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UVOD 

 

Občina Slovenska Bistrica je konec leta 2012 na pobudo Društva invalidov Črešnjevec pričela 

z aktivnostmi v zvezi s projektom »Občina po meri invalidov« z namenom izboljšanja 

kvalitete ţivljenja invalidov v njihovem domačem okolju. Nosilec projekta, v okviru katerega 

poteka tudi podeljevanje listine, je nevladna organizacija Zveza delovnih invalidov Slovenije. 

Postopke in kriterije ter potrebne dokumente za vključitev posamezne občine v projekt in 

podelitev omenjene liste je Zveza delovnih invalidov Slovenije opredelila v Pravilniku o 

podelitvi listine »Občina po meri invalidov«. 

 

Namen projekta je zagotavljanje čimbolj ugodnih razmer za vse občane in tudi za invalide, 

kar lokalna skupnost uresničuje z ustvarjanjem pogojev, ob upoštevanju in spoštovanju 

različnosti, za obče vključevanje v druţbeno in socialno okolje. 

 

V okviru aktivnosti za pridobitev listine Občina po meri invalidov je Občina Slovenska 

Bistrica izvedla naslednje korake: 

1. V začetku leta 2013 je ţupan imenoval Posebno delovno skupino za izvedbo projekta 

in pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. 

2. Dne 14. 03. 2013 je bila v Centru za starejše Metulj izvedena okrogla miza projekta 

»Občina po meri invalidov« v organizaciji Društva invalidov Črešnjevec in posebne 

delovne skupine za izvedbo projekta in pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, 

kamor so bili povabljeni predstavniki vseh delujočih invalidskih organizacij na 

področju občine, kakor tudi predstavniki ostalih organizacij, prostovoljcev in ostalih, 

ki delujejo na področju druţbenega ţivljenja in se srečujejo s problematiko invalidov. 

3. Dne 3. 10. 2013 je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdil analizo stanja o 

poloţaju invalidov v občini Slovenska Bistrica, katero je pripravila Posebna delovna 

skupina v sodelovanju z organizacijami, ki v občini Slovenska Bistrica delujejo na 

področju zdravstva, strokovno – podpornih sluţb, socialnega varstva, upokojencev, 

vzgoje in izobraţevanja, rekreacije in športa, invalidske organizacije ter strokovne 

sluţbe občinske uprave. Analiza je v celoti posvečena pregledu poloţaja invalidov v 

občini Slovenska Bistrica z vidika uresničevanja Standardnih pravil za izenačevanje 

moţnosti invalidov predvsem z vidika lokalne skupnosti. 

 

Za zagotavljanje pogojev ter pripravo, sprejemanje in izvrševanje ukrepov za polno 

vključenost invalidnih oseb v druţbo je v prvi vrsti pristojna drţava. Lokalne skupnosti se v 

uresničevanje te politike vključujejo preko izvrševanja zakonskih obveznosti, v okviru svojih 

moţnosti pa delujejo tudi širše. 

 

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 moţnosti dostopa do skupnih dobrin, moţnosti 

kvalitetnega bivanja in udeleţbe v druţbenem ţivljenju občine. 

 

Akcijski načrt se nanaša na obdobje do leta 2017 oz. določeni ukrepi, ki so navedeni ob 

upoštevanju zakonskih pristojnosti ter finančnih in drugih moţnosti v danem obdobju.  

 

Akcijski načrt je bil pripravljen ob upoštevanju izhodišč in načel pomembnejših mednarodnih 

in drţavnih dokumentov s priporočili za doseganje polne vključenosti invalidnih oseb v 
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druţbo, v skladu s temeljno zakonodajo s področij, na katera se nanašajo posamezni ukrepi ter 

zakonodajo s področja delovanja lokalnih skupnosti: 

 Konvencija zdruţenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija 2. 4. 2008; MKPI, 

Uradni list RS MP, št. 10/08), 

 Standardna pravila OZN o izenačevanju moţnosti 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 moţnosti 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. 

