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Občina Radlje ob Dravi izvaja aktivnosti v zvezi s projektom 

»Občina po meri invalidov«, ki ga je prejela s strani Zveze 

delovnih invalidov Slovenije, zato je bil pripravljen Akcijski 

program za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob 
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Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. 

 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. 

 

Priloge: 

- Akcijski program za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za 

obdobje 2017 – 2022; 

- Predlog sklepa. 



 

Na podlagi 7. člena Statuta občine Radlje ob Dravi ( MUV, št. 28/16) in 73. člena 

Poslovnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi,  (MUV, št. 25/06) je Občinski 

svet Občine Radlje ob Dravi, na svoji __. redni seji, dne ______________________ sprejel,  

AKCIJSKI PROGRAM  

za neodvisno življenje invalidov v občini Radlje ob Dravi  

za obdobje 2017 - 2022  

 

UVOD  

Listina ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' je priznanje občini, ki v svojem delovanju 

upošteva različnost potreb vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja 

povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki 

bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih 

družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v 

družbenem življenju občine z namenom udejanjanje pravic človeka in državljana. 

Predlagatelj za vključitev občine v projekt za pridobitev listine ''Občina po meri 

invalidov'' oz. prijavitelj na razpis je društvo invalidov - član ZDIS, ki z  županom 

podpiše pismo o nameri in izvede potrebna opravila, opredeljena v pravilniku. V 

bistvu sta v primeru Občine Radlje ob Dravi, občina in MDI Drava temeljna akterja v 

tem projektu. 

Iztekla se je druga petletka akcijskega  programa   za neodvisno življenje invalidov v 

Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2011-2016.    

Glede na standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov bodo 

strokovne službe in organi občine, javni zavodi‚ invalidske organizacije in druge 

pristojne institucije, z namenom izboljšati pogoje za neodvisno življenje invalidov, še 

naprej usmerjali svojo dejavnost v naslednje ključne naloge, ki ustvarjajo predpogoje 

za enakopravno sodelovanje in so usmerjeni v osvetlitev vprašanja osveščanja vseh 

družbenih subjektov glede potreb, pravic in zmožnosti invalidov. Ker se potrebe 

invalidov permanentno navezujejo na zagotavljanje njihovega zdravja, je treba 

zagotoviti zdravstveno varstvo in dobro rehabilitacijo ob pomoči strokovno primerno 

usposobljenih strokovnih služb. 

 

 

PREDPOGOJI ZA ENAKOPRAVNO SODELOVANJE ( Pravila od 1- 4) 

 

Predpogoje za enakopravno sodelovanje  razčlenjujemo tako, da bi osvetlili 

probleme skupnega življenja celotne lokalne skupnosti.  Doseči je potrebno večjo 

kvaliteto skupnega življenja ob upoštevanju različnosti in potreb posameznih skupin 

prebivalstva in njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti. Zavedati se je treba, 

da je izboljševanje pogojev življenja in kvaliteta življenja v lokalni skupnosti interes 

vseh in ne zgolj invalidov, zato je potrebno aktiviranje civilne družbe, da daje 

pobude in kritično  spremlja uresničevanje sprejetih zavez, predvsem pa, da se v 

skupnosti ustvarja družbena klima, ki bo naklonjena socialni vključenosti vseh, tudi 



invalidov. V ta namen se občina obvezuje zagotoviti pogoje za vključevanje 

invalidov v procese odločanja na občinski ravni na področjih, ki so za invalide 

pomembna in razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo zagotavljali 

čimbolj neodvisno življenje invalidov in bodo dajale možnosti uveljavljanja njihovih 

sposobnosti.  

 

Osveščanje občanov 

Občinske strokovne službe in organi, invalidske organizacije in druge institucije, ki se 

ukvarjajo ali obravnavajo invalide  morajo  upoštevati, da je dostojanstvo  vseh 

državljanov enako, zato imajo vsi enake pravice. Dojemanje invalidnosti  je družbeno 

vrednoteno in pogojeno, kar pomeni, da se pojem invalidnosti pojavlja v odnosu 

med osebami z biološko ali medicinsko okvaro in njihovo okolico.  Prav zato je 

potrebno, v končni konsekvenci doumeti , da ni posameznik tisti, ki ga je potrebno 

prilagoditi in preoblikovati, da bi ustrezal družbi in njenim normam, pač pa je treba 

usmerjati aktivnosti  v družbi tako, da bodo imeli vsi člani skupnosti enake možnosti, 

ne glede na resurse, ki jih je treba vložiti. Prav zato so vsi akterji, ki delujejo na 

območju občine zavezani k temu, da   bodo v svoje programe vključili oblike 

stalnega obveščanje javnosti, ki bodo zaobjele čim širšo populacijo in bodo 

namenjene tudi invalidom z različnimi oblikami invalidnosti.  

 

Občina Radlje ob Dravi in MDI Drava Radlje ob Dravi, bosta v sodelovanju z vsemi 

organizacijami, ki so povezane z delom invalidov organizirale okroglo mizo, na kateri 

se bodo obravnavali doseženi rezultati in sprejemale sugestije  za izboljšanje položaja 

invalidov v občini in regiji.  

