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 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10),
 Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov sprejet na Upravnem
odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, dne 22.10.2008 in dopolnjen
14.12.2009.

V.

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Občina je leta 2014 pridobila listino » Občina po meri invalidov«. Pridobitev listine je
priznanje Občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, spodbuja

in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja
invalidov in njihovih družin in ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost.
Za pridobitev listine je bila izdelana analiza o položaju invalidov v občini, na podlagi te pa
Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Slov. Bistrica za obdobje 20142017.
Ker se je preteklo leto iztekel Akcijski načrt, je Svet za invalide v sodelovanju z Občinskimi
strokovnimi službami, invalidskimi društvi, javnimi zavodi , humanitarnimi organizacijami in
drugimi, ki so kakorkoli povezani z življenjem in delom invalidov, pripravil nov štiriletni
načrt , ki predstavlja nadgradnjo prvotnega.
Akcijski načrt je pripravljen ob upoštevanju izhodišč in načel pomembnejših mednarodnih
in državnih dokumentov s priporočili za doseganje polne vključenosti invalidnih oseb v
družbo, v skladu s temeljno zakonodajo s področij, na katera se nanašajo posamezni ukrepi
ter zakonodaja s področja delovanja lokalnih skupnosti.
Cilji, ki jih zasleduje predlagan Akcijski načrt, so naslednji:
1. Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah v občini.
2. Odpraviti grajene in komunikacijske ovire, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno
življenje invalidov.
3. Obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih kot take vključevati v vsa dogajanja
v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse pogoje za vključevanje invalidov v procese
odločanja na občinski ravni in sicer na tistih področjih, ki so za invalide pomembna.

VII. FINANČNE POSLEDICE
V Akcijskem načrtu so opredeljen aktivnosti, ki bodo imele finančni vpliv na proračunska
sredstva v naslednjem štiriletnem obdobju oziroma še naprej. Višina sredstev se bo
opredeljevala v vsakoletnem proračunu glede na planirane aktivnosti in na razpoložljiva
finančna sredstva.

VIII. PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog akcijskega načrta obravnava, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Akcijski načrt za neodvisno življenje
invalidov v občini Slovenska Bistrica za obdobje 2018 – 2022.

S spoštovanjem!