 

Akcijski načrt je pripravila delovna skupina za pripravo analize in akcijskega načrta, in sicer: 

 Ţarko Furman, predsednik posebne delovne  in podţupan Občine Slovenska Bistrica,  

 Anton Kolar, podpredsednik delovne skupine, Društvo invalidov Črešnjevec,  

 Franc Pinter, Društvo paraplegikov severne Štajerske, 

 Marjan Podbojec, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

 Vojka Motaln, Društvo Soţitje Slovenska Bistrica, 

 Simon Unuk, Komunala Slovenska Bistrica, 

 Irena Jereb, Vodja oddelka za druţbene dejavnosti Občine Slovenska Bistrica, 

 Danica Sagadin, Vodja oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, 

 Zlatka Mlakar, Strokovna sodelavka na Oddelku za druţbene dejavnosti Občine 

Slovenska Bistrica in 

 Marko Pučnik, strokovni sodelavec na Oddelku za okolje in prostor Občine Slovenska 

Bistrica. 

 

Občina Slovenska Bistrica, javni zavodi, invalidske organizacije in druge pristojne institucije 

bomo 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. 
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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. 

 

 

Cilj 1: INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE  

 

 

Ukrep št. 1: Nadgradnja občinske spletne strani 

Opis: 

Občina Slovenska Bistrica bo na svoji uradni spletni strani izdelala posebno rubriko o 

problematiki invalidov, kjer bodo lahko invalidi (razen slepi in slabovidni) pridobili vse 

pomembnejše informacije s področij delovanja občinskih sluţb.  

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica  

Rok: leto 2014 

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 s pomembnejšimi dogodki s 

področja invalidne tematike. V posebni rubriki »Občina po meri invalidov« bodo 

predstavljeni vsi dogodki o poteku projekta, oblikovan bo tudi spletni obrazec, s katerimi 

bodo lahko zainteresirani sporočili pripombe, predloge in pobude za izboljšanje stanja 

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, moţnosti 

in načinu uveljavljanja le-teh ipd.). 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica in vse organizacije in institucije, ki so povezane z delom z 

invalidi 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna ter organizacij in institucij 

 

Ukrep št. 3: Vzpostavitev informacijske pisarne 

Opis: 

Občina Slovenska Bistrica bo za invalide vzpostavila informacijsko pisarno oz. info točko, 

kjer bo mogoče dobiti vse informacije, ki se tičejo invalidov. Prav tako bo zaposlene v 

sprejemni pisarni usposobila za delo z invalidi. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica  

Rok: leto 2014 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna 

 

Ukrep št. 4: Osveščanje javnosti preko invalidskih organizacij 

Opis: 

Občinske strokovne sluţbe 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 poloţaj invalidov v 

občini. 
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Nosilec: Občina Slovenska Bistrica in vse organizacije in institucije, ki so povezane z delom z 

ţivljenjem invalidov v občini 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna ter organizacij in institucij 

 

Ukrep št. 5: Osveščanje javnosti o invalidskih organizacijah preko prireditev 

Opis: 

Občina Slovenska Bistrica bo podpirala pomembnejše akcije, ki bodo imele za cilj osveščanje 

občanov o poloţaju invalidov v druţbi (okrogle mize, predavanja, razstave del članov DI in 

ZDIS, likovne in fotografske razstave ipd.). 

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. 6: Osveščanje preko lokalnih javnih medijev 

Opis: 

Občina Slovenska Bistrica bo omogočila objavljanje prispevkov z invalidsko tematiko na 

lokalni kabelski televiziji, svoji oglasni deski 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  

ţivljenjem invalidov v občini 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna 

 

Ukrep št. 7: Osveščanje o problematiki invalidov v zavodih 

Opis: 

Vzgojno izobraţevalni 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 bo, v 

sodelovanju s Svetom za invalide občine Slovenska Bistrica, za učence osnovnih šol izvedlo 

javni natečaj za najboljši literarni prispevek oz. likovni izdelek na temo o poloţaju invalidnih 

oseb v občini oz. druţbi. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, VIZ, Društvo Soţitje, Društvo invalidov Črešnjevec 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva zavodov s področja vzgoje in 

izobraţevanja in lastna sredstva društev in invalidskih organizacij 

 

Ukrep št. 8: 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: trajna naloga 

Vir financiranja: lastna sredstva posameznih invalidskih društev in organizacij, donacije 



7 

 

 

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 

sluţbe povezovale s socialnimi in drugimi sluţbami.  