 

Nosilec:                                                                                                                                           

-Občina Radlje ob Dravi in vse organizacije in institucije, ki so povezane z delom 

invalidov;  

 

Rok:                                                                                                                                                             

- oblike stalnega obveščanja – trajna naloga; 

  

Viri financiranja: 

- sredstva proračuna ter organizacij in institucij ; 

Občina Radlje ob Dravi bo še naprej  podpirala pomembnejše akcije, ki bodo imele 

za cilj osveščanje občanov o položaju invalidov v družbi (okrogle  mize, predavanja, 

razstave del članov DI, likovne, fotografske razstave, športne prireditve) v vseh letih 

obravnavanega obdobja bo postavljena na ogled razstava avtorskih likovnih ali 

fotografskih del invalidnih oseb. 

Nosilec:                                                                                                                                            

- organi Občine Radlje ob Dravi, MDI Radlje ob Dravi; 

  

Rok:                                                                                                                                                               

-1 krat letno v vseh letih obravnavanega obdobja;                                              

Viri financiranja: 

- proračun občine, fin. načrt MDI 

V osveščanje skupnosti, v kateri živimo, o življenju invalidov, njihovih pravicah do 

enakih možnosti in vključevanja v procese odločanja ter sami dejavnosti invalidskih 

organizacij in podpori občine, bomo pritegnili lokalne medije, ki bodo obveščali 



javnost o vseh aktivnostih. V občinskem glasilu Novičke bomo zagotovili tisk v večjih 

črkah, na KTV pa povzetke sej občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi s podnapisi 

ali  prevodom v znakovni jezik.  

Nosilec:                                                                                                                                                                                       

- občina, MDI, kabelski operater, KTV,                                                                 

Rok:                                                                                                                                                                          

- trajna naloga;                                                                                                                              

Viri financiranja:                                                                                                                                                                     

- Občinski proračun 

 

V obveščanje skupnosti, v kateri živimo, bomo za potrebe oseb s posebnimi 

potrebami redno posodabljali  interaktivno tablo v Hostlu in centru mesta, s pomočjo 

katere se bodo osebe s posebnimi potrebami in drugi zainteresirani seznanili o 

pomembnih zanimivostih in podatkih mesta.  

Nosilci:                                                                                                                                                     

-Občina, svet za invalide, MDI Drava;  

Rok:                                                                                                                                                                

- trajna naloga                                                                                                                                                      

Viri financiranja:                                                                                                                                                         

- Občinski proračun 

Vzgojno izobraževalni zavodi (vrtec, osnovna šola) bodo v svoje programe 

vključevali tudi sporočila o pravicah invalidov in razvijali pozitivne odnose do 

različnosti in invalidnosti. Uresničevanje teh nalog po potekalo preko sestankov s 

starši, učenci in osebami s posebnimi potrebami. Z vodstvom šole se dogovori, da v 

program šole vključijo seznanjanje učencev s Slovenskim znakovnim jezikom. 

Nosilci: osnovna šola, učitelj Slovenskega znakovnega jezika  

Rok: 1x letno                                                                                                                                          

Viri financiranja: Osnovna šola 

Posebno skrb bodo namenili sodelovanju učencev na različnih natečajih na temo 

invalidov, sodelovanju učencev v pedagoški akciji, ki jo vsako leto razpiše MDI Drava, 

s pripravo literarnih del na aktualno temo in sodelovanjem učencev na kulturnih 

prireditvah, ki jih organizirajo invalidske organizacije. 

Nosilci:                                                                                                                                                                          

- OŠ  in vrtec Radlje, Glasbena šola Radlje, MDI Radlje ob Dravi;  

Rok:                                                                                                                                                                                        

- vsakoletna naloga, ki jo  bodo javni zavodi v svojih letnih načrtih dela natančneje 

opredelili;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                                  

- sredstva zavodov s področja vzgoje in izobraževanja in sredstva invalidskih 

organizacij.  

 

Medobčinsko društvo invalidov Drava enkrat letno (v decembru) izda bilten o 

dogodkih v tekočem letu in  program aktivnosti društva za naslednje leto, preko 

katerega bodo članstvo obveščali o načrtovanih akcijah društva v zvezi z 



ohranjanjem zdravja, o organiziranju raznih delavnic, rekreativnih aktivnostih in 

organiziranju srečanj in izletov za naslednje leto. Obveščanje o teh aktivnostih poteka 

pred realizacijo posamezne aktivnosti tudi mesečno preko poverjenikov društva na 

terenu in z objavami v Novičkah. 

Nosilec:                                                                                                                                                                         

- Medobčinsko društvo invalidov Drava 

Rok:                                                                                                                                                                                

-  mesec december in mesečno preko poverjenikov trajna naloga                                                                    

Viri financiranja:                                                                                                                                                           

-  Sredstva Medobčinskega društva invalidov Drava;  

 

Za potrebe obveščanja in osveščanja širše javnosti se bo organizirala delavnica, ki 

bo tematsko zastavljena tako, da bo čim širši zainteresirani javnosti predstavljena 

problematika s katero se srečujejo invalidi in je običajno skrita za štirimi stenami 

življenja invalidov. 

 

Nosilec:                                                                                                                                                                         

-Medobčinsko društvo invalidov Drava, druga društva, ki delujejo na območju 

občine, ŠKTM-MMKC 

Rok:                                                                                                                                                                                

-  enkrat letno, vsako leto                                                                                                                                   

Viri financiranja:                                                                                                                                                           

-  Sredstva posameznih invalidskih društev 

Zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v sprejemanje odločitev:  

Potrebe invalidov se bodo vključevale v občinske programe, predvsem na področju 

vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sociale, zaposlovanja in bivanja. 

