike
družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih
oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je
ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do
dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do
dopolnjenega 26. leta starosti. Center za socialno delo odloča o priznanju statusa
invalida, pravici do nadomestila za invalidnost, katerega višina se vsako leto
valorizira in določi s sklepom Vlade Republike Slovenije in dodatku za tujo nego in
pomoč. Sicer je center pristojen tudi za odločanje o drugih prejemkih kot so: Socialno
delo z odraslimi osebami, Skrbništvo, Pravice do družinskega pomočnika, Pravice
gluhe osebe do tolmača, Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj, Preživnine
odraslih, Zdravstveno zavarovanje ranljivih oseb, Otroški dodatek, …
Občina Dobrna redno sodeluje tudi z Zavodom za zaposlovanje Celje, izvaja
programe javnih del in usposabljanj na delovnem mestu, ki jih zavod razpiše.
Pogosto se pri kadrovanju srečuje z dolgotrajno brezposelnimi osebami, ki imajo
odločbe o statusu invalida ter razne omejitve pri delu zaradi bolezni in v teh primerih
je sodelovanje z zavodom izredno pomembno, saj gre za zaposlovanje ranljivih oseb,
ki se morajo ponovno vrniti v delovno okolje kar mnogim predstavlja veliko oviro.
V Celju deluje tudi območna enota Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je univerzalni
pravni naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
Republiki Sloveniji in je edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti v Republiki
Sloveniji. V primeru invalidnosti so zavarovanci razvrščeni v tri kategorije:
- I. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega
pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več
preostale delovne zmožnosti;
- II. kategorija - če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic
zmanjšana za 50 % ali več;
- III. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim
časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od
polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna
zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še
lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen
za delo na delovnem mestu, na katerem dela.
Pravico do invalidske pokojnine pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala:
- 1. invalidnost I. kategorije,
- 2. invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim
časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55
let,
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-

-

3. invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim
časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa
mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let,
4. invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker
je dopolnil 65 let starosti

Zavod je pristojen tudi za izplačila naslednjih transferjev:
 dodatek za pomoč in postrežbo,
 invalidnine za telesno okvaro,
 nadomestila iz invalidskega zavarovanja uživalcev pravic na podlagi preostale
delovne zmožnosti.
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.
Za invalide pomembno področje je zagotavljanje cenovno dostopnih ortopedskih in
drugih pripomočkov ter razvoj ustrezne mreže servisnih služb za samostojnejše
življenje invalidov. V Celju in okolici je ponudnikov invalidskih pripomočkov veliko
( Cri Celje d.o.o., Marela d.o.o.) in tudi pri tem se izkaže pomen patronažne službe in
drugih ponudnikov invalidskih pripomočkov, ki znajo bolnikom svetovati pri postopku
in izbiri ortopedskih pripomočkov in zdravil.
Društvo upokojencev Dobrna že več let sodeluje v projektu »Starejši za starejše«.
Izvajanje programa je zelo pomembno še posebej na podeželju. Gre za mlajše
upokojence (ki jih ZDUS redno izobražuje in se tudi med seboj redno srečujejo), ki
enkrat na leto obiščejo starostnike in ugotavljajo, kako je z njimi. Če zaznajo težave,
se obrnejo na svojega lokalnega koordinatorja, ta pa na pristojni center za socialno
delo, patronažno sestro, dobrodelno organizacijo, Spominčico (če gre za dementne)
ali poiščejo prostovoljce, tudi med otroki in mladino, ki jim lahko tako ali drugače
pomagajo, skratka, organizirajo jim pomoč, če so je potrebni.
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.
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.
Pomembna je tudi vloga Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, ki skrbi
med drugim 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.
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2.5 Dostopnost
Odpravljanje arhitekturnih ovir je tista naloga, na katero najprej pomislimo, ko se
srečamo za nalogami zagotavljanja dostopnosti.
Nabor potrebnih ukrepov na tem področju je bil narejen po organiziranem sprehodu
po kraju na katerega smo povabili tudi društva, ustanove in invalidske organizacije, ki
delujejo na območju občine.
Dostopnost je pomembno pravilo za neodvisno življenje invalidov, gibalno oviranih
ter tudi starejših občanov. Prav tako je Občina Dobrna turistični kraj, v katerega
prihajajo gostje z najrazličnejšimi potrebami.
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.