Nosilec: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Lekarna Slovenska Bistrica, koncesionarji na 

področju zdravstva in invalidska društva oziroma organizacije na področju občine  

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, javnih zavodov in 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 ogroţenih skupin), 

izobraţevanju 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, patronaţne sluţbe, fizioterapije, zdravstveno vzgojnega 

centra ter dispanzerja za medicino dela, prometa in športa. V obravnavanem obdobju 

izvrševanja programa se bo vsako leto pripravila analiza stanja ogroţenih skupin v občini, ki 

jo bo obravnaval Svet za invalide in o svojih zaključkih obvestil ţupana, po potrebi tudi 

občinski svet. 

Nosilec: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, koncesionarji na področju zdravstva, invalidska 

društva oziroma organizacije na področju občine 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, javnih zavodov in invalidskih društev in 

organizacij 

 

Ukrep št. 3: Vzpodbujanje in zagotavljanje rehabilitacijskih programov v društvih invalidov 

Opis: 

V občini se bodo še naprej podpirali in nadgrajevali rehabilitacijski programi, ki jih izvajajo 

posamezna društva invalidov v okviru svojih rednih letnih programov, zajemajo pa 

organiziranje srečanj in obiskov za teţke in nepokretne invalide ter nudenje neposredne 

pomoči, kot so: prva osebna in socialna pomoč, pomoč invalidom po teţkih operativnih 

posegih ali po nastanku invalidnosti, ohranjanje psihofizičnih sposobnosti invalidov. 

Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti poteka preko fizioterapevtske telovadbe, športne 

rekreacije (balinanje, plavanje, kegljanje, nordijska hoja, šah, pikado, ribolov…), druţenje ob 

ročnih spretnostih ipd. Pomoč po teţjih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti se 

izvaja preko nudenja kapacitet ZDIS v zdraviliščih in v slovenskem primorju itd. Organizirajo 

se ekskurzije, druţabna srečanja ob raznih priloţnostih in ob svetovnem dnevu invalidov ter 

razni pikniki. Invalidu, ki zaide v kakršnokoli socialno stisko, se skuša pomagati v obliki prve 
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osebne oz. socialne pomoči, v okviru društva, v slučaju potrebe pa s širšo akcijo zagotavljanja 

pomoči. 

Nosilec: vsa društva invalidov na področju občine Slovenska Bistrica, Zdravstveni dom 

Slovenska Bistrica, koncesionarji na področju zdravstva 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, javnega zavoda, koncesionarjev na področju 

zdravstva, lastna sredstva posameznih društev invalidov, sredstva donatorjev oziroma 

sponzorjev 

 

Ukrep št. 4:  Ureditev signalizacije v zdravstvenih ambulantah 

Opis: 

Čakalnice v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica se bodo opremile s signalizacijo za slepe 

in slabovidne,  gluhe in naglušne. 

Nosilec: Društvo slepih in slabovidnih Maribor, Društvo gluhih in naglušnih Maribor, 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, koncesionarji na področju zdravstva 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, javnega zavoda, koncesionarjev na področju 

zdravstva, lastna sredstva posameznih društev invalidov, sredstva donatorjev oziroma 

sponzorjev 

 

 

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 teţav invalidnim osebam preko: 

- izvajanja prve socialne pomoči, 

- osebne pomoči,  

- pomoči druţini na domu, 

- institucionalnega varstva, 

- vodenja in varstva, 

- zaposlitve pod posebnimi pogoji,  

- pravice do druţinskega pomočnika, 

- dnevnega varstva starejših. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Center za socialno delo, Dom dr. Joţeta Potrča Poljčane, 

Urad za delo 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna in drţavnega 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 sluţb, 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 poloţaj. Pomoč na domu za 

področje občine Slovenska Bistrica izvaja Dom dr. Joţeta Potrča Poljčane, storitev pa obsega: 
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gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih 

stikov. Z namenom, da občane čimbolj seznanimo s tovrstno storitvijo, Dom dr. Joţeta Potrča 

v občinskem glasilu objavi članek na to tematiko. Enako velja za plačevanje in doplačevanje 

bivanja v bivalnih enotah in institucionalnem varstvu. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Center za socialno delo, Dom dr. Joţeta Potrča Poljčane 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna 

 

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 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 poloţaja in ţivljenja. 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 ublaţitve razmer ne morejo zagotoviti. 

Nosilec: Center za socialno delo Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva drţavnega 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 

druţine s stalnim prebivališčem v občini, za katere velja, da zaradi trenutne materialne stiske 

nujno potrebujejo pomoč, izkoristili pa so ţe vse zakonske moţnosti za rešitev svoje stiske. 