V Občini Radlje ob Dravi  je ustanovljen svet za invalide, v katerega so vključeni  

predstavniki invalidskih in drugih organizacij in zavodov, ki se v občini ukvarjajo z  

invalidi. Njegova vloga je povezovanje in usklajevanje dela in aktivnosti v zvezi z  

zagotavljanjem celovitega pristopa obravnavanja in urejanja tega področja. O  

svojem delu svet 1 krat letno poroča občinskemu svetu.    

 

Nosilec:                                                                                                                                                                            

- Občina Radlje ob Dravi ;  

Rok:                                                                                                                                                                      

-  stalna naloga;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- sredstva občinskega proračuna;  

Svet za invalide pri Občini Radlje ob Dravi  bo tekoče obveščal invalidske 

organizacije in društva o temah, ki bodo predmet obravnave na občinskem svetu, 

njihova vsebina pa povezana s položajem invalidnih oseb v občini.  Na ta način bo 

omogočeno invalidom in njihovim organizacijam, da se bodo vključevale v postopke 

sprejemanja rešitev o vprašanjih, pomembnih za invalide še pred odločanjem na 

občinskem svetu.  



 

Nosilec.                                                                                                                                                              

- Svet za invalide pri  Občini Radlje ob Dravi,  strokovne službe in organi Občine  

Rok:                                                                                                                                                                      

- stalna naloga  

Viri financiranja:                                                                                                                                                            

- sredstva občinskega proračuna  

 

Zdravstveno varstvo 

Občina Radlje ob Dravi je soustanoviteljica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi in 

koncedent štirim zdravnikom splošne medicine  Zdravstveni dom bo s svojo 

dejavnostjo in programi še naprej zagotavljal storitve invalidom na način, ki je 

primeren za posameznika (dostopnost do ambulant, obiski na domu itd.) Za 

učinkovito reševanje zdravstvenih problemov invalidov se bodo zdravstvene službe 

povezovale s socialnimi in drugimi službami. V sklopu tega bo zdravstveni dom 

posebno skrb namenil promociji zdravja (zdravstveno vzgojo, delavnice, analize 

zdravstvenega stanja ogroženih skupin), izobraževanju zdravstvenih delavcev za 

delo z ljudmi s posebnimi potrebami. Posamezne vsebine programov se bodo 

izvajale v okviru storitev osebnega zdravnika, patronažne službe, fizioterapije in 

referata za zdravstveno vzgojo. Vsako leto se bo v okviru Zdravstvenega doma 

Radlje ob Dravi in zdravnikov koncesionarjev  izvedel test vzdržljivosti prilagojen 

invalidom, delavnice na temo zdravo hujšanje in zdrava prehrana ter opustitev 

kajenja. V obravnavanem obdobju 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, v slučaju potreb pa tudi občinski svet. 

Nosilec:                                                                                                                                                

- Zdravstveni dom Radlje ob Dravi  Občina Radlje ob Dravi, zdravniki koncesionarji, 

invalidske organizacije v Radljah ob Dravi;    

Roki:                                                                                                                                                                 

-test vzdržljivosti prilagojen invalidom – vsako leto, 

-testi, delavnice in predavanja - trajna naloga.  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- sredstva občinskega proračuna, javnih zavodov in invalidskih organizacij     

Rehabilitacija 

V občini bomo podpirali in nadgrajevali rehabilitacijske programe, ki jih izvajajo 

Društvo invalidov Radlje ob Dravi, Društvo Invalid Brezno – Podvelka,  Medobčinsko 

društvo slepih in slabovidnih Maribor, Koroško društvo paraplegikov, Društvo gluhih in 

naglušnih Koroške Dravograd, Medobčinsko društvo Sožitje, Društvo multiple skleroze, 

Sonček zveza društev za cerebralno paralizo. Ti programi so: organiziranje srečanj in 

obiskov za težke in nepokretne invalide ter nudenje neposredne pomoči, prva 

osebna in socialna pomoč, pomoč invalidom po težkih operativnih posegih ali po 

nastanku invalidnosti, ohranjanje psihofizičnih sposobnosti invalidov ter izvajanje 

terapije z nordijsko hojo. Obiski članov, ki so nepokretni in težko gibljivi potekajo preko 

poverjenikov, članov komisije za socialna vprašanja in vodstva društva, kjer se 

ugotavlja predvsem potreba po nudenju ustrezne pomoči. Ohranjanje psihofizičnih 

sposobnosti poteka z izvajanjem programov v Termalnih kopališčih. Izvajale pa se 

bodo terapevtska telovadba v telovadnici, športne rekreacije (kegljanje, šah, 

pikado, športni ribolov, streljanje z zračnim orožjem), plavanje pod strokovnim 



vodstvom in druženje ob ohranjanju ročnih spretnosti. Pomoč po težjih operativnih 

posegih ali po nastanku invalidnosti se izvaja preko nudenja kapacitet ZDIS v 

zdraviliščih in Slovenskem Primorju, omogočanje kopanja s popustom v Vodnem 

parku Reš. Načrtujejo posebne socialne programe kot so: preprečevanje in blaženje 

socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, zagotavljanje zagovorništva, 

usposabljanje za  aktivno življenje in delo, ohranjanje zdravja in druge rehabilitacijske 

programe ter dnevne centre in klube. Društva organizirajo tudi družabna srečanja ob 

pomembnejših dnevih ter druženje vseh invalidov na Pohorju. Invalidu, ki  zaide v 

kakršno koli socialno stisko skušajo pomagati v obliki prve osebne oz. socialne 

pomoči bodisi v okviru društva, v slučaju potrebe pa s širšo akcijo zagotavljanja 

pomoči.  