Slika 16: Srebrni Certifikat Term Dobrna

2.5.1 Izvedeni ukrepi po kraju
Na področju odprave arhitekturnih ovir je bilo v Občini Dobrna v času izvajanja
projekta veliko narejenega in sicer:
VZPOSTAVITEV VARNE POTI NA PLOČNIKU NA SEVERNEM DELU TRGA
S projektom rušitve objekta ob regionalni cesti v centru Dobrne je bil urejen pločnik,
ki omogoča varno pot tudi za uporabnike invalidskih vozičkov.
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Slika 17, 18: Stanje pred in po rušitvi objekta v centru Dobrne

POGLOBITVE PLOČNIKOV
Poglobitve pločnikov na lokacijah pri osnovni šoli, kulturnem domu, glavnem
parkirišču, pri vrtcu in v centru je izvedel Režijski obrat občine, sredstva za izvedbo
so bila rezervirana v občinskem proračunu.

Slika 19, 20: Stanje pred izvedbo poglobitev

Slika 21: 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.

Slika 22: 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.

Slika 23: Označitev parkirnih mest za invalide
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2.5.2 Seznam še neizvedenih ukrepov
V nadaljevanju so navedeni drugi potrebni ukrepi, ki so bili zavedeni na dosedanjih
skupnih srečanjih sodelujočih v projektu:
- Prestavitev občinskega nabiralnika in zvonca (na nižjo, ustrezno višino).
- Ureditev obstoječega parkirnega mesta za invalide na parkirišču za občinsko
stavbo, da bo v skladu s standardi.
- Ureditev klančine na vhodu v občinsko stavbo (da bo v skladu s standardi).
- Zamenjava obstoječih vrat na vhodu v občinsko stavbo z avtomatskimi vrati.
- Označitev parkirnih mest za parkiranje za invalide pri trgovini (Poslovnemu
sistemu Mercator d.d. so bili posredovani sklepi okrogle mize glede predloga
označitve parkirnih mest za invalide in postavitvi znaka za označitev parkirišča
za invalide pred trgovino na Dobrni.
- Ureditev poglobitve pločnika ob cesti proti pokopališču Dobrna.
- Namestitev slušne zanke po celotni cerkvi Marijinega vnebovzetja.
- Namestitev slušne zanke v Kulturnem domu in Knjižnici Dobrna.
- Nabava knjižničnega gradiva za slepe in slabovidne.
- Namestitev obvestilnega znaka za invalide, ki pridejo prvič v Terme Dobrna in
ne vedo kje lahko parkirajo.
- Namestitev slušne zanke na recepciji hotela.
- Možnost izposoje slušalk na recepciji in sicer za goste, ki imajo težave s
sluhom.
- Zagotavljanje tolmača SZJ gluhih osebam na prireditvah in pri opravljanju
javnih storitev..
- Namestitev oznak v brajici ter v lahko čitljivi in razumljivi obliki v javnih objektih
in zgradbah.
- Urediti dostop v lekarno, da bo primeren za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Namestitev gugalnice ali kakšnega drugega igrala v zdraviliškem parku za
invalidne otroke.
- Namestitev dodatnega Info terminala v višini – vidni uporabnikom na vozičku.
- Pri župnijski cerkvi označiti mesta za parkiranje za invalide.
- Preveriti možnost vključitve Evro ključa za invalide pri novi infrastrukturi.
- Urediti prehod za pešce proti pokopališču.
- Z Izletnikom Celje dogovoriti 1 x tedensko možnost prevoza z avtobusom z
rampo, ki omogoča vstop uporabnikom vozičkov.
- Vzpostaviti »domači« Lions Klub.
- Vzpostaviti sodelovanje s Karitasom in Rdečim križem – poleg oblačil bi
potekala izmenjava tudi drugih nujnih življenjskih potrebščin in opreme.
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2.6 Vzgoja in izobraževanje
Izobraževanje je temeljna potreba in pravica vsakega človeka. Potrebe in pravice
invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami je nujno enakopravno upoštevati, jim
omogočiti dostop do izobraževanja in ga tudi prilagoditi v skladu z odločbami, ki jih za
posameznega otroka izdajo za to pooblaščene ustanove.
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja,
vzgojne programe oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
V Osnovno šolo Dobrna so vključeni otroci s posebnimi potrebami, katerih specifične
potrebe rešujejo sproti s prilagoditvami učnega procesa. Zaenkrat šole ne obiskujejo
gibalno ovirani otroci. Je pa v primeru, da bi se to zgodilo infrastruktura ustrezna tudi
za te primere (dvigalo, dostopi do večine učilnic in telovadnice).