Nosilec: Center za socialno delo Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

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 

druţinskega pomočnika. Ta moţnost sledi cilju, s katerim se spodbuja druţinsko ţivljenje in 

spoštuje osebna integriteta invalidov. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Center za socialno delo 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega, drţavnega 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. 
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Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, javni zavodi, društva in druge nevladne organizacije v 

Slovenski Bistrica 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna in sredstva zavodov, društev in drugih 

nosilcev 

 

Ukrep št. 7: Podpora pri oblikovanju in delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij 

Opis: 

Občinski organi bodo podpirali oblikovanje in delovanje invalidskih in humanitarnih 

organizacij, ki izvajajo različne socialno varstvene programe za neodvisno ţivljenje 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: trajna naloga 

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 ţivljenju invalidov v naši občini. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna 

 

Ukrep št. 9: Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Območne organizacije Rdečega križa 

Opis: 

Program dela Območne organizacije Rdečega kriţa Slovenska Bistrica je usmerjen predvsem 

v lajšanje socialnih stisk druţin, 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 

ţivljenjsko 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 kriţa Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

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 karitarnem, dobrodelnem, humanitarnem in socialno 

varstvenem področju v skladu z evangelijskimi načeli, Zakonikom cerkvenega prava ter 

civilne zakonodaje. 

Nosilec: Karitas Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 
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Vir financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva donatorjev, sredstva lastne 

dejavnosti 

 

 

Cilj 4: DOSTOPNOST – ODPRAVITI GRAJENE IN KOMUNIKACIJSKE OVIRE, ZA 

KATERE VELJA, DA ONEMOGOČAJO ALI OTEŢUJEJO NEODVISNO ŢIVLJENJE 

INVALIDOV 

 

 

Ukrep št. 1: Zagotavljanje dostopnosti pri novogradnjah javnega značaja 

Opis: 

Pri planiranju 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: stalna naloga 

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, in sicer na naslednjih 

relacijah: 

- prehodi za pešce; na večini prehodov so klančine neustrezne, ker jih z invalidskim 

vozičkom ni mogoče nemoteno prevoziti, 

- vogal pločnika na Kolodvorski ulici (bivša Gostilna Šafhalter), 

- na Ljubljanski cesti (stari gasilski dom) bo odstranila/prestavila cvetlična korita na 

pločniku, 

- neustrezno klančino pred mostom čez Bistrico (pri Polancu), 

- na relaciji Grajske ulice, ki je zelo ozka, bo potrebno urediti manjkajoči pločnik, 

- Športni park – prehod za pešce; potrebno bo urediti klančina pred prehodom, 

- na Zidanškovi ulici – most pri Vrtcu; potrebno bo urediti klančine, 

- na Partizanski ulici – nasproti tapetnika Kolarja bo prestavljen prometni znak, ki je 

postavljen na sredini pločnika, 

- na kriţišču Partizanske in Ljubljanske ulice bosta prestavljena kandelaber in semafor, 

ki sta postavljena na sredi pločnika, 

- na relaciji Ljubljanska ulica – pločnik od Pošte do bivše gostilne Bing bodo poškodbe 

na pločniku sanirane na način, ki bo omogočal varno voţnjo z invalidskim vozičkom, 

- odsek od kriţišča Ljubljanska – Čopova ulica bo potrebno urediti parkirne prostore za 

invalide na primernem mestu, sedanji izhod za invalide na vozičkih je neurejen… 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, društva invalidov na področju občine 

Rok: leto 2014 - 2015 

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: 
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Dostop, vstop in uporabo novih, predvsem pa starejših objektov je potrebno prilagoditi za 

potrebe gibalno oviranih invalidov, še posebej, če so v njih sedeţi javnih zavodov in ustanov, 

in tako omogočiti trajno mobilnost za najbolj ranljive druţbene 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 2014 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,  

-  Komunalno podjetje Slovenska Bistrica, da uredi  dostop z invalidskimi vozički v 

upravno stavbo, 

-  Ţupnijski urad v Slovenski Bistrici, da uredi dostop z invalidskimi vozički v Cerkev 

sv. Jerneja, 

-  banke v Slovenski Bistrici, da bodo dostopni invalidnim osebam, 

- trgovine, gostinske in druge lokalne 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… 

Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, društva invalidov in lastniki  objektov 

Rok: leto 2014 

Vir financiranja: sredstva lastnikov objektov 

 

Ukrep št. 4: Dostopnost v občinske in druge javne prostore 

Opis: 

Občina Slovenska Bistrica bo: 

- uredila dostopnost  do Občine, Upravne enote in Sodišča za osebe na invalidskih 

vozičkih ter za osebe s teţjimi poškodbami spodnjih okončin, ki samostojno ne morejo 

dostopati do teh sluţb; 

- poskrbela, da bo dostop v RIC in  v prostore KS Alfonza Šarha z invalidskimi vozički; 

- poskrbela, da bo v Športnem parku urejen dostop za invalide, kjer so sredi prehoda 

nameščeni stebrički. Prav tako bo poskrbela za sanitarije za invalide; 

- skupaj z Ţupnijskim uradom Slovenska Bistrica poskrbela, da bo v Slomškov dom 

urejen dostop z invalidskimi vozički; 

- skupaj z Zavodom za kulturo poskrbela za dostop v prostore grajskega kompleksa 

osebam  s poškodbami spodnjih okončin. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, društva invalidov  in upravljavci objektov 

Rok: trajna naloga 

Vir financiranja:  sredstva občinskega proračuna, sredstva donatorjev, sredstva iz domačih in 

tujih razpisov 

 

Ukrep št. 5: 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: leto 2015 

Vir financiranja: sredstva lastnikov objektov 
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Ukrep št. 6: 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: leto 2014 - 2015  

Vir financiranja: sredstva lastnikov objektov 

 

Ukrep št. 7: Označevanje parkirnih mest za invalide 

Opis: 

Občina Slovenska Bistrica bo dodatno označila parkirna mesta za invalide in postavila table z 

zelo učinkovitim napisom »Zasedli ste moje mesto. Prevzamete tudi mojo invalidnost?« 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica 

Rok: leto 2014 

Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica 

 

Ukrep št. 8: Namestitev zvočnega signala na semaforjih za slepe in slabovidne 

Opis: 

Svet za invalide občine Slovenska Bistrica bo v letu 2014  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 zmoţnostmi uredila semaforje prioritetno. 

Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica, Medobčinsko 

društvo slepih in slabovidnih 

Rok: leto 2014 - 2015 

Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica 

 

Ukrep št. 9: Zagotovitev optimizacije  intervala  na semaforjih  na prehodih  za pešče 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 moţno prečkati ceste. 

Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica 

Rok: leto 2014 

Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica 

 

Ukrep št. 10: Skrb za zagotovitev dostopnosti ustreznega volišča za invalide  

Opis: 

Svet za invalide občine Slovenska Bistrica bo preverjal/skrbel, da bo volišče primerno 

dostopno vsem invalidom. 

Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja:  

 

 

Ukrep št. 11: Ureditev reliefnih talnih označb pred prehodi za pešce za slepe in slabovidne 

uporabnike okolja 
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Opis: 

Svet za invalide občine Slovenska Bistrica bo v letu 2014  pozval Medobčinsko društvo slepih 

in slabovidnih, da bo v prvi polovici leta 2014 pripravilo seznam vseh tistih reliefnih talnih 

označb, ki jih bo potrebno urediti v prihodnje. Občina Slovenska Bistrica bo na osnovi 

pripravljalnega seznama ter v skladu s finančnimi zmoţnostmi urejala reliefne talne označbe 

prioritetno. 

Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica, Medobčinsko 

društvo slepih in slabovidnih 

Rok: leto 2014 - 2015 

Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica 

 

Ukrep št. 12: Zagotovitev tolmača za gluhe in naglušne osebe pri vseh uradnih postopkih 

Opis: 

Na vse drţavne in lokalne ustanove javnega pomena je potrebno apelirati, da so v skladu s  

pozitivno zakonodajo gluhim in naglušnim osebam pri vodenju uradnih postopkov dolţne 

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: trajna naloga 

Viri financiranja: proračuna sredstva Občine Slovenska Bistrica. 

 

Ostale ugotovljene ovire se bodo reševale in odpravljale postopoma glede na potrebe 

invalidov in finančnih zmoţnosti. 