Nosilec:                                                                                                                                          

- Društvo invalidov Radlje ob Dravi, DU Radlje,  Društvo Invalid Brezno – Podvelka,  

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, Koroško društvo paraplegikov, 

Društvo gluhih in naglušnih Koroške Dravograd, Medobčinsko društvo Sožitje,  Društvo 

multiple skleroze, Sonček zveza društev za cerebralno paralizo, Občina Radlje ob 

Dravi, ZD Radlje ob  Dravi;  

Rok:                                                                                                                                               

- prva in osebna pomoč - trajna naloga,                                                                                                                 

- terapevtska telovadba v telovadnici 1x tedensko, vse leto, razen v času počitnic,                                                           

- rehabilitacijska vadba 1-2x tedensko, Vodni park Reš, v času šolskih počitnic                                                    

- ostale aktivnosti se bodo izvajale tekom celotnega obdobja akcijskega programa 

na osnovi sprejetega programa dela društev ter v okviru finančnih možnosti; 

Viri financiranja:                                                                                                                                                             

- sredstva invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine ter sredstva 

donatorjev oz. sponzorjev   

Občina Radlje ob Dravi je nosilka listine«Občina po meri invalidov«, a je tudi nosilka 

listine » Čebelam prijazna občina«. V sodelovanju med Čebelarskim društvom Radlje 

ob Dravi, ČZS in občino bo ustanovljena sekcija čebelarji invalidi. V njej se bodo 

povezovali invalidi, ki jim je hobi in strast čebelarjenje. Prizadevali si bodo  da bi 

postavili učni čebelnjak in za čebelarjenje zainteresirali zaenkrat še ne čebelarje  v 

vrstah varstveno delovnega centra ki bo v prihodnjih letih našel svoj domicil v lokalni 

skupnosti. 

Nosilec:                                                                                                                                                

- Čebelarsko društvo, ČZS,  Občina Radlje ob Dravi, VDC;    

Roki:                                                                                                                                                                 

-ustanovitev sekcije invalidi čebelarji 2018-2019, 

-postavitev učnega čebelnjaka 2018-2020,  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- sredstva občinskega proračuna, čebelarskega društva, ČZS; 

 

 

 

 



Strokovno- podporne službe  

V občini bomo zagotavljali razvitost strokovno podpornih storitev na kvalitetnem 

nivoju in na način, ki bo omogočal čim hitrejšo odpravo stisk in težav invalidnim 

osebam preko izvajanja prve socialne pomoči in osebne pomoči, in 

institucionalnega varstva, vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

pravice do družinskega pomočnika. 

Nosilec:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Občina Radlje ob Dravi, Center za socialno delo,  Dom za  starejše občane, Urad za 

delo, MMKC; 

Rok:                                                                                                                                                                            

- stalna naloga;  

Viri financiranja:                                                                                                                                               

- državni in občinski proračun;  

 

V okviru svojih pristojnosti bo občina še naprej skrbela za razvoj javnih služb, ki urejajo 

tudi vprašanja invalidov. Pri  tem gre predvsem za organizacijo in obseg delovanja 

pomoči na domu, ki se bo zagotavljala glede na potrebe uporabnikov. Ob tem bo 

občina kot naročnica storitve omogočala  dostopnost do pomoči vsem, ki so te 

pomoči potrebni ne glede na njihov položaj. Pomoč na domu obsega; gospodinjsko 

pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pri ohranjanju  socialnih stikov. 

Storitev ni brezplačna, občina pa se obvezuje, da bo v okviru finančnih možnosti 

subvencionirala storitev v čim višjem deležu.  

Nosilec:                                                                                                                                                                        

- Občina Radlje ob Dravi, MMKC, izvajalec pomoči na domu;  

Rok:                                                                                                                                                                                                 

- stalna naloga;                                                                                                                                       

Viri financiranja:                                                                                                                                                          

- sredstva občinskega proračuna, sredstva uporabnikov pomoči;  

 

Občina se še posebej zavezuje organizirati mobilno psihosocialno pomoč osebam z 

motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v druge oblike skrbi za invalidne osebe. 

                                                                                                                                                    

Nosilec:                                                                                                                                                                        

- Občina Radlje ob Dravi, MMKC, izvajalec pomoči na domu; 

Rok:                                                                                                                                                                                                 

- stalna naloga; 

                                                                                                                                       

Viri financiranja:                                                                                                                           

- sredstva občinskega proračuna; 

  

 

V okviru svojih pristojnosti bo občina, skupaj z ZDŽB Hrastovec poskrbela za pripravo 

strokovnih podlag za odprtje stanovanjske skupine za osebe s posebnimi potrebami.   

Nosilec:                                                                                                                                                            

- Občina Radlje ob Dravi, ZDŽB Hrastovec;  

Rok:                                                                                                                                                                      

-  proračunsko obdobje 2017-2022;                                                                                                                   



Viri financiranja:                                                                                                                                                                                    

-  sredstva občinskega proračuna, evropska sredstva, sredstva uporabnikov storitev;  

 

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 pri 

Občini Radlje ob Dravi  pregledal prispele programe, se do njih opredelil in predlagal 

njihovo sofinanciranje oz. financiranje. 