Slika 24: Osnovna šola Dobrna iz južne strani

Tudi v Vrtec Dobrna so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Ker je objekt
novogradnja je dostopen z vozički in drugimi pripomočki. Prav tako je sama ureditev
v skladu s sodobnimi smernicami, ki omogoča nemoteno uporabo tudi invalidnim
osebam.

Slika 25: Vrtec Dobrna
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V obeh izobraževalnih ustanovah deluje Mobilno specialna služba, ki je sofinancirana
iz občinskega proračuna. Prav tako je nekaj učencev s posebnimi odločbami, ki imajo
z odločbo odobreno dodatno strokovno pomoč.
Sicer je ena izmed temeljnih nalog tudi izobraževanje otrok v smislu sprejemati
drugačnih ljudi, tudi invalidov. Ker so v našem prostoru invalidi in osebe s posebnimi
potrebami vsakodnevno v stiku tako z otroki iz vrtca kot tudi iz šole problemov na tem
področju praktično ni zaznati. Verjetno je to tudi posledica druženja vseh ustanov v
kraju ob najrazličnejših priložnostih (dnevi odprtih vrat, obisk invalidov, …). Si pa v
šoli želijo da bi bil organiziran dogodek, kjer bi se predstavili invalidi in bi otroci npr.
lahko »preizkusili« kako je če nič ne vidiš, če si priklenjen na voziček in podobno.
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.
V Centru za usposabljanje delo in varstvo Dobrna izvajajo usposabljanje po
Posebnem programu, vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike do 26. leta
starosti. Center ima sodobne prostore, ki jih vsako leto dopolnjuje z najsodobnejšimi
posodobitvami za izvajanje modernih izobraževalnih metod za mladostnike z zmerno,
težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Slika 26: CUDV Dobrna

K izobraževalni ustanovi štejemo tudi Knjižnico Dobrna, ki je kulturno izobraževalno
središče, ki jo pogosto obiskujejo tudi osebe s posebnimi potrebami. V Dobrni je
urejen dostop v knjižnico za gibalno ovirane, v prostorih so tudi urejene sanitarije za
invalide. V knjižnici se srečujejo s pomanjkanjem gradiva za slepe in slabovidne.

Slika 27: Knjižnica Dobrna
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2.7 Zaposlovanje
Delo in zaposlitev invalidov ni pomembno samo zaradi pridobivanja sredstev za
življenje in s tem preprečevanja revščine, pač pa je tudi pomemben dejavnik
socialnega vključevanja invalidov v družbo in njihovega osebnostnega razvoja.
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. S tem daje priložnost invalidom, da se izkažejo in prispevajo svoj del k razvoju
družbe. Vse to pa zelo pozitivno vpliva tudi na njihov osebni razvoj in samozavest, ki
večkrat trpita zaradi predhodnih težav pri zaposlovanju.
V preteklem obdobju smo na občinski upravi v delo vključili na delovno usposabljanje
uporabnico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.
Na spletni strani objavljamo članke in prispevke ter razpise in tako spodbujamo
invalide k čimprejšnji delovni aktivaciji seveda glede na njihove zmožnosti.