Irena JEREB, dipl. upr. org.,
vodja oddelka
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UVOD
Občina Slovenska Bistrica je leta 2014 pridobila listino Občina po meri invalidov, ki jo
podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v
svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, spodbuja in realizira dejavnosti
in ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in
njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost.
Za pridobitev listine je bila izdelana analiza o položaju invalidov v občini Slovenska Bistrica,
na podlagi te pa Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica
za obdobje 2014–2017. Oba dokumenta sta bila potrjena na seji Občinskega sveta Občine
Slovenska Bistrica. Občina Slovenska Bistrica je listino Občina po meri invalidov pridobila
na podlagi realizacije posameznih ciljev iz Akcijskega načrta. Uresničevanje Akcijskega
načrta je rezultat sodelovanja javnih služb, nevladnih organizacij in društev, številnih
posameznikov, katerih skupni cilj je najti sistemske rešitve, ki se tičejo vseh občanov, tako
večje kot tudi manjše, invalidom pa bistveno spremenijo in izboljšajo vsakdanje življenje.
Poročila o uresničevanju Akcijskega načrta pripravlja Svet za invalide Občine Slovenska
Bistrica v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami, invalidskimi društvi, javnimi
zavodi, humanitarnimi organizacijami in drugimi, ki so kakorkoli povezani z življenjem in
delom invalidov. Enkrat letno je Svet za invalide poročal o svojih aktivnostih iz Akcijskega
načrta Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica in Projektnemu svetu pri Zvezi delovnih
invalidov Slovenije – ZDIS.
Ker se je v letu 2017 iztekel prvi štiriletni Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v
občini Slovenska Bistrica, je Svet za invalide pripravil nov štiriletni Akcijski načrt, ki
predstavlja nadgradnjo prvotnega. Občina Slovenska Bistrica, javni zavodi, invalidske
organizacije in druge pristojne institucije bomo še nadalje usmerili svoje dejavnosti in
aktivnosti v naslednje cilje:
1. izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah v občini,
2. odpraviti grajene in komunikacijske ovire, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno
življenje invalidov,
3. obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih kot take vključevati v vsa
dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse pogoje za vključevanje invalidov v
procese odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide
pomembna.
Občina Slovenska Bistrica si prizadeva za zagotavljanje čim bolj ugodnih razmer za vse
občane in tudi za invalide, kar uresničuje z ustvarjanjem pogojev, ob upoštevanju in
spoštovanju različnosti, za vse enake možnosti dostopa do skupnih dobrin, možnosti
kvalitetnega bivanja in udeležbe v družbenem življenju občine.
Akcijski načrt oz. določeni ukrepi, ki so navedeni ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter
finančnih in drugih možnosti v danem obdobju, se nanašajo na obdobje do leta 2022.
Akcijski načrt je bil pripravljen ob upoštevanju izhodišč in načel pomembnejših mednarodnih
in državnih dokumentov s priporočili za doseganje polne vključenosti invalidnih oseb v
družbo, v skladu s temeljno zakonodajo s področij, na katera se nanašajo posamezni ukrepi,
ter zakonodajo s področja delovanja lokalnih skupnosti:
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Konvencija združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija 2. 4. 2008; MKPI,
Uradni list RS MP, št. 10/08),
Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov (Resolucija 48/96, 20. 12.
1993),
Akcijski program za invalide 2007-2013 (sprejela Vlada RS, dne 30. 11. 2006),
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo, 61/10
– ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS),
nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti gradbenega okolja, informacij in
komunikacij za invalide (Uradni list RS, št. 113/05),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1),
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB2),
Zakon o uporabi znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02),
Zakon o gradnji objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07 – ZGO-1B,
108/09 – ZGO – 1C9),
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/2010),
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov
v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/09 Odl.US),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10),
Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10),
Razpis za podelitev listine Občina po meri invalidov za leto 2014 Zveze delovnih
invalidov Slovenije,
pisni in posamezni predlogi invalidskih organizacij in društev ter članov delovne
skupine za pripravo analize in akcijskega načrta.
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Cilj 1: INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE
Ukrep št. 1: Nadgradnja občinske spletne strani
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo na svoji uradni spletni strani nadgrajevala posebno rubriko o
problematiki invalidov, kjer bodo lahko invalidi (razen slepi in slabovidni) pridobili vse
pomembnejše informacije s področij delovanja občinskih služb.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 2: Osveščanje preko uradne spletne strani Občine Slovenska Bistrica
Opis:
Na uradni spletni strani Občine bo potekalo obveščanje občanov o pomembnejših dogodkih s
področij, ki zadevajo invalide. V posebni rubriki Občina po meri invalidov bodo predstavljeni
vsi dogodki o poteku projekta, oblikovana bo tudi spletna povezava, s pomočjo katere bodo
lahko zainteresirani sporočili pripombe, predloge in pobude za izboljšanje položaja invalidov
v občini. Občina Slovenska Bistrica bo omogočila vsem invalidskim organizacijam, ki
delujejo na področju občine, da bodo na spletni strani Občine pripravili celovito informacijo o
svojem delovanju (po področjih, s splošnimi informacijami o pravicah invalidov, možnosti in
načinu uveljavljanja le-teh ipd.). Na vprašanja bodo odgovarjala tudi invalidska društva. Na
spletni strani bodo objavljene tudi povezave s posameznimi društvi.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica in vse organizacije in institucije, ki so povezane z delom z
invalidi
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna ter organizacij in institucij
Ukrep št. 3: Zagotavljanje informacijske pisarne
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo za invalide še nadalje zagotavljala informacijsko pisarno oz.
info točko, kjer bo mogoče dobiti vse informacije, ki se tičejo invalidov.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 4: Zbiranje informacij, pripomb, komentarjev
Opis:
V informacijski pisarni Občine Slovenska Bistrica se bo namestila Knjiga pobud : Izboljšanje
stanja invalidov v Občini Slovenska Bistrica. Predloge bo obravnaval Svet za invalide. Na
spletni strani Občine bodo predstavljeni kontakti, kamor se lahko občani obrnejo s pobudo,
predlogom ali kritiko za izboljšanje položaja invalidov in starejših.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica in vse organizacije in institucije, ki so povezane z
življenjem invalidov v občini
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 5: Osveščanje javnosti preko invalidskih organizacij
Opis:
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Občinske strokovne službe in organi, invalidske organizacije in druge institucije, ki se
ukvarjajo ali obravnavajo invalide, bodo v svoje programe vključile oblike stalnega
obveščanja javnosti o invalidski problematiki. Občina Slovenska Bistrica in Društvo invalidov
Črešnjevec bosta sodelovala z vsemi organizacijami, ki so povezane z delom z invalidi, in
tekoče razreševala prisotno problematiko ter tako zagotavljala boljši položaj invalidov v
občini.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica in vse organizacije in institucije, ki so povezane z delom z
življenjem invalidov v občini
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna ter organizacij in institucij
Ukrep št. 6: Osveščanje javnosti o invalidskih organizacijah preko prireditev
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo podpirala pomembnejše akcije, ki bodo imele za cilj osveščanje
občanov o položaju invalidov v družbi (okrogle mize, predavanja, razstave del članov DI in
ZDIS, likovne in fotografske razstave ipd.). V prireditve bo občina vključevala invalide z
razstavami njihovih izdelkov ipd. Na večjih prireditvah bo poskrbela za tolmača znakovnega
jezika.
Nosilec: organi Občine Slovenska Bistrica in vse organizacije in institucije, ki so povezane z
delom z invalidi
Rok: 1-krat letno v vseh letih obravnavanega obdobja
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, lastna sredstva društev, organizacij in
institucij
Ukrep št. 7: Osveščanje preko lokalnih javnih medijev
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo omogočala objavljanje prispevkov z invalidsko tematiko na
lokalni kabelski televiziji, na oglasni deski informacijske pisarne za invalide ter v občinskem
glasilu, ki izide štirikrat letno in ga brezplačno prejme na dom vsako gospodinjstvo v občini.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica in vse organizacije in institucije, ki so povezane z
življenjem invalidov v občini
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 8: Osveščanje o problematiki invalidov v zavodih
Opis:
Vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne šole, srednja šola …) bodo v svoje programe
vključevali tudi sporočila o pravicah invalidov in razvijali pozitivne odnose do različnosti in
invalidnosti. Uresničevanje teh nalog bo potekalo v okviru pouka in ostalih dejavnosti šole
(interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti …), preko sestankov s starši in učenci, s sodelovanjem
učencev na različnih natečajih na temo invalidov ter s sodelovanjem učencev na kulturnih
prireditvah, ki jih organizirajo invalidske organizacije. Društvo invalidov Črešnjevec in
Društvo invalidov Slovenska Bistrica bosta v sodelovanju s Svetom za invalide občine
Slovenska Bistrica za učence osnovnih šol izvedli javni natečaj za najboljši literarni prispevek
oz. likovni izdelek na temo o položaju invalidnih oseb v občini oz. družbi. Svet za invalide bo
pozval posamezne zavode, da med letom organizirajo vsaj eno aktivnost, povezano z
osveščanjem o invalidnosti.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, VIZ, Društvo Sožitje, Društvo invalidov Črešnjevec,
Društvo invalidov Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
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Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva zavodov s področja vzgoje in
izobraževanja ter lastna sredstva društev in invalidskih organizacij
Ukrep št. 9: Vzpodbujanje samopomoči invalidskih organizacij
Opis:
Invalidska društva in organizacije bodo v prihodnjem obdobju poskušala sama čimbolj
promovirati svoje delo in poslanstvo preko medijev, tiskanega gradiva ipd.
Nosilec: invalidska društva oziroma organizacije na področju občine, Svet invalidov občine
Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: lastna sredstva posameznih invalidskih društev in organizacij, donacije
Ukrep št. 10: Obeležitev mednarodnega dneva invalidov
Opis:
Ob mednarodnem dnevu invalidov bo organizirana skupna obeležitev mednarodnega dneva
invalidov, z obletnico podelitve listine Občina po meri invalidov.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica in vse organizacije in institucije, ki so povezane z
življenjem invalidov v občini
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, lastna sredstva, sredstva organizacij in
institucij