Nosilec:                                                                                                                                                            

-  Občina Radlje ob Dravi, javni zavodi, društva in druge nevladne organizacije v 

Radljah ob Dravi.  

Rok:                                                                                                                                                                          

-  trajna naloga;                                                                                                                               

Viri financiranja:                                                                                                                                                                                      

- sredstva občinskega proračuna in sredstva zavodov, društev in  

drugih nosilcev ; 

Razvit in vzpostavljen bo celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil 

transparentno, usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so 

socialno izključene. Model socialne aktivacije bo ustrezno povezal vse relevantne 

institucije v procesu. 

 

Cilji celostnega procesa aktivnega vključevanja, vključno s spodbujanjem enakih 

možnosti in dejavnega medresorskega sodelovanja, so: vzpostavitev celostnega 

modela socialne aktivacije, opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje k trgu dela, 

preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje 

neenakosti v zdravju. 

 

Nosilec:                                                                                                                                                            

-  MDDSZ,  Občina Radlje ob Dravi, javni zavodi, društva in druge nevladne 

organizacije v Radljah ob Dravi.  

Rok:                                                                                                                                                                          

-  trajna naloga;                                                                                                                               

Viri financiranja:                                                                                                                                                                                      

- sredstva evropskega sklada, MDDSZ,  občinskega proračuna in sredstva zavodov, 

društev in  

drugih nosilcev ; 

 

Da bi se v zagotavljanju zmožnosti komunikacije z gluhimi občani in zaradi 

kroničnega pomanjkanja tolmačev  za Slovenski znakovni jezik se organizira tečaj za 

tolmače za  Slovenski znakovni jezik.  

Nosilec:  

- Občina Radlje ob Dravi, MMKC;  

Rok:                                                                                                                                                                       

- prvo četrtletje 2017;   



Viri financiranja:                                                                                                                                                       

-  sredstva občinskega proračuna;  

Delovanje centra za socialno delo bo potekalo v skladu z uveljavljeno socialno 

zakonodajo. Namen programov, ki jih bo Center za socialno delo izvajal v okviru 

sistema socialnega varstva je: 

 - omogočanje in povečanje socialne vključenosti, 

 - krepitev moči uporabnikov sistema socialnega varstva in razvijanje sposobnosti za 

njihovo vsakdanje življenje, 

 - zagotavljanje temeljne socialne varnosti v kriznih obdobjih izpada drugih virov za 

življenje,  

 

Na centru 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 pomagal tistim, ki si sami materialne 

varnosti, razrešitve ali vsaj ublažitve razmer, ne morejo zagotoviti. 

Center za socialno delo nudi tudi pomoč alkoholikom in njihovim svojcem, ki zajema 

tako imenovano prvo socialno pomoč, razne informacije, svetovanje do napotitve 

na zdravljenje. Informacije so na voljo preko telefona ali obiskov Centra v uradnem 

času.  

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Center za socialno delo Radlje ob Dravi,  Občina Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- stalna naloga;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                                       

- sredstva državnega in občinskega proračuna,  

 

CILJNA PODROČJA ZA ENAKOPRAVNO SODELOVANJE ( Pravila od 5-12) 

V tem poglavju se lotevamo načrtovanja glede dostopnosti invalidov do informacij 

in komunikacij ter fizičnega okolja. V prvih desetih letih uporabe standardnih pravil in 

udejanjanja le-teh v praksi, je bilo marsikaj postorjenega glede dostopnosti do 

fizičnega okolja, pa vendar smo bili premalo pazljivi, da bi preprečili nastajanje novih 

grajenih ovir, zato smo ob začetku priprav na izdelavo novega akcijskega načrta 

povabili invalidske organizacije, da  podajo svoje predloge. Med tem, ko načrtujemo 

odpravljanje grajenih ovir, bolje kaže na področju vzgoje in izobraževanja, finančne 

pomoči in socialne varnosti. Čeprav je ob izhodu iz krize nastalo mnogo zapletenih 

situacij, ki so bile, vse prej kot dobrodošle na področju zaposlovanja nasploh in še 

posebej na področju zaposlovanja invalidov, vendarle lahko zabeležimo tudi 

pozitivne premike. Na področju družinskega življenja in osebne integritete invalidov, 

kulture, rekreacije in športa ter religije se je mentaliteta ljudi že spremenila in se še 

vedno spreminja, upamo da na bolje. 

Dostopnost 

Dostopnost do informacij in komunikacij je v sodobnem času nujnost za vse, zato si 

bomo prizadevali, da bodo do informacij pravočasno in vsakemu prilagojeno 

dostopali vsi, ki bodo zato izkazali interes. Tako je dokumentarno gradivo za seje 



Občinskega sveta dostopno v elektronski obliki in si ga lahko osebe z motnjo vida 

prilagodijo za njihove potrebe, prav tako je dostopno občinsko glasilo Novičke. V 

Novičkah so tedensko objavljene informacije o življenju in delu v lokalni skupnosti.  Za 

slabovidne osebe so v knjižnici na voljo gradiva z večjim tiskom, zvočne knjige, bralna 

očala in lupe ter Braillova vrstica, dodatek k tipkovnici, ki slepim omogoča branje 

podatkov z računalniškega zaslona v brajlici. Knjižnica trenutno deluje v prostorih, ki 

so slabo dostopni invalidom z gibalno oviranostjo. Z načrtovanjem preselitve knjižnice 

v center mesta, bo z dvigalom urejen tudi fizični dostop. Pri opremljanju prostorov bo 

poskrbljeno tudi za vgraditev indukcijske zanke, kar bo invalidom z okvaro sluha 

izboljšalo spremljanje raznoterih dogodkov v knjižnici. Za potrebe komuniciranja z 

gluhimi je organiziran tečaj Slovenskega znakovnega jezika za zaposlene v javni 

upravi in zavodih, ki se pri svojem delu srečujejo z gluhimi osebami. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-   Občina Radlje ob Dravi, knjižnica Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- stalna naloga;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                                       