2.8 Finančna pomoč in socialna varnost
Invalidi so po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
(Uradni list RS, št. 41/1983) zmerno, težje in težko duševno prizadete osebe in
telesno prizadete osebe, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo. Za
nezmožne za samostojno življenje in delo pa štejejo osebe, ki so pridobitno
nesposobne, se zaradi prizadetosti ne morejo vključiti v usposabljanje za delo in
potrebujejo pomoč druge osebe pri oskrbi ter varstvu svojih pravic in koristi.
Status invalida in materialne pravice po tem zakonu pridobijo prizadete osebe z
dopolnjenim 18. letom starosti oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta
ugotovljena kasneje v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta
starosti. Za pridobitev pravic morajo imeti osebe poleg ugotovljene stopnje duševne
ali telesne prizadetosti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Nadomestilo za invalidnost
Nadomestilo za invalidnost pridobi invalidna oseba ne glede na socialno stanje
oziroma cenzus na družinskega člana.
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Prvi pogoj je, da invalidna oseba, če lahko uveljavi pravice iz naslova invalidnosti po
drugih predpisih (na primer po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja),
to pravico najprej uveljavi iz tega naslova. Šele če je višina sredstev nižja od višine
nadomestila za invalidnost, lahko uveljavi razliko do nadomestila za invalidnost.
Upoštevajoč določbo Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki v 152. členu določa,
da se »od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 višina transferjev za osebe,
ki jih določa ZDVDTP, določi v višini, kot je določena s Sklepom o usklajenih višinah
transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011
(Uradni list RS, št. 57/11), za nadomestilo za invalidnost in za dodatek za tujo nego
in pomoč«, znaša nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb 288, 89 EUR.
Dodatek za tujo nego in pomoč
Če invalidna oseba, ki prejema nadomestilo za invalidnost, potrebuje pomoč druge
osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, lahko po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb uveljavlja tudi pravico do dodatka za
tujo nego in pomoč. Pri ugotavljanju pravice do tega dodatka se smiselno
uporabljajo kriteriji s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pomoč in
višina dodatka je odvisna od tega, ali je invalidni osebi nujno potrebna pomoč in
postrežba pri opravljanju vseh ali pri večini osnovnih življenjskih funkcij.
Od 1. julija 2011 znaša dodatek za tujo nego in pomoč po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb:
-

za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb: 165,07 EUR
za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih
potreb: 82,54 EUR.

Osebi, ki ima status invalida po tem zakonu, se stroški obveznega zdravstvenega
zavarovanja krijejo iz republiškega proračuna, razen ko je oseba iz naslova
invalidnosti upravičena do materialnih pravic po drugih predpisih in je zato tudi
zdravstveno zavarovana iz drugega naslova.
Poleg opisanih pravic Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb invalidnim osebam zagotavlja pravice do varstva v splošnih in posebnih
socialno varstvenih zavodih in varstva v drugi družini.
Delno plačilo za izgubljeni dohodek
Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden o staršev
ali druga oseba, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas
zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno
oviranega otroka. Ne šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je prenehala
opravljati samostojno oziroma kmetijsko dejavnost.
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Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je 734,15 evro. Če eden od
staršev dela s krajšim delovnim časom od polnega, mu pripada sorazmerni del
delnega plačila za izgubljeni dohodek.
Družinski pomočnik
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu (18.a člen) ima pravico do izbire
družinskega pomočnika invalidna oseba:
- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel
eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno
plačilo za izgubljeni dohodek
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb (Uradni list SRS, št. 41/1983) in potrebuje pomoč za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb ali
- Za katero komisija za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika
ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno
ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb.
Delno plačilo za izgubljeni dohodek (DPID) se do 31. 12. 2017 ne usklajuje na
podlagi 68. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in
2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15), kar pomeni, da se višina DPID v letu
2016 ne spreminja in ostaja enako, to je 734,15 EUR.
Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz državnega proračuna zagotavljajo
sredstva za denarne socialne pomoči tistim posameznikom, ki si materialne
varnosti ne morejo zagotoviti sami, in sicer zaradi okoliščin, na katere ne morejo
vplivati.
Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, s katerim
upravičenec poravnava stroške, nastale zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem
stanju, zaradi katerih ne more zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb in zato nujno
in stalno potrebuje tujo nego in pomoč.
Po Sklepu o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo (Uradni list RS, št. 9/13) od 1.
1. 2013 dalje ti znašajo:
- za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepo osebo in
nepokretno osebo 292,11 evra,
- za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidno osebo
146,06
- za uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno
strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege 418,88 evra.
Dodatek za pomoč in postrežbo se usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja
usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
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Ministrstvo skrbi za to, da so socialno varstvene storitve dostopne posamezniku,
družini in skupini prebivalstva pri preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk,
nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Javna služba obsega socialno
preventivo, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom in na domu,
institucionalno varstvo, družinskega pomočnika, vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji.
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.