 

 

Cilj 5: VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE 

 

 

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 moţnosti za 

vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. Vrtci in osnovne šole bodo namreč 

izvajali naloge vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami v sodelovanju z 

Ministrstvom za izobraţevanje, 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 izobraţevanja. Tukaj gre predvsem za pomoč pri 

plačilu stroškov prevoza in spremljevalca teţje gibalno oviranega otroka. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

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 izobraţevalnih zavodih izpeljala 

projekt pedagoške akcije, preko katerih se otroci seznanjajo s koncepti invalidnosti.  

Nosilec: občinski vrtci, šole in občinska društva invalidov 

Rok: trajna naloga 
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Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica, sredstva javnih zavodov, 

sredstva občinskih društev invalidov 

 

 

Cilj 6: PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJE 

 

 

Ukrep št. 1: Zagotavljanje dostopnosti do vseživljenjskega učenja in izobraževanja 

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: trajna naloga 

Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica, sredstva javnih zavodov, 

sredstva drţavnega proračuna, sredstva podjetij in druţb 

 

Ukrep št. 2: 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 drţavnem nivoju aktivno 

vključevale tudi občinske strokovne sluţbe in invalidske organizacije. V ta namen se bodo še 

naprej v okviru občinskega proračuna zagotavljala sredstva za sofinanciranje javnih del. Pri 

zaposlovanju na javna dela bodo imele glede na zahtevnost del in zahtevano stopnjo 

strokovne izobrazbe prednost brezposelne invalidne osebe. 

Nosilec: Urad za delo Slovenska Bistrica, strokovne sluţbe Občine Slovenska Bistrica, javni 

zavodi in podjetja, občinska društva invalidov 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva drţavnega in občinskega proračuna ter  sredstva javnih podjetij in 

invalidskih organizacij 

 

 

Cilj 7: VZPODBUJANJE DRUŢINSKEGA ŢIVLJENJA, VERSKE AKTIVNOSTI IN 

SPOŠTOVANJA OSEBNE INTEGRITETE 

 

 

Ukrep št. 1: Vključevanje svojcev o izvajanju 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: trajna naloga 

Viri financiranja: invalidska društva in organizacije 

 

Ukrep št. 2: Preprečevanje zlorab invalidov 

Opis: Osveščanje  o prepoznavanju moţnih zlorab invalidov in ustrezno ukrepanje. 

Nosilec: Policija 

Rok: trajna naloga 
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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: trajna naloga 

Viri financiranja: Ţupnijski urad Slovenska Bistrica 

 

 

Cilj 8: KULTURA 

 

 

Ukrep št. 1: Možnost izposoje knjižničnega gradiva,  prilagojenega invalidom 

Opis: 

Poudarek bo na zagotavljanju tehnične opreme, ki bo dostopnost do knjiţnega gradiva v 

Knjiţnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pribliţala tudi invalidom (Brailova pisava, 

zvočne knjige, tehnični pripomočki za gluhe in slabovidne).  

Nosilec: Knjiţnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna,  Knjiţnice Josipa Vošnjaka ter  sredstva 

donatorjev in sponzorjev 

 

Ukrep št. 2: Sodelovanje invalidov na literarnih večerih 

Opis: 

Knjiţnica 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 ţivljenja (potopisi, osebne izpovedi, delavnice ročnih del, prikaz literarnih in likovnih 

del in podobno) 

Nosilec: kulturna društva, Knjiţnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna, sredstva Knjiţnice 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  moţnost vključitve v 

Center za starejše Metulj, v katerem se izvajajo raznovrstne aktivnosti za starejše 

(razgibavanje, ročna dela, druţabne igre, pevske aktivnosti…). Prav tako se bodo  invalidi 

lahko udeleţevali izletov, letovanj in strokovnih ekskurzij.  

Nosilec: Center za starejše Metulj, Občina Slovenska Bistrica 

Rok: trajna naloga 

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 

udeleţevali kulturnih prireditev v občini in drugje. 

Nosilec: invalidska društva in organizacije, Občina Slovenska Bistrica 
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Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna in invalidskih društev in organizacij 

 

Ukrep št. 5: Namestitev indukcijske zanke 

Opis: 

Občina Slovenska Bistrica bo v Viteški dvorani namestila indukcijska zanko in poskrbela za 

tolmače znakovnega jezika na čim več prireditvah. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo 

Rok: leto 2014 - 2015 

Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna in Zavoda za kulturo 

 

Ukrep št. 6: Dostopnost do verskih objektov 

Opis: 

Svet za invalide občine Slovenska Bistrica bo apeliral na Ţupnijski urad Slovenska Bistrica, 

jim predstavil projekt »Občina po meri invalidov« in jih seznanil s priporočljivimi ukrepi za 

laţjo dostopnost in spremljanje verskih obredov. 