- sredstva državnega in občinskega proračuna,  

 

Občina načrtuje celostno prometno strategijo občine in je za  potrebe izdelave 

organizirala široko javno razpravo, v katero so bile povabljene vladne in nevladne 

organizacije ter posamezniki. V pripravo dokumenta so bile vključene tudi zahteve 

invalidov, ki so pobude oddali že v začetku načrtovanja fizičnega okolja za potrebe 

tega akcijskega načrta. Predlogi in pobude so bile podane za večje in manjše 

posege v prostor. Le te bo občina vgradila v dokument celostne  prometne 

strategije, za potrebe tega akcijskega načrta pa bomo v posebnem poglavju 

izpostavili načrt aktivnosti v zvezi z odpravljanjem  ovir  po nosilcih projektov rokih in 

financiranju. 

Vzgoja in izobraževanje 

V vrtcu in osnovni šoli se že uveljavljajo in se bodo še uveljavljala načela enakih 

možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v integriranih 

okoljih. Pri tem se bo zagotavljala prednost pri vključitvi v vrtec otrokom s posebnimi 

potrebami, v skladu s standardi in normativi pa se bo v vrtcu organiziralo varstvo in 

vzgoja v okviru oddelka s posebnimi potrebami,  če bo to potrebno. Osnovna šola in 

vrtec bodo s sodelovanjem Ministrstva za šolstvo in šport in občino izvajala naloge na 

osnovi izdane odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Pri tem bo posebna 

skrb namenjena tudi povezovanju in sodelovanju s starši. V pedagoško delo v šoli se 

vnese spoznavanje problematike gluhih in naglušnih oseb. 

Svet za invalide pri Občini Radlje ob Dravi bo pred obravnavo poročila o delu vseh 

vzgojno izobraževalnih zavodov na občinskem svetu posebno pozornost namenil 

uresničevanju tistega dela programa, ki je vezan na področje invalidnih oseb.  

 

Nosilec:                                                                                                                                             

- Svet za invalide pri Občini Radlje ob Dravi, Osnovna šola in vrtec Radlje ob Dravi s     

podružnicami, Občina Radlje ob Dravi;  

Rok:                                                                                                                                                                 



- v  letnih programih dela zavodov bodo v vseh letih obdobja 2017-2021 razdelane 

naloge, opredeljene v tej točki programa  

- obravnava poročil: mesec marec, april v vseh letih obravnavanega obdobja;                               

Viri financiranja:                                                                                                                                          

- sredstva občinskega proračuna in javnih zavodov; 

 Zaposlovanje 

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 na javna dela bodo imele glede na 

zahtevnost del in zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe, prednost brezposelne 

invalidne osebe. 

Nosilec:                                                                                                                                                            

- Urad za delo Radlje ob Dravi, strokovne službe Občine Radlje ob Dravi, javni zavodi 

in podjetja, MDI Drava Radlje ob Dravi;                                                                                    

Rok:                                                                                                                                                               

-  trajna naloga;                                                                                                                                        

Viri financiranja:                                                                                                                                                

-  sredstva državnega in občinskega proračuna, sredstva javnih podjetij in invalidskih 

organizacij; 

Občina bo  sindikate  in organizacijo delodajalcev  povabila k medsebojnemu 

sodelovanju in vzpodbujala podjetja v zasebnem sektorju, da vključujejo invalidsko 

problematiko v vse vidike svoje dejavnosti. Cilj tega sodelovanja naj bi bil redna 

zaposlitev na odprtem trgu delovne sile.  Da bi povečala interes,  bo vsako leto 

razpisala natečaj za pridobitev listine »invalidom prijazno podjetje« in jo bo slovesno 

podelila ob občinskem prazniku. 

 Nosilec.                                                                                                                                                              

- Strokovne službe in organi Občine, sindikati, organizacija delodajalcev, Javni zavod 

Radela; 

Rok:                                                                                                                                                                      

- stalna naloga  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- Občinski proračun;                                                                                                                                                            

Za invalide, katerim ni mogoče zagotoviti  redne zaposlitve, bo občina poskrbela za 

alternativne oblike zaposlovanja s podpornim ali zaščitnim zaposlovanjem. Kakovost 

teh programov se ocenjuje glede na zaposlitev invalidov na trgu delovne sile.       

         Za osebe s posebnimi potrebami je zaposlitev pomemben del 

rehabilitacije oseb s težavami v duševnem zdravju in vsekakor vpliva na kakovost 

njihovega življenja. V okviru ŠENT-a se je  tako ponudila priložnost za osebe s 

težavami v duševnem zdravju za vključitev v različne programe aktivne politike 

zaposlovanja in program socialne vključenosti tudi iz lokalnega okolja. Bil je 

ustanovljen javni zavod Radela, katerega cilj je vključevanje v delovno in socialno 

okolje, ohranjanje in razvijanje novih spretnosti in veščin ter socialna in ekonomska 

neodvisnost. Zavod si bo tudi v prihodnje prizadeval  za uresničevanje zastavljenih 

ciljev. 