Cilj 2: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJA
Ukrep št. 1: Zagotavljanje zdravstvene in lekarniške dejavnosti na področju invalidske
problematike
Opis:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, koncesionarji na področju zdravstva in Lekarna
Slovenska Bistrica bodo s svojo dejavnostjo in programi še naprej zagotavljali storitve
invalidom na način, ki je primeren za posameznika (dostopnost do ambulant, lekarn, obiski na
domu itd.). Za učinkovito reševanje zdravstvenih problemov invalidov se bodo zdravstvene
službe povezovale s socialnimi in drugimi službami.
Nosilec: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Lekarna Slovenska Bistrica, koncesionarji na
področju zdravstva in invalidska društva oziroma organizacije na področju občine
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, javnih zavodov ter invalidskih društev in
organizacij
Ukrep št. 2: Osveščanje zaposlenih
Opis:
V sklopu tega bo Zdravstveni dom Slovenska Bistrica posebno skrb namenil promociji
zdravja (zdravstveno vzgojo, učne delavnice, analize zdravstvenega stanja ogroženih skupin),
izobraževanju zdravstvenih delavcev za delo z ljudmi s posebnimi potrebami, seznanitev
zaposlenih z zakonodajo, na podlagi katere pripadajo invalidom morebitne olajšave glede na
njihovo zdravstveno stanje, ki se pogosto spreminja. Posamezne vsebine programov se bodo
izvajale v okviru splošnih ambulant, patronažne službe, fizioterapije, zdravstveno-vzgojnega
centra ter dispanzerja za medicino dela, prometa in športa. V obravnavanem obdobju
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izvrševanja programa se bo vsako leto pripravila analiza stanja ogroženih skupin v občini, ki
jo bo obravnaval Svet za invalide in o svojih zaključkih obvestil župana, po potrebi tudi
občinski svet.
Nosilec: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, koncesionarji na področju zdravstva, invalidska
društva oziroma organizacije na področju občine.
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, javnih zavodov ter invalidskih društev in
organizacij
Ukrep št. 3: Podpora programov osebne asistence
Opis:
Spodbujanje prostovoljstva, javnih del in angažiranosti javnega ter zasebnega sektorja za
organizirano asistenco pri storitvah (npr. nakupi, iskanje knjižničnega gradiva …).
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Svet za invalide, invalidska društva
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva državnega proračuna, sredstva občinskega proračuna, sredstva
invalidskih društev in organizacij, EU sredstva
Ukrep št. 4: Pomoč pri financiranju dodatnega zavarovanja za oskrbovance v
institucionalnem varstvu starejših
Opis:
Za občane, ki jim Občina Slovenska Bistrica v celoti oziroma delno plačuje stroške
institucionalnega varstva, Občina Slovenska Bistrica krije stroške dodatnega zavarovanja.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 5: Fitnes v naravi
Opis:
V občini se bo poskrbelo za fines naprave na prostem, ki bodo v pomoč pri ohranitvi zdravja
vseh občanov, tudi starejših in invalidnih oseb.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Krajevna skupnost Pohorskega odreda
Rok: 2018
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 6: Organizacija predavanja na temo duševnega zdravja
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo vsako leto v okviru svetovnega dneva duševnega zdravja s
pomočjo Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica in drugih izvajalcev izvedla predavanje
oziroma izobraževanje na temo duševnega zdravja. Namen bo spodbuditi pozornost ljudi na
duševne bolezni in njihove učinke na življenje ljudi.
Nosilec: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, društva in organizacije, ki delujejo na področju
duševnega zdravja.
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, javnega zavoda
Ukrep št. 7: Psihosocialne obravnave in telovadba za ženske z izkušnjo raka dojk in rodil
Opis:
Europa Donna Slovenija, Regionalni center Slovenska Bistrica bo v okviru svojih programov
tedensko organiziral psihoterapevtske skupine kot pomoč psihosocialne obravnave
8