Nosilec: Svet za invalide občine Slovenska Bistrica, Ţupnijski urad Slovenska Bistrica 

Rok: leto 2014 

Viri financiranja: Ţupnijski urad Slovenska Bistrica 

 

 

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 in na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v 

občini Slovenska Bistrica sofinancirali športni programi za invalide. Športna zveza ţe vrsto let 

uspešno sodeluje z invalidskimi organizacijami in društvi, tako da nudi ustrezno pomoč pri 

organizaciji njihovih športno-rekreativnih dejavnosti. V letu 2014 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.  

Nosilec: Športna zveza Slovenska Bistrica, Zavod za šport, Občina Slovenska Bistrica, 

občinska društva invalidov 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna, športnih društev in  sredstva donatorjev in 

sponzorjev 

 

Ukrep št. 2: Vzpodbujanje najširšega sodelovanja invalidnih oseb 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: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva invalidskih društev in organizacij 
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Ukrep št. 3: Vzpodbujanje izvajalcev športnih programov 

Opis: 

Občina Slovenska Bistrica bo še naprej preko javnih razpisov na področju športa vzpodbujala 

izvajalce športnih programov, da razvijajo in ponudijo različne športne programe tudi za 

invalidne osebe. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Zavod za šport 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna 

 

Ukrep št. 4: Predstavitev športov za invalide 

Opis: 

Posamezna invalidska društva, Občinska športna zveza in  Zavod za šport Slovenska Bistrica 

bodo osveščali invalide o moţnosti vadbe in športnem udejstvovanju. 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, Zavod za šport, posamezna invalidska društva in 

organizacije 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: Občinska športna zveza, Zavod za šport, invalidska društva in organizacije, 

občinski proračun 

 

Ukrep št. 5: Zagotavljanje terminov za izvedbo športnih programov 

Opis: 

Upravitelji športnih objektov bodo zagotovili zadostno število terminov za izvedbo športnih 

programov za invalidne osebe preko izkazanih potreb posameznega društva. 

Nosilec: Zavod za šport, invalidska društva in organizacije 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: občinski proračun, Zavod za šport, invalidska društva in organizacije 

 

 

Cilj 10: VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN 

NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA 

 

 

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: trajna naloga 

Viri financiranja:  

 

Ukrep št. 2: Seznanitev invalidov o možnostih političnega udejstvovanja 

Opis: 

Invalidi bodo seznanjeni o moţnostih sodelovanja v politiki in o delovanju političnega 

sistema na lokalnem nivoju. 

Nosilec: invalidska društva in organizacije 
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Rok: trajna naloga 

Viri financiranja:  

 

 

Cilj 11: USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA 

 

 

Ukrep št. 1: Usposabljanje javnega uslužbenca Občine Slovenska Bistrica 

Opis: 

Potekalo bo usposabljanje usluţbencev sprejemne pisarne Občine Slovenska Bistrica za delo 

in komunikacijo z ljudmi s posebnimi potrebami (govor, vid, sluh). 

Nosilec: Občina Slovenska Bistrica 

Rok: leto 2014 - 2015 

Viri financiranja: sredstva občinskega proračuna 

 

Ukrep št. 2: Osveščanje in usposabljanje javnih uslužbencev  

Opis: 

Potekalo bo osveščanje in usposabljanje drugih usluţbencev, ki se lahko pri svojem delu 

srečujejo z invalidi (šole, vrtci, javni zavodi, zdravstveni dom). 

Nosilec: javni zavodi 

Rok: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva javnih zavodov 

 

 

Cilj 12: MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

 

Ukrep št. 1: Vzpostavitev mednarodnega sodelovanja 

Opis: 

Vzpostavitev mednarodnih odnosov s prijateljskimi mesti Občine Slovenska Bistrica Bela 

Palanka in Krapina oz. njihovimi invalidskimi organizacijami. 

Nosilec: lokalne invalidske organizacije 

Rok: trajna naloga 

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: trajna naloga 

Viri financiranja: sredstva invalidskih društev in organizacij 

 

 

 

 

 