2.9 Družinsko življenje in osebna integriteta
Družine invalidov so deležne naslednje pomoči:
-

otroški dodatek;

dodatek za nego otroka (uveljavi jo en od staršev, za otroka, ki potrebuje
posebno varstvo in nego);
delno plačilo za izgubljen dohodek (uveljavi jo en od staršev, za otroka, ki
potrebuje posebno varstvo in nego, po mnenju posebne komisije);
prva socialna pomoč (ko oseba išče pomoč na CSD prvič);
družinski pomočnik;
državne štipendije, subvencionirani prevozi otrok;
druge storitve, ki so zajete v zakonih.

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 pokriva razliko do polne cene programa na posameznega otroka.
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2.10 Kultura
Kultura je eno najpomembnejših značilnosti človeka, v njej se posameznik razvije in
razlikuje od drugih. Aktivno udejstvovanje invalidov in drugih posebnih skupin v
kulturno življenje skupnosti je izrednega pomena za njihovo socialno vključenost,
ustvarjalnost, osebni razvoj in samozavest.
Dostop gibalno oviranim do večine prostorov, kjer se odvijajo kulturne dejavnosti v
Občini Dobrna (Knjižnica Dobrna, OŠ Dobrna, Kulturni dom Dobrna, Vrtec Dobrna) je
urejen. Pred vhodi v objekt so zagotovljena parkirna mesta za invalide. Urejene so
tudi sanitarije za invalidne osebe.
Kulturni dom je kulturno središče prilagojeno invalidom in gibalno oviranim osebam.
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.

Slika 28: Sodelovanje varovancev Cudv Dobrna v kulturnem programu na prireditvi Martinovanje

Knjižnica dandanes vse bolj posveča pozornost pripravi vzporednih dejavnosti
knjižnice. Tudi v Dobrni izvajajo pravljične ure za najmlajše ter literarna srečanja ter
tematske večere pri čemer se pojavi problem za slušno prizadete, zato bi bilo vredno
razmisliti o namestitvi slušne zanke tako v knjižnici kot tudi v kulturnem domu, kjer se
odvijajo različne prireditve. Knjižnica se sooča tudi s pomanjkanjem knjižnega
gradiva za slepe in slabovidne osebe.
Občina omogoča društvom in invalidskim organizacijam ki delujejo v občini oprostitev
najemnine v prostorih Kulturnega doma Dobrna za izvajanje kulturnih programov za
svoje člane.
Na letošnji tradicionalni prireditvi Noč pod kostanji je bil del vstopnine namenjen za
donacijo Centru za usposabljanje delo in varstvo Dobrna, ki bo z zbranimi sredstvi
uredil hiško za umirjanje ki bo namenjena tako uporabnikom, kot tudi zunanjim
obiskovalcem ko bodo izrazili željo po njeni uporabi.
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Uporabniki CUDV Dobrna redno sodelujejo na raznih kulturnih dogodkih in natečajih
tudi izven občine (Likovni svet, Bralna značka,..) .

Slika 29, 30: Utrinki CUDV iz sodelovanja na natečajih

2.11 Rekreacija in šport
Tudi področje gibanja, igre in športnih dejavnosti so za invalide izredno pomembni,
saj krepijo njihovo življenjsko moč, samopodobo in socialno vključenost. Šport je
hkrati sredstvo za rehabilitacijo.
Potrebno je zagotavljanje takih ukrepov, da bodo invalidi pri športu in športni
rekreaciji imeli enake možnosti ter si s tem izboljšali kakovost življenja. Aktivno
vključevanje invalidov, gibalno in senzorno oviranih ter občanov s posebnimi
potrebami v športne, prostočasne dejavnosti je izredno pomembno zaradi njihovega
socialnega vključevanja v družbo, hkrati pa spodbuja njihovo ustvarjalnost in
kreativnost.
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.

Slika 31: Nagrajeni uporabniki CUDV na 11. državnih igrah MATP
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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. Vsa športna igrišča v Občini Dobrna
so dostopna gibalno oviranim, urejen je tudi prost dostop do telovadnice v Osnovni
šoli Dobrna. V letu 2016 je občina v njej tudi popolnoma prenovljene sanitarije, ki so
prilagojene za uporabo invalidom.