posameznika v in po procesu zdravljenja. V svojih prostorih bodo izvajali jogo oz. prilagojene
vaje za ozdravljenke, organizirali bodo večje dogodke.
Nosilec: Europa Donna Slovenija, Regionalni center Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva društva in sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 8: Razvijanje aktivnosti za psihosocialno podporo ženskam z izkušnjo raka dojk in
rodil ter njihovim svojcem
Opis:
Europa Donna Slovenija, Regionalni center Slovenska Bistrica bo s programom ROZA v
sodelovanju s partnerji razvijal aktivnosti za psihosocialno podporo ženskam z izkušnjo raka
dojk in rodil ter njihovim svojcem. Program v obdobju 2017–2019 sofinancira Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije, udeležba je brezplačna.
Nosilec: Europa Donna Slovenija, Regionalni center Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2019
Vir financiranja: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
Ukrep št. 9: Izvajanje okroglih miz s področja zdravstvenega varstva
Opis:
Izvajanje tematskih okroglih miz s področja zdravstvene vzgoje za širšo javnost, z namenom,
da bi se zmanjšalo število hujših bolezni, ki se lahko stopnjujejo do invalidnosti oziroma
zmanjševanja kvalitete življenja.
Nosilec: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, društva
in organizacije, ki delujejo na področju duševnega zdravja.
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, javnega zavoda, Nacionalni inštitut za javno
zdravje OE Maribor
Ukrep št. 10: Nakup in montaža igrala za otroke z gibalno oviranostjo
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo namestila vsaj eno igralo, primerno za otroke z gibalno
oviranostjo.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 11: Zagotavljanje brezplačnih srečanj in svetovanj – Center za krepitev zdravja
Opis:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica bo brezplačno izvajal program, ki temelji na
vključevanju ranljivih oseb v preventivno varstvo ter uvajanju modela skupnostnega pristopa
za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Zaposleni v
Centru za krepitev zdravja bodo v sodelovanju z lokalno skupnostjo, deležniki zdravstvenega
in socialnega resorja, občinami, vzgojno-izobraževalnimi institucijami, Zavodom za
zaposlovanje ter različnimi nevladnimi organizacijami za vse populacije izvajali učinkovito
zdravstveno-vzgojno obravnavo. Srečanja bodo vodili strokovnjaki, zaposleni v Centru za
krepitev zdravja: diplomirana medicinska sestra, psihologinja, diplomirana fizioterapevtka,
diplomirana dietičarka in diplomirana kineziologinja.
Nosilec: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
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Ukrep št. 12: Nudenje pomoči svojcem
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo v sodelovanju z društvi, zdravstvenim domom in s pomočjo
drugih strokovnjakov letno organizirala predavanje oziroma svetovanje za svojce, ki jim bo v
pomoč in oporo, kako pomagati sebi in bližnjemu v primeru bolezni, invalidnosti.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, društva in organizacije
Cilj 3: STROKOVNO – PODPORNE STORITVE, SOCIALNOVARSTVENE STORITVE
IN MATERIALNA VARNOST
Ukrep št. 1: Zagotavljanje strokovno-podporne storitve na kvalitetnem nivoju za čim hitrejšo
odpravo stisk in težav invalidnim osebam
Opis:
V občini bomo zagotavljali strokovno-podporne storitve na kvalitetnem nivoju ter po svojih
najboljših močeh omogočali čim hitrejšo odpravo stisk in težav invalidnim osebam preko:
- izvajanja prve socialne pomoči,
- osebne pomoči,
- pomoči družini na domu,
- institucionalnega varstva,
- vodenja in varstva,
- zaposlitve pod posebnimi pogoji,
- pravice do družinskega pomočnika,
- dnevnega varstva starejših.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Center za socialno delo, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
Urad za delo Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna in državnega proračuna
Ukrep št. 2: Izvajanje socialnovarstvenih storitev in programov na domu in v skupnosti
Opis:
V okviru svojih pristojnosti se bo v občini skrbelo za razvoj javnih služb, ki urejajo tudi
vprašanja invalidov. Tukaj gre predvsem za organizacijo in obseg delovanja pomoči na domu,
ki se bo zagotavljala glede na potrebe uporabnikov. Ob tem se bo omogočala dostopnost do
pomoči vsem, ki so te pomoči potrebni, ne glede na njihov položaj. Pomoč na domu za
področje občine Slovenska Bistrica izvaja Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, storitev pa obsega:
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov. Z namenom, da občane čimbolj seznanimo s tovrstno storitvijo, Dom dr. Jožeta Potrča
v občinskem glasilu objavi članek na to tematiko. Enako velja za plačevanje in doplačevanje
bivanja v institucionalnem varstvu.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Center za socialno delo, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna in sredstva uporabnikov
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Ukrep št. 3:Zagotavljanje reševanja problematike invalidnih oseb
Opis:
Delovanje Centra za socialno delo Slovenska Bistrica poteka v skladu z Resolucijo o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020. V ta namen bo Center za
socialno delo Slovenska Bistrica še naprej sodeloval z različnimi organizacijami in društvi v
smislu razreševanja problematike invalidnih oseb. V okviru veljavne zakonodaje pa bo center
izvajal in zagotavljal vse pravice in storitve invalidnim osebam. Na Centru za socialno delo
Slovenska Bistrica bodo z različnimi načini in metodami dela ter programi opogumljali
občane, da uporabljajo predvsem lastne moči za ureditev svojega položaja in življenja. Z
različnimi oblikami pomoči, svetovanjem, urejanjem, vodenjem, izvajanjem prve socialne
pomoči in dajatvami pa bo Center za socialno delo Slovenska Bistrica pomagal tistim, ki sami
materialne varnosti, razrešitve ali vsaj ublažitve razmer ne morejo zagotoviti.
Nosilec: Center za socialno delo Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva državnega in občinskega proračuna
Ukrep št. 4: Dodeljevanje občinskih socialnovarstvenih pomoči
Opis:
Center za socialno delo izvaja tudi dodeljevanje socialnovarstvenih pomoči v občini
Slovenska Bistrica. Gre za denarno pomoč, do katere so upravičeni vsi posamezniki oziroma
družine s stalnim prebivališčem v občini, za katere velja, da zaradi trenutne materialne stiske
nujno potrebujejo pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev svoje stiske.
Nosilec: Center za socialno delo Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 5: Promoviranje pravice do družinskega pomočnika
Opis:
Organi Občine bodo v okviru uveljavljanja pravic invalidom promovirali pravico do
družinskega pomočnika. Ta možnost sledi cilju, s katerim se spodbuja družinsko življenje in
spoštuje osebna integriteta invalidov.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Center za socialno delo
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega, državnega proračuna in plačila uporabnikov
Ukrep št. 6: Vzpodbujanje novih programov za potrebe invalidov
Opis:
Na osnovi potreb uporabnikov – invalidov bomo v občini vzpodbujali in podpirali nove
programe, ki jih bodo izvajali javni zavodi, društva in druge nevladne organizacije. V času
priprave občinskega proračuna za naslednje leto bo Svet za invalide pregledal prispele
programe, se do njih opredelil in predlagal njihovo sofinanciranje oz. financiranje.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, javni zavodi, društva in druge nevladne organizacije v
Slovenski Bistrici
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna ter sredstva zavodov, društev in drugih
nosilcev
Ukrep št. 7: Podpora pri oblikovanju in delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij
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Opis:
Občinski organi bodo podpirali oblikovanje in delovanje invalidskih in humanitarnih
organizacij, ki izvajajo različne socialno-varstvene programe za neodvisno življenje invalidov
v občini. V ta namen bo Občina Slovenska Bistrica vsako leto razpisala javni razpis za
sofinanciranje invalidskih in humanitarnih društev, preko katerega bo sofinancirala omenjene
programe.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 8: Vzpodbujanje k razvoju in delovanju prostovoljstva
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo spodbujala razvoj in delovanje prostovoljstva na področju
lokalne skupnosti. V ta namen bo Svet za invalide pozval različne posameznike, društva in
organizacije (predvsem šole), da se aktivno vključijo v omenjeni program prostovoljstva in s
tem pripomorejo k polnejšemu življenju invalidov v naši občini. Predvideva se
medgeneracijsko družabništvo na domu, priložnostne oblike pomoči prostovoljcev
uporabnicam in uporabnikom v vsakdanjem življenju (npr. akcije za urejanje zelenih površin,
čiščenje in odstranjevanje snega …).
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Svet za invalide, javni zavodi
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 9: Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Območne organizacije Rdečega križa
Opis:
Program dela Območne organizacije Rdečega križa Slovenska Bistrica je usmerjen predvsem
v lajšanje socialnih stisk družin, posameznikov, skrb za uresničevanje in širjenje humanitarnih
načel ter varovanju in spoštovanju človeka. V okviru tega bo organizacija v vseh letih
obravnavanega obdobja skrbela za:
- pridobivanje čim večjega števila krvodajalcev,
- nudenje socialne pomoči preko obiskov bolnih in invalidnih oseb in dodeljevanje
življenjsko potrebnih artiklov v hrani, sredstvih za higieno, oblačilih in obutvi,
- organiziranje novoletnega srečanja z občani, starimi nad 70 let z obdarovanjem itd.
Nosilec: Območna organizacija Rdečega križa Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva donatorjev, sredstva lastne
dejavnosti, članarina članov
Ukrep št. 10: Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Karitas Slovenska Bistrica
Opis:
Karitas Slovenska Bistrica deluje na dobrodelnem, humanitarnem in socialno-varstvenem
področju v skladu z evangelijskimi načeli, Zakonikom cerkvenega prava ter civilne
zakonodaje.
Nosilec: Karitas Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva donatorjev, sredstva lastne
dejavnosti
Ukrep št. 11: Zagotavljanje lažje dostopnosti do stanovanj iz občinskega proračuna, ureditev
stanovanja, primernega za gibalno ovirane
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Opis:
Invalidne osebe imajo prednost pri dodeljevanju stanovanj, gibalno ovirani so upravičeni do
višje kvadrature. Zagotavlja se ureditev stanovanj za potrebe invalidov na vozičkih.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 12: Brezplačna uporaba prostora Prostovoljskega centra za vse generacije
Opis:
Možnost koriščenja brezplačnega najema prostora (občni zbori, razne dejavnosti društev …)
v pritličju Ljudske univerze Slovenska Bistrica, skupaj z vso pripadajočo infrastrukturo.
Prostori so primerni tudi za potrebe gibalno oviranih invalidov.
Nosilec: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, društva in organizacije
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Cilj 4: DOSTOPNOST – ODPRAVITI GRAJENE IN KOMUNIKACIJSKE OVIRE, ZA
KATERE VELJA, DA ONEMOGOČAJO ALI OTEŽUJEJO NEODVISNO ŽIVLJENJE
INVALIDOV
Ukrep št. 1: Zagotavljanje dostopnosti pri novogradnjah javnega značaja
Opis:
Pri načrtovanju novogradenj javnega značaja bo Občina Slovenska Bistrica dosledno
upoštevala Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov in Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavbah ter Slovenskega standarda za gradnjo objektov.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva iz domačih in tujih razpisov
Ukrep št. 2: Odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane
Opis:
Pri obstoječih gradnjah in objektih bo Občina Slovenska Bistrica skupaj z upravljavci
objektov skušala prednostno odpraviti ovire na naslednjih javnih površinah in objektih ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v mestu:
- ob Mariborski cesti, od križišča Vinarske ulice do mostu čez potok Bistrica – klančine
in pločnik so neprimerni za invalidski voziček,
- na pločniku Kraigherjeve ulice, od kopališča do podjetja Unidel je precej klančin
neprimernih za invalide,
- ob mostu pri Impolu do Zgornje Bistrice 124 so neprimerne klančine na levi strani
vozišča,
- pločnik na Partizanski ulici blizu slaščičarne ni primeren za invalide z vozički, robniki
pločnika so visoki,
- ureditev klančine pri Mercatorju Soča na parkirnem mestu za invalide,
- na pločniku ob Ljubljanski cesti je potrebno odpraviti neprimerno klančino na križišču
z Maistrovo ulico in enako ob Ljubljanski cesti, nasproti Petrola,
- na križišču med Ljubljansko in Izseljensko ulico je potrebno odpraviti neprimerno
klančino,
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odpraviti je potrebno neprimerne klančine na pločniku ob Slovenski ulici, na križišču z
Miklošičevo ulico,
- na Gradišču je novi rondo tlakovan z granitnimi kockami in tako neprimeren za
invalidske vozičke, potrebno je urediti in označiti pot za invalide,
- na avtobusni postaji ni označenega parkirnega mesta za invalide, ni klančine za
invalidske vozičke,
- pločnik iz smeri občina – avtobusna postaja je brez klančin čez vozišče avtobusov,
- kinodvorana je nedostopna invalidu na vozičku,
- kopališče je invalidom na vozičku nedostopno.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, društva invalidov na področju občine
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva donatorjev, sredstva iz domačih in
tujih razpisov
-

