




 

 

 

Vaša vprašanja, predlogi in pobude glede projekta 

so dobrodošla po e-naslovu: obcina@slov-

bistrica.si ali  po navadni pošti: Svet za invalide 

občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,2310 

Slovenska Bistrica. 

 

 

 

»Ovire« niso zgolj na cesti, so tudi v glavah ljudi«. 

Potreben je nov pogled na invalida, kot 

enakopravno osebnost, ki lahko enako kot ostali 

vpliva na vsakdanje življenje vseh ljudi. Nujna je 

povezanost invalidskih organizacij za boljši jutri; 

tudi invalidi sami morajo prevzemati svojo 

odgovornost. Gre za skupno odgovornost, ne gre 

»le« za invalide, gre za celo družbo kot celoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj: Občina Slovenska Bistrica, za Projekt 

»Občina po meri invalidov« 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sreča je v majhnih stvareh, toplih ljudeh, v 

stisnjenih dlaneh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Slovenska Bistrica,  

 

»Občina po meri invalidov« 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

»Ovire« niso samo na cesti - 

Premagovanje »ovir« 
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Kaj je projekt »Občina po meri invalidov«? 

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije je leta 2003  

sprejela odločitev, da bo kot svoj prispevek  k 

udejanjanju Standardnih pravil OZN za izenačevanje 

možnosti invalidov in Madridske deklaracije razvila 

projekt » Občina po meri invalidov«. 

 

Namen projekta je vzpodbuditi lokalno skupnost, da v 

svojem delovanju upošteva, da so med občani  tudi 

osebe s posebnimi potrebami, ki so  v svojem 

vsakdanjem življenju  vezani na lokalno skupnost in v 

njej zadovoljujejo  svoje potrebe. Prav tako se s tem 

projektom  opozarja, da je v okolju mnogo fizičnih in 

drugih ovir, ki bistveno vplivajo na kvaliteto življenja 

invalidov  in jim onemogočajo udejanjanje njihovih 

pravic in socialno vključevanje. ( Drago Novak, 

predsednik ZDIS) 

 

 

Kako smo pričeli ? 

 

Z željo, da bi bilo življenje v naši občini prijazno do 

vseh prebivalk in prebivalcev ter da bi imeli vsi enake 

možnosti, je Občina Slovenska Bistrica z veseljem in 

vso odgovornostjo sprejela pobudo društva invalidov 

Črešnjevec in aktivno pristopila k projektu za 

pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.  

 

Na začetku leta 2013 se je župan Občine Slovenska 

Bistrica, dr. Ivan Žagar, na pobudo Društva invalidov 

Črešnjevec odločil, da se bo Občina Slovenska Bistrica 

vključila v projekt za pridobitev listine »Občina po 

meri invalidov«. 

 

 

 

 

Vključitev v projekt se je pričela s pripravo Analize 

stanja kot osnove za izdelavo Akcijskega načrta. Za 

izdelalo Analize je bila imenovana posebna Delovna 

skupina, sestavljena iz vrst predstavnic in 

predstavnikov invalidskih organizacij, podžupana 

občine, predstavnika komunalnega podjetja in 

občinskega sveta  ter predstavnikov občinske uprave. 

Analiza je v celoti posvečena pregledu položaja 

invalidov v občini  z vidika uresničevanja Standardnih 

pravil za izenačevanje možnosti invalidov predvsem z 

vidika lokalne skupnosti. 

 

Na osnovi izvedene Analize je Delovna skupina 

pristopila k izvedbi Akcijskega načrta, ki se nanaša na 

obdobje do leta 2017. 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, na podlagi česar bodo 

Občina , javni zavodi, invalidske organizacije in druge 

pristojne institucije usmerile 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. 

 

 

Konec decembra 2013 je Občinski svet Občine 

Slovenska Bistrica sprejel Akcijski načrt, Delovna 

skupina pa se je preimenovala v Svet za invalide, 

katerega naloga je spremljanje in koordiniranje 

aktivnosti za uresničevanje Akcijskega načrta in 

praviloma enkrat letno poročanje županu in 

občinskemu svetu. 

 

9. aprila 2014 je bil podpisan Dogovor o vključitvi 

Občine Slovenska Bistrica v izvajanje projekta za 

pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z 

nazivom »Občina po meri invalidov« za leto 2014. 

Podpisali so ga predstavniki Zveze delovnih invalidov 

Slovenije, Občine Slovenska Bistrica in Društva 

invalidov Črešnjevec. 

 

In kako naprej ? 

 

Akcijski načrt kot temeljni občinski dokument na 

področju invalidskega varstva nas zavezuje, da z vso 

resnostjo in odgovornostjo  pristopimo  k izvajanju 

nalog  in ukrepov, ki smo se jih zadali  in tako 

omogočimo, da invalidi enakopravno sodelujejo v 

življenju v skupnosti, soodločajo, krepijo svoje socialne 

vezi  in da se krepi skupna odgovornost  vseh za  

skupno življenje. 

 Poskrbeti moramo, da bomo z uresničevanjem  

projekta  odstranili ne samo vidne in fizične ovire, 

temveč tudi tiste v nas samih v dojemanju  realnosti 

osebnega in skupnega življenja  in da bo uresničevanje 

projekta prispevalo k bolj kvalitetnemu življenju vseh 

občanov. 

 

Končni cilj projekta bo dosežen, ko bodo  odstranjene 

točke, ki onemogočajo enake možnosti za vse. 
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