Slika 32: Prenovljene sanitarije v telovadnici, ki so primerne za invalide

Režijski obrat občine je uredil balinišče v zdraviliškem parku, skrbi pa tudi za redno
urejenost in prehodnost pohodnih poti. V prihodnjem letu Občina Dobrna načrtuje
prenovo igral v zdraviliškem parku, ki bodo vključevala tudi elemente igral in
sprostitve za ranljive skupine oseb.
V letu 2016 smo prisluhnili invalidskim organizacijam in uredili uredili dostop za
invalidske vozičke na Sprehajalno pot ob Dobrnici, ki v celoti poteka po ravnem in
izhaja iz samega centra kraja. Tako smo vsem omogočili preživaljanje časa v naravi.

Slika 33, 34: Urejen dostop na spehajalno pot za invalidske vozičke, Utrinek uporabnikov CUDV s sprehoda
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Planinsko društvo Dobrna organizira planinske izlete, na katerih se jim večkrat
pridružijo uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.
Medobčinsko društvo delovnih invalidov 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 letu 2017 je
bila celo leto v zdraviliškem parku organizirana najrazličnejša brezplačna vadba.

2.12 Religija
Sodelovanje invalidov in ljudi s posebnimi potrebami pri verskih aktivnostih se
zagotavlja postopno, kot se pojavljajo potrebe in dovoljujejo realne možnosti izvedbe
posameznih potrebnih ukrepov. Invalidom je treba zagotavljati enakopravno
udeležbo v verskem in duhovnem življenju, kar ureja tudi 41. člen Ustave Republike
Slovenije.
Na območju Občine Dobrna delujeta dve župniji in sicer Župnija Dobrna in Župnija
Sv. Jošta na Paškem Kozjaku. Pod župnijo Dobrna spada poleg cerkve Marijinega
vnebovzetja še Cerkev sv. Miklavža v Vrbi, kjer so cerkveni obredi organizirani enkrat
na mesec.
V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v centru Dobrne potekajo bogoslužja redno
vsak dan. Z izvedeno klančino v letu 2015 je omogočen dostop v notranjost ljudem
na vozičkih. V polovici cerkve je nameščena tudi slušna zanka, ki omogoča gluhim in
naglušnim občanom spremljanje verskega programa.
V okviru projekta bo smiselno preveriti dostop do drugih dveh cerkva v občini in tudi
druge ovire za zagotavljanje pravice invalidov in drugih posebnih skupin do udeležbe
pri pastoralnih obredih.
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.
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2.13 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
e-pošte in mobilnih telefonskih zvez obveščajo svoje člane o delovanju in aktivnostih
v društvih, o koristnih informacijah in novostih in o posebnih dogodkih.
Informiranje poteka v obe smeri, saj tudi občani lahko informirajo Občino, društva in
druge institucije o svojih problemih, težavah in sistemski ali trenutni potrebi po
določeni pomoči ali potrebi po izenačenju možnosti za enakopravno obravnavo in
vključenost v javno življenje.

2.14 Oblikovanje in načrtovanje politike
Občina nima neposrednega vpliva na oblikovanje politike in načrtovanja invalidskega
varstva na državnem, evropskem ali svetovnem nivoju. Države je tista, ki sprejme
ukrepe in zakonodajo, ki invalidom omogoča uresničevanje njihovih pravic, torej
njihovega polnopravnega in enakovrednega sodelovanja v družbi.
Lokalna skupnost se pojavlja kot posvetovalno telo pri oblikovanju tiste zakonodaje,
ki pride do izraza pri uresničevanju zakonsko določenih pravic invalidov v praksi.
Prav tako pa je pomembna vloga lokalne skupnosti pri osveščanju in ozaveščanju
družbe 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.

2.15 Zakonodaja
Občina Dobrna v svojih aktih praviloma upošteva krovno državno in evropsko
zakonodajo, ki se nanaša na invalide in ljudi s posebnimi potrebami.
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.
Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko
pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na
podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko zainteresirane osebe oddajo v
tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali jih pošljejo po elektronski pošti
do roka, navedenega za posamezni akt.
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Slika 35: 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.