Ukrep št. 3: Prilagoditev dostopnosti in uporabe objektov za potrebe gibalno oviranih
invalidov
Opis:
Dostop, vstop in uporabo novih, predvsem pa starejših objektov je potrebno prilagoditi za
potrebe gibalno oviranih invalidov, še posebej če so v njih sedeži javnih zavodov in ustanov
in tako omogočiti trajno mobilnost za najbolj ranljive družbene skupine.
Za invalide v občini je predvidena zagotovitev dostopov, vstopov in uporaba brez grajenih in
komunikacijskih ovir, zato bo Svet invalidov občine Slovenska Bistrica v letu 2019 pisno
apeliral na:
- Policijsko postajo v Slovenski Bistrici, da uredi dostop z invalidskimi vozički,
- Center za socialno delo v Slovenski Bistrici, da uredi dostop z invalidskimi vozički,
- Župnijski urad v Slovenski Bistrici, da uredi dostop z invalidskimi vozički v Cerkev
sv. Jerneja,
- trgovine, gostinske in druge lokale v Slovenski Bistrici, da uredijo dostop z
invalidskimi vozički,
- Elektro Slovenska Bistrica, da se uredi dostop z invalidskimi vozički,
- NKB Maribor, da bodo parkirna mesta za invalide na primernem mestu in označena,
- Podjetje Šmigoc, da uredi dostop z invalidskimi vozički,
- Podjetje Unidel, da uredi dostop z invalidskimi vozički.
Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, društva invalidov in lastniki objektov
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva lastnikov objektov
Ukrep št. 4: Ureditev dostopnosti v občinske prostore
Opis:
Občina bo pristopila k ureditvi dostopa z invalidskimi vozički v drugo nadstropje sedeža
Občine Slovenska Bistrica oziroma k montaži opornih držajev na stopnicah za pomoč težje
gibljivim občanom.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2020
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 5: Ureditev dostopa gibalno oviranim v višja nadstropja OŠ Minke N. Sonje
Opis:
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Občina Slovenska Bistrica bo poskrbela za tehnično rešitev (dvigalo, stopniščni vzpenjalnik,
goseničar …), da bo gibalno oviranim otrokom omogočen dostop tudi v višja nadstropja
šolske stavbe.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2020
Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 6: Namestitev ustreznih klicnih naprav na tiste objekte, kjer drugačen dostop zaradi
neustrezne arhitekture ni mogoč
Opis:
Na vse javne objekte, katerih notranji prostori niso dostopni z invalidskim vozičkom in
nimajo receptorja, je potrebno namestiti ustrezne klicne naprave in zagotoviti ustrezen dostop,
vstop in uporabo javnega objekta brez grajenih in komunikacijskih ovir.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Svet za invalide Občine Slovenska Bistrica, društva
invalidov in lastniki objektov
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva lastnikov objektov
Ukrep št. 7: Ureditev dostopnosti s pomočjo klicnih naprav v storitvene lokale
Opis:
Potrebno je apelirati na tiste lastnike storitvenih lokalov, ki so za invalide nedostopni, da bodo
le-ti montirali ustrezne zvonce ob vhodu.
Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, društva invalidov in lastniki objektov
Rok: 2018-2022
Vir financiranja: sredstva lastnikov objektov
Ukrep št. 8: Povečevalna stekla za slabovidne občane
Opis:
Občina Slovenska Bistrica zaradi lažje berljivosti omogoči dostopnost povečevalnih stekel –
lup. Prav tako bo Svet za invalide podal apel za nabavo povečevalnih stekel za slabovidne
občane na CSD in Upravno enoto Slovenska Bistrica.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2019
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica
Ukrep št. 9: Postavitev javnih sanitarij za invalide
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo pristopila k ureditvi javnih sanitarij, ki bodo prilagojene tudi
gibalno oviranim osebam
Rok: 2020
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica
Ukrep št. 10: Javna parkirna mesta za invalide
Opis:
Občina Slovenska Bistrica je dodatno označila parkirna mesta za invalide in postavila table z
zelo učinkovitim napisom »Zasedli ste moje mesto. Prevzamete tudi mojo invalidnost?« Ker
se opaža, da vozniki pogosto zasedajo parkirna mesta, namenjena invalidom, bo redarska
služba opravljala poostren nadzor in sankcioniranje nepravilnega parkiranja na invalidskih
parkirnih mestih. Poostrila bo verodostojnost invalidskih izkaznic. Za večje osveščanje glede
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discipline parkiranja na invalidskih parkirnih mestih bo poskrbljeno s prispevki v občinski
publikaciji, na spletni strani in kabelski televiziji.
Nosilec: Svet za invalide
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 11: Namestitev zvočnega signala na semaforjih za slepe in slabovidne
Opis:
Svet za invalide občine Slovenska Bistrica bo v letu 2019 pozval Medobčinsko društvo slepih
in slabovidnih, da bo pripravilo seznam vseh tistih semaforjev, na katere bo v prihodnje
potrebno namestiti zvočni signal. Občina Slovenska Bistrica bo na osnovi pripravljenega
seznama ter v skladu s finančnimi zmožnostmi semaforje uredila prioritetno.
Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica, Medobčinsko
društvo slepih in slabovidnih
Rok: 2020
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica
Ukrep št. 12: Zagotovitev optimizacije intervala na semaforjih na prehodih za pešce za
prečkanje invalidov
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo na pobudo Sveta za invalide občine Slovenska Bistrica
posredovala predlog na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, da omogoči podaljšanje intervala za prečkanje ceste na prehodih za pešce
v centru mesta Slovenska Bistrica. Obstoječa nastavitev semaforjev ne omogoča varnega
prehoda za invalide zaradi prekratkega intervala, v katerem ni možno prečkati ceste.
Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2019
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica
Ukrep št. 13: Zagotovitev tolmača za gluhe in naglušne osebe pri vseh uradnih postopkih
Opis:
Na vse državne in lokalne ustanove javnega pomena je potrebno apelirati, da so v skladu s
pozitivno zakonodajo gluhim in naglušnim osebam pri vodenju uradnih postopkov dolžne
zagotavljati tolmača. Posreduje se jim tudi seznam tolmačev za posamezno področje ter
kontakte.
Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, Društvo gluhih in naglušnih Maribor
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica
Ukrep št. 14: Poslovalnica, prijazna invalidom
Opis:
Organiziran bo natečaj – poslovalnica, trgovina, restavracija, gostilna … prijazna do
invalidov. Podelitev znaka (nalepiti na vhodna vrata), prijaznost do oseb s senzoričnimi
omejitvami in oseb z gibalnimi omejitvami. Vsi poslovni subjekti, ki pridobijo ta znak, bodo
objavljeni na spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, Turistično društvo oz. Zveza turističnih
društev Slovenska Bistrica, invalidske organizacije in krajevne skupnosti
Rok: trajna naloga
Viri financiranja: poslovni subjekti, informacijsko obveščanje izvaja Občina Slovenska
Bistrica preko spletnega portala in publikacij
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Ostale ugotovljene ovire se bodo reševale in odpravljale postopoma glede na potrebe
invalidov ter v okviru finančnih zmožnosti.
Cilj 5: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Ukrep št. 1: Zagotovitev pogojev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki bodo upoštevali
potrebe posamezne vrste invalidnosti
Opis:
V vrtcih in v vseh osnovnih šolah bomo še naprej uveljavljali načela enakih možnosti za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Vrtci in osnovne šole bodo namreč
izvajali naloge vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, in sicer na osnovi izdane odločbe o usmeritvi
otrok s posebnimi potrebami. V vrtcih bo Občina v skladu s standardi in normativi še naprej
zagotavljala vse obveznosti, ki ji jih narekuje odločba o usmeritvi za posameznega otroka,
prav tako tudi na področju osnovnega izobraževanja. Tukaj gre predvsem za pomoč pri
plačilu stroškov prevoza in spremljevalca težje gibalno oviranega otroka.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica
Ukrep št. 2: Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanje šol, vrtcev in invalidskih
organizacij
Opis:
Občinska društva invalidov bodo vsako leto v vzgojno-izobraževalnih zavodih izpeljala
projekt pedagoških akcij, preko katerih se otroci seznanjajo s koncepti invalidnosti.
Nosilec: občinski vrtci, šole in občinska društva invalidov
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica, sredstva javnih zavodov,
sredstva občinskih društev invalidov
Ukrep št. 3: Prilagojen program za predšolske otroke
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo Vrtcu Otona Župančiča omogočila izvajanje prilagojenega
programa za otroke s posebnimi potrebami.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2019
Vir financiranja: sredstva občinskega in državnega proračuna
Ukrep št. 4: Oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni ali poškodbe
Opis:
Starši so v primeru otrokove poškodbe ali bolezni enkrat letno oproščeni plačila vrtca, in sicer
v primeru odsotnosti najmanj 20 do največ 30 delovnih dni.
Nosilec: vrtci
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica

Cilj 6: PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJE
Ukrep št. 1: Osveščanje delodajalcev
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Opis:
Informiranje delodajalcev o zakonodaji s področja zaposlovanja invalidov, strokovna podpora
in finančne vzpodbude pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov (v obliki zloženk,
delavnic, dopisov …).
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Slovenska Bistrica, izvajalci zaposlitvene
rehabilitacije
Rok: trajna naloga
Viri financiranja: razni
Ukrep št. 2: Zaposlitvena rehabilitacija
Opis:
Širitev mreže delodajalcev, ki bodo zagotavljali možnosti za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov.
Nosilec: razni
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: izvajalci zaposlitvene rehabilitacije
Ukrep št. 3: Ohranjanje in zaposlovanje invalidov v občinski upravi
Opis:
Ohranjanje zaposlenih s pridobitvijo statusa invalida med zaposlitvijo.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica, proračun RS, drugi
Ukrep št. 4: Vzpodbujanje lastnikov podjetij pri iskanju novih programov
Opis:
Preko aktivov invalidov v invalidskih podjetjih se bo vzpodbujalo lastnike podjetij in vodstva,
da bodo iskali nove programe, ki bi omogočili dodatno zaposlovanje invalidov. V ta namen
bo svet za invalide pridobil informacije o delovanju, poslovni politiki in zaposlovanju
invalidov v invalidskih podjetjih.
Nosilec: društva invalidov Slovenska Bistrica, Svet za invalide občine Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica, sredstva javnih zavodov,
sredstva državnega proračuna, sredstva podjetij in družb
Ukrep št. 5: Sofinanciranje programov javnih del, kjer se kot ciljna skupina vključujejo
invalidi
Opis:
V okviru zaposlovanja invalidnih oseb se bodo poleg Zavoda za zaposlovanje v predstavitev
ukrepov in programov politike zaposlovanja invalidov na državnem nivoju aktivno
vključevale tudi občinske strokovne službe in invalidske organizacije. V ta namen se bodo še
naprej v okviru občinskega proračuna zagotavljala sredstva za sofinanciranje javnih del. Pri
zaposlovanju v program javnih del bodo imele glede na zahtevnost del in zahtevano stopnjo
strokovne izobrazbe prednost brezposelne invalidne osebe.
Nosilec: Urad za delo Slovenska Bistrica, strokovne službe Občine Slovenska Bistrica, javni
zavodi in podjetja, občinska društva invalidov
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva državnega in občinskega proračuna
Ukrep št. 6: Razvoj in izvajanje projekta Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela
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Opis:
Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela je projekt, katerega cilj
je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi
potrebami ter pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela. Projekt Prehod mladih se bo
izvajal v obdobju od 2018 in 2021 na območju celotne Slovenije in predvideva vključitev
2100 mladih s posebnimi potrebami, pri čemer se za mlado šteje oseba, mlajša od 29 let.
Namen projekta je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na
večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju
enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop
ciljne skupine na trg dela.
Ključni cilji projekta so: pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami, njihova
čimprejšnja aktivacija in približevanje trgu dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za
zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.
Rok: 2018-2021
Viri financiranja: državna ter sredstva Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada
Ukrep št. 7: Opozarjanje pristojnih služb na ovire pri zaposlovanju
Opis:
Spremljanje aktualne problematike na področju zaposlovanja in opozarjanje na ovire (npr.
neusklajenost finančnih vzpodbud ZRSZ in Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov).
Nosilec: društva invalidov Slovenska Bistrica, Svet za invalide občine Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: Zavod RS za zaposlovanje
Ukrep št. 8: Zagotavljanje dostopa do vseživljenjskega učenja in izobraževanja
Opis:
Ljudska univerza Slovenska Bistrica bo nadalje nudila dostop do vseživljenjskega učenja in
izobraževanja. V okviru projekta Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 lahko ponudijo mobilno svetovalno službo.
Zaposleno imajo ustrezno usposobljeno svetovalko in so mobilni, svetovanje lahko nudijo na
sedežu posameznega društva, krajevne skupnosti ipd. V okviru teh dejavnosti bodo invalide,
starejše in druge obveščali o možnosti za vseživljenjsko učenje. Po potrebi bodo lahko izvedli
tudi postopke ugotavljanja znanja in kompetenc, ki jih imajo, ali bi si jih želeli pridobiti, tako
poklicnih, kakor tudi splošnih. Ponudili bodo možnost za vključevanje v vseživljenjsko učenje
(različna izobraževanja in usposabljanja). Ker se ponudba na tem področju zelo spreminja, je
informiranost zelo pomembna. Prednost pri vključevanju v programe, sofinancirane iz
evropskega socialnega sklada, imajo v tej perspektivi zaposleni, starejši od 45 let. Invalidi z
odločbo ZPIZ-a se vodijo kot »zaposlene osebe«, tudi če se trenutno vodijo v evidenci
aktivnih iskalcev zaposlitve na zavodu za zaposlovanje. Vsem invalidom, kakor tudi
starejšim, so brezpogojno dostopni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja,
kot so študijski krožki ipd.
Nosilec: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ukrep št. 9: Odpravljanje administrativnih ovir pri zaposlovanju invalidov preko javnih del
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo v sodelovanju z javnimi zavodi, društvi in ostalimi, ki se
srečujejo z zaposlovanjem invalidov preko javnih del, na ZPIZ naslovila apel za skrajšanje
postopka izdaje soglasja/odločbe.
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Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, javni zavodi, društva in druge organizacije
Rok: 2018
Ukrep št. 10: Pobuda za spremembo časa trajanja zaposlitve invalidov preko javnih del
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje, javnimi zavodi,
društvi in ostalimi, ki se srečujejo z zaposlovanjem invalidov preko javnih del, na Ministrstvo
za zdravje naslovila pobudo za podaljšanje časa zaposlitve invalidov preko javnih del.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Zavod za zaposlovanje, javni zavodi, društva in druge
organizacije
Rok: 2018
Cilj 7: VZPODBUJANJE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA, VERSKE AKTIVNOSTI IN
SPOŠTOVANJA OSEBNE INTEGRITETE
Ukrep št. 1: Vključevanje svojcev v izvajanje posebnih socialnih programov posameznih
invalidskih društev
Opis: Obveščanje in vključevanje svojcev v aktivnosti društva, katerega član je invalidna
oseba.
Nosilec: invalidske organizacije in društva
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: invalidska društva in organizacije
Ukrep št. 2: Preprečevanje zlorab invalidov
Opis: Osveščanje o prepoznavanju možnih zlorab invalidov in ustrezno ukrepanje.
Nosilec: Policija
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 3: Duhovna oskrba na domu
Opis: Obiskovanje starejših in onemoglih vernikov na domu.
Nosilec: Predstavniki verskih skupnosti
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: župnijski uradi v občini Slovenska Bistrica
Ukrep št. 4: Spodbujanje pomoči invalidom
Opis: Spodbujanje prostovoljstva za pomoč pri nakupih, družabništvu ...
Nosilec: Svet za invalide, prostovoljci, Karitas, RK
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva nosilcev nalog
Ukrep št. 5: Sprejem prostovoljcev
Opis: Županov sprejem prostovoljcev
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Svet za invalide, župan
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica
Ukrep št. 6: Medgeneracijsko sodelovanje
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Opis: priprava predstave za varovance Doma Poljčane, enota Slovenska Bistrica
Nosilec: Srednja šola Slovenska Bistrica, osnovne šole v občini
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: Srednja šola Slovenska Bistrica, osnovne šole v občini