Nosilec:                                                                                                                                                           

- Občine Radlje ob Dravi, Javni zavod Radela;                                                                                

Rok:                                                                                                                                                                        

-  trajna naloga;                                                                                                                                                 

Viri financiranja:                                                                                                                                                                 

- sredstva državnega in občinskega proračuna, sredstva javnih podjetij; 

V vključujoči  skupnosti mora biti  posluh za vse njene člane, tudi za tiste, ki si tudi s 

prilagojenimi pogoji dela ne morejo zagotoviti sredstev za preživetje, a bi želeli 

sodelovati kot aktivni člani skupnosti. Zaradi tega si bo občina prizadevala za 

organizacijo dela in varstva pod posebnimi pogoji za osebe z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. Zaradi zagotavljanja ustrezne strokovne podpore in vodenja, bo 

sodelovala s CUDV Črna na Koroškem in VDC Muta in omogočila domicil VDC Muta 

na območju Občine Radlje ob Dravi. 

Nosilec:                                                                                                                                         

- Občina Radlje ob Dravi, Javni zavod CUDV, VDC Muta;                                                                                

Rok:                                                                                                                                                              

-  2018-2019;                                                                                                                                                         

Viri financiranja:                                                                                                                           

- sredstva državnega in občinskega proračuna, sredstva javnih podjetij; 

Finančna pomoč in socialna varnost 

Občinski organi bodo podpirali delovanje invalidskih in drugih neprofitnih organizacij, 

ki bodo izvajale socialne in druge programe pomoči, namenjene invalidom za 

njihovo neodvisno vključevanje v delo in bivalno okolje. V vsakoletnem proračunu bo 

Občinski svet zagotavljal sredstva za sofinanciranje programov MDI Drava,  Društvo 

Invalid Brezno-Podvelka, ki vključuje člane invalide iz Remšnika, Društvo Sožitje, 

Društvo gluhih in naglušnih Dravograd, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 

Maribor, Društvo paraplegikov Koroške, Društvo multiple skleroze, Občinsko združenje 

RK Radlje ob Dravi, Župnijska karitas in drugih    organizacij, ki delujejo na območju 

lokalne skupnosti.  

 

Nosilec:                                                                                                                                          

- Izvajalci programov in Občina Radlje ob Dravi.  

Rok:                                                                                                                                               

- vsako leto obdobja 2017-2022 se po sprejetju občinskega proračuna objavi  

javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih neprofitnih organizacij in  

društev;  

Viri financiranja:                                                                                                                            

- sredstva občinskega proračuna;  

V okviru veljavne zakonodaje ( ZSV, ZDVDTPO, ZUPJS) bodo invalidi uveljavljali 

nadomestilo za invalidnost in denarne socialne pomoči ter se vključevali v VDC, kot 

dnevno ali celodnevno obliko varstva, glede na potrebe pa tudi uveljavljali enkratne 

občinske socialne pomoči, v skladu z veljavnim Pravilnikom.. Invalidi bodo lahko 

uveljavljali tudi pravico do pomoči na domu in pravico do tolmača za Slovenski 

znakovni jezik. S sredstvi iz navedenih virov  bomo invalidom zagotavljali finančno 

pomoč in socialno varnost.       



Nosilec:                                                                                                                                           

Center za socialno delo Radlje ob Dravi, VDC Muta, Območno združenje RK Radlje 

ob Dravi, Župnijska karitas Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi, MDI Drava Radlje 

ob Dravi;                                                                                                                                                  

Rok:                                                                                                                                               

- trajna naloga;                                                                                                                                      

Viri financiranja:                                                                                                                                  

- sredstva državnega in občinskega proračuna, sredstva donatorjev; 

Prav tako bo Občina Radlje ob Dravi  skrbela za dodeljevanje enkratnih občinskih 

socialnih pomoči za ozimnico in šolske potrebščine, letovanje zdravstveno  ogroženih 

otrok  in šole v naravi, v skladu z veljavnim Pravilnikom. 

Nosilec:                                                                                                                                                         

- Območno združenje RK Radlje ob Dravi, Osnovna šola, Občina Radlje ob Dravi;                                                                                                                                                  

Rok:                                                                                                                                                               

- trajna naloga;                                                                                                                                   

Viri financiranja:                                                                                                                                  

-  sredstva  občinskega proračuna, sredstva donatorjev; 

 

Družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete invalidov 

Občina podpira udeležbo invalidov v družinskem življenju in njihovo pravico do 

osebne integritete.  Podpira idejo, da invalidi živijo s svojo družino ter preko javnih 

služb zagotavlja družinsko svetovanje ter možnost za oddih svojcev, ki skrbijo za 

invalide. Vse pogosteje ugotavljamo, da se zlorabe in nadlegovanje pogosto 

dogajajo, zato mora biti invalidom zagotovljeno varstvo osebne nedotakljivosti na 

vseh področjih njihovega življenja in bivanja.  Ker so nasilju in diskriminaciji še posebej 

izpostavljene ženske, jim je potrebno posvetiti še posebno pozornost, da se jim 

omogoči zaščita in polnopravno uživanje pravic. Da bi zagotovili celovite informacije 

glede preventivnih ukrepov proti vsem oblikam zlorab, se lahko invalidi in njihovi 

družinski člani udeležujejo tudi predavanj in delavnic, ki so organizirane v Javnem 

zavodu ŠKTM oziroma v MMKC.   