2.16 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 2017 je Občina Dobrna preko razpisa sofinancirala društva in institucije, ki
imajo med svojimi člani tudi invalide in občane s posebnimi potrebami iz občine
Dobrna
Razpisana in dodeljena so bila sredstva v višini 4.700,00 €.
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Tabela 4: Prikaz dodeljenih sredstev po javnem razpisu v letu 2017

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,…).
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.
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V letošnjem letu je Občinski svet sprejel sklep o sofinanciranju prevozov invalidov na
pogodbeno pošto na Bencinski servis Petrol. Pošta na prejšnji lokaciji v centru
Dobrne je od oktobra letošnjega leta zaprta.
V prihodnjem letu Občina Dobrna načrtuje tudi izgradnjo pešpoti do nove lokacije
pogodbene pošte.

2.17 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 srečan, 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.
V občinskem glasilu Dobrčan občinska uprava redno objavlja članke, novosti ter
druge prispevke o projektih, ki jih prej omenjena društva izvajajo.

2.18 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.
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.

39

Občina Dobrna
Invalidske organizacije, ki delujejo v občini so oproščene plačila najemnine in
stroškov uporabe prostorov za svoje delovanje (predavanja, delovni sestanki,
delavnice, rekreacije,…).

2.19 Usposabljanje strokovnega osebja
Invalidsko varstvo je zahtevno področje dela in zahteva primerno usposobljenost
osebja. Osebje mora biti seznanjeno s sodobnimi metodami in dosežki na tem
področju ter mora zato svoje znanja nenehno nadgrajevati, se dodatno izobraževati
in usposabljati.
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 dobro 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.

2.20 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.
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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2.21 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.
Potrebe invalidnih priseljencev in beguncev trenutno še niso vključene v načrt
invalidske politike v Občini Dobrna. Eden izmed razlogov je ta, da je problematika
večja na območju, kjer je potekal begunski tok in kjer so lokacije nastanitvenih
centrov.
V primeru, da bo do tega prišlo bo lokalna skupnost delovala po najboljših močeh in
bo za morebitno pomoč zaprosila skupnosti, ki že imajo izkušnje na tem področju v
smislu, da se dobra praksa najhitreje uporabi pri nas.

2.22 Mednarodno sodelovanje
Občina Dobrna zaenkrat nima razvitega posebnega mednarodno sodelovanje z
društvi, organizacijami ali drugimi občinami v tujini na področju sodelovanja in
izmenjave izkušenj z invalidi in invalidskimi organizacijami.
Zelo dobro pa 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.
Mednarodno sodelovanje na invalidskem področju je pomembno, saj izmenjava
mnenj, izkušenj in rešitev lahko predstavljala korak več k izboljšanju življenja
invalidov v naši občin in drugih ranljivih skupin prebivalstva.
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3. ZAKLJUČEK
Analiza o položaju invalidov v Občini Dobrna je pripravljena na podlagi standardnih
pravil za izenačevanje možnosti invalidov in opomnika za pripravo analize ter
podatkov, ki jih je delovna skupina pridobila iz zbirnika odgovorov na vprašalnik,
ugotovitev okrogle mize, poročanja institucij, ki delujejo na področju potreb in pravic
ljudi s posebnimi potrebami in zbirk informacij dela občinske uprave Občine Dobrna.
V letu 2018 bo Občina Dobrna kandidirala na razpisu za pridobitev listine »Občina po
meri invalidov«.
Gre za zelo zahteven projekt, ki občino kot lokalno skupnost na nek način vzpodbuja
k temu, da se na svoj način odziva na potrebe in interese vseh občanov, torej tudi
tistih s tako imenovanimi posebnimi potrebami; ki v skrbi za čimbolj kvalitetno skupno
življenje upošteva različnost njihovih potreb in možnosti, ki povezuje dejavnost in
odgovornost različnih javnih služb v občini in ki daje civilni družbi možnost, da
uveljavi svojo vlogo in aktivira svoje člane, torej tudi invalide.
Posledica omenjene analize je izdelan konkreten akcijski načrt, ki opredeljuje cilje in
naloge, roke, odgovorne nosilce nalog in prioritetne naloge na področju invalidskega
varstva v Občini Dobrna.
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