Cilj 8: KULTURA
Ukrep št. 1: Možnost izposoje knjižničnega gradiva, prilagojenega invalidom
Opis:
Poudarek bo na zagotavljanju tehnične opreme, ki bo dostopnost do knjižničnega gradiva v
Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica približala tudi invalidom (Braillova pisava,
zvočne knjige, tehnični pripomočki za gluhe in slabovidne).
Nosilec: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna, Knjižnice Josipa Vošnjaka ter sredstva
donatorjev in sponzorjev
Ukrep št. 2: Sodelovanje invalidov na literarnih večerih
Opis:
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo v sodelovanju z društvi invalidov v občini
Slovenska Bistrica organizirala večere, na katerih se bodo lahko predstavljali invalidi z deli iz
svojega življenja (potopisi, osebne izpovedi, delavnice ročnih del, prikaz literarnih in likovnih
del in podobno)
Nosilec: kulturna društva, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva Knjižnice Josipa Vošnjaka ter
sredstva donatorjev in sponzorjev
Ukrep št. 3: Vzpodbujanje invalidov k aktivnostim v Centru za starejše Metulj
Opis:
Invalidne osebe in osebe z gibalnimi ovirami bodo še naprej imele možnost vključitve v
Center za starejše Metulj, v katerem se izvajajo raznovrstne aktivnosti za starejše
(razgibavanje, ročna dela, družabne igre, pevske aktivnosti …). Prav tako se bodo invalidi
lahko udeleževali izletov, letovanj in strokovnih ekskurzij.
Nosilec: Center za starejše Metulj, Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna in donacije
Ukrep št. 4: Aktivno udejstvovanje invalidnih oseb v kulturnih dejavnostih
Opis:
Občina Slovenska Bistrica bo še naprej sofinancirala invalidske organizacije, ki se lahko
vsako leto prijavijo na občinski razpis, v okviru le-teh aktivno delujejo tudi kulturne sekcije.
Tako bodo lahko invalidi pa eni strani še naprej ustvarjali sami, po drugi strani pa se bodo
udeleževali kulturnih prireditev v občini in drugje.
Nosilec: invalidska društva in organizacije, Občina Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna in invalidskih društev in organizacij
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Ukrep št. 5: Delovanje invalidov ter predstavitev umetniških del, povezovanje društev
Opis:
Društva bodo organizirala dogodke, na katerih se bodo lahko predstavljali invalidi z deli iz
svojega življenja (potopisi, osebne izpovedi, delavnice ročnih del, prikaz literarnih, likovnih
del itd.). Posebno pozornost je potrebno nameniti udeleževanju invalidov v društvih, ki
delujejo na kulturnem področju, kar bi predstavljalo pomemben vir ustvarjalnosti v lokalnem
okolju in povezovanju ljudi z istimi talenti in ustvarjalno žilico.
Nosilec: invalidska društva in kulturna društva
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva in sredstva
društev
Ukrep št. 6: Osveščanje kadra in prilagoditve kulturnih vsebin
Opis:
Osveščanje kulturnih delavcev o potrebah oseb s posebnimi potrebami in o možnih
prilagoditvah kulturnih vsebin (organizirani termini, popusti …) ter vnos enostavnih in tudi
zahtevnejših prilagoditev, npr.:
- prilagojene razstavne zbirke (elektronsko besedilo, posnetek tolmača ob eksponatu,
avdio vodiči, tipne slike in modeli),
- prilagojene gledališke in druge prestave (tolmač oz. posnetek tolmača, podnapisi,
zvočni opisi nemega dogajanja),
- prilagojeni vodeni ogledi mesta (tolmač, elektronski tekst na dlančniku, avdio vodič
po mestu, reliefni zemljevid mesta).
Nosilec: Svet za invalide, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: razni
Cilj 9: REKREACIJA IN ŠPORT
Ukrep št. 1: Vzpodbujanje izvajanja športnih programov za invalide
Opis:
Športna zveza Slovenska Bistrica in Zavod za šport bosta še naprej spodbujala izvajalce
športnih programov, da razvijajo in ponudijo raznovrstne športne programe za invalide.
Upravljalci športnih objektov bodo na osnovi izkazanih potreb zagotovili zadostno število
terminov za izvedbo športnih programov za invalide. V okviru vsakoletnega proračuna se
bodo zagotavljala sredstva ter se na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v
občini Slovenska Bistrica sofinancirali športni programi za invalide. Športna zveza že vrsto let
uspešno sodeluje z invalidskimi organizacijami in društvi, tako da nudi ustrezno pomoč pri
organizaciji njihovih športno-rekreativnih dejavnosti. V letu 2018 in vseh letih obravnavanega
obdobja bo Športna zveza Slovenska Bistrica nudila invalidskim organizacijam in društvom
vso strokovno in organizacijsko pomoč, ki jo bodo invalidne osebe potrebovale pri svoji
rekreaciji.
Občina Slovenska Bistrica bo pripravljena nuditi pomoč za usposabljanje vaditeljev športa
invalidov in učiteljev športa invalidov, ki ga organizirata URI Soča in Zveza za šport
invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite Slovenije.
Nosilec: Športna zveza Slovenska Bistrica, Zavod za šport, Občina Slovenska Bistrica,
občinska društva invalidov
Rok: 2018-2022
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Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna, športnih društev ter sredstva donatorjev in
sponzorjev
Ukrep št. 2: Vzpodbujanje najširšega sodelovanja invalidov v športno-rekreacijskih
dejavnostih
Posamezna invalidska društva bodo vzpodbujala svoje člane, da se športno in rekreacijsko
udejstvujejo na vseh področjih športnega udejstvovanja, kjer jim invalidnost to omogoča.
Nosilec: posamezne invalidske organizacije in društva
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva invalidskih društev in organizacij
Ukrep št. 3: Promocija športov za invalide
Opis:
Občinska športna zveza, Zavod za šport Slovenska Bistrica in drugi zavodi ter društva bodo
osveščali invalide o različnih športnih panogah invalidov, predstavitvah športnih panog in
možnosti vadbe – športni vikend ipd.
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Zavod za šport, posamezna invalidska društva in
organizacije
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: Občinska športna zveza, Zavod za šport, invalidska društva in organizacije,
občinski proračun
Ukrep št. 4: Zagotavljanje terminov za izvedbo športnih programov
Opis:
Upravitelji športnih objektov bodo zagotovili zadostno število terminov za izvedbo športnih
programov za invalidne osebe na podlagi izkazanih potreb posameznega društva.
Nosilec: Zavod za šport, invalidska društva in organizacije
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: občinski proračun, Zavod za šport, invalidska društva in organizacije
Cilj 10: VKLJUČENOST INVALIDOV V
NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA

OBLIKOVANJE

POLITIKE

IN

Ukrep št. 1: Vključevanje invalidnih oseb pri nastajanju in uresničevanju nalog in strategij na
področju invalidskega varstva v občini
Opis:
V občini Slovenska Bistrica se bodo invalidi še naprej tako kot vsi ostali občani lahko aktivno
vključevali v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva preko svojih
predstavnikov (svetnikov) skozi javno obravnavo predlogov dokumentov občine, ki potekajo
na sejah občinskega sveta. Prav tako bodo lahko svoje predloge še naprej uveljavljali tudi na
ravni krajevne oziroma četrtne skupnosti, na ravni društev in drugih organizacij.
Nosilec: invalidska društva in organizacije
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: občinski proračun
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Ukrep št. 2: Seznanitev invalidov o možnostih političnega udejstvovanja
Opis:
Invalidi bodo seznanjeni o možnostih sodelovanja v politiki in o delovanju političnega
sistema na lokalnem nivoju.
Nosilec: invalidska društva in organizacije
Rok: 2018 - 2022
Cilj 11: USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA
Ukrep št. 1: Osveščanje in usposabljanje javnih uslužbencev
Opis:
Potekalo bo osveščanje in usposabljanje javnih uslužbencev, ki se lahko pri svojem delu
srečujejo z invalidi (občina, šole, vrtci, javni zavodi, zdravstveni dom).
Nosilec: javni zavodi
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva javnih zavodov, sredstva občinskega proračuna
Ukrep št. 2: Seminarji ZDIS za vodilne kadre in prostovoljce na društvih invalidov, članih
ZDIS
Opis:
Seminarji za prostovoljce na društvih invalidov v organizaciji Zveze delovnih invalidov
Slovenije
Nosilec: ZDIS
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: ZDIS

Cilj 12: MEDNARODNO SODELOVANJE
Ukrep št. 1: Vzpostavitev mednarodnega sodelovanja
Opis:
Vzpostavitev mednarodnih odnosov s prijateljskimi mesti občine Slovenska Bistrica
Nosilec: lokalne invalidske organizacije
Rok: 2019
Viri financiranja: občinski proračun, sredstva invalidskih društev in organizacij
Ukrep št. 2: Spodbujanje mednarodnega sodelovanja
Opis:
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja z ostalimi institucijami, ki se posredno ali
neposredno ukvarjajo z invalidi.
Nosilec: invalidske organizacije
Rok: 2018-2022
Viri financiranja: sredstva invalidskih društev in organizacij
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