Nosilec:                                                                                                                                          

- ŠKTM-  MMKC, Občina Radlje ob Dravi,  in Center za socialno delo Radlje ob Dravi  ;  

Rok:                                                                                                                                                         

-  2017;  

Viri financiranja:                                                                                                                           

-  sredstva državnega proračuna, prostori javni zavod ŠKTM;  

Družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete invalidov se bo zagotavljalo tudi 

s financiranjem družinskega pomočnika, ki je po uveljavitvi sprememb zakona o 

socialnem varstvu plačljiva oblika skrbi za težko gibalno ovirane osebe in osebe s 

težko motnjo v duševnem razvoju. 

 

Nosilec:                                                                                                                                          

- Občina Radlje ob Dravi  in Center za socialno delo Radlje ob Dravi  ;  

Rok:                                                                                                                                                         



- stalna naloga;  

Viri financiranja:                                                                                                                           

-  sredstva občinskega proračuna, sredstva uporabnikov in zavezancev;  

Kultura 

Zveza kulturnih društev Radlje ob Dravi in posamezna kulturna društva bodo 

spodbujala udejstvovanje invalidov v raznih kulturnih dejavnostih.  V ta namen bo 

Zveza kulturnih društev na množičnih srečanjih invalidskih organizacij (letna skupščina, 

novoletna srečanja in podobno) predstavila dejavnosti kulturnih društev in možnosti 

za vključevanje invalidov v ta društva s posebnim poudarkom na mladih invalidnih 

osebah.   Poudarek bo dan tudi zagotavljanju tehnične opreme, ki bo književnost 

približala tudi invalidom (Brailova pisava, knjige z večjim tiskom, zvočne knjige, 

tehnični pripomočki za gluhe (indukcijska zanka) in slabovidne, izposoja knjig na 

domu in branje literature s pomočjo prostovoljca. Knjižnica Radlje ob Dravi bo 

organizirala v sodelovanju z Društvom invalidov Radlje in Domom za starejše večere, 

na katerih se bodo predstavljali invalidi z deli iz svojega življenja (potopisi, osebne 

izpovedi, delavnice ročnih del, prikaz literarnih in likovnih del in podobno). Sicer pa 

knjižnica Radlje v okviru bralnih projektov privablja k sodelovanju tudi invalide V 

salonu ARS bo omogočeno zainteresiranim invalidom razstavljanje njihovih likovnih 

del, fotografij oz. ročnih del. Na področju zborovskega petja deluje na območju 

občine več pevskih zborov, v katere so vključeni tudi invalidi, invalidi sami pa imajo 

prav tako pevski zbor v okviru društva z imenom Mavrica. Pevski zbor sodeluje na 

večini  prireditev, ki jih organizira MDI. Za slušno prizadete bo v novih prostorih  

knjižnice , postopno pa tudi v drugih večjih dvoranah in dvorcu Radlje vgrajena 

indukcijska zanka. Omogoči se gluhim in naglušnim, da pripravijo gledališko 

predstavo. 

Nosilec:                                                                                                                                                               

- Zveza kulturnih društev Radlje ob Dravi, kulturna društva, Knjižnica Radlje ob Dravi, 

občina Radlje ob Dravi;  

Rok:                                                                                                                                                                                

- stalna naloga;                                                                                                                                               

- predstavitve dejavnosti kulturnih društev tekom leta na množičnih srečanjih 

invalidskih organizacij  

Viri financiranja:                                                                                                                                                                   

- sredstva občinskega proračuna, sredstva donatorjev in sponzorjev, ZDIS                      

 

Rekreacija in šport 

Športna zveza Radlje ob Dravi  bo  spodbujala izvajalce športnih programov, da 

razvijajo in ponudijo raznovrstne športne programe za invalide. Upravljavci športnih 

objektov bodo na osnovi izkazanih potreb zagotovili sorazmerno 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 Radlje ob Dravi sofinancirali športni programi za 

invalide. Športna zveza že vrsto let uspešno sodeluje z invalidskimi organizacijami in 

društvi in to na način, da nudi ustrezno pomoč pri organizaciji njihovih športno - 

rekreativnih dejavnosti. V  vseh letih obravnavanega obdobja bo Športna zveza 

Radlje ob Dravi nudila invalidskim organizacijam in društvom vso strokovno in 

organizacijsko pomoč. V Občini Radlje ob Dravi so invalidi vključeni v 7 športnih 

programov in šah, ki jih izvaja MDI Radlje ob Dravi. Ti programi so: kegljanje,  pikado, 



športni ribolov, streljanje, pohodništvo, nordijska hoja in rekreativna telovadba. 

Programi se izvajajo preko celotnega leta na različnih nivojih. 

Nosilec:                                                                                                                                                          

- Športna zveza Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi, MDI Radlje ob Dravi, 

športna sekcija, druga invalidska društva, ki delujejo na območju lokalne skupnosti;  

Rok:                                                                                                                                                           

- stalna naloga;                                                                                                                                      

Viri financiranja:                                                                                                                                                    

- sredstva občinskega proračuna, sredstva donatorjev in sponzorjev;  

 

Da bi b se lahko invalidi udeleževali tudi vadbe v balinanju, bo MDI v sodelovanju z 

Občino pristopila k izgradnji balinišča na delu zemljišča, ki je v neposredni bližini 

poslovnih prostorov. 

Nosilec:                                                                                                                                                            

-  MDI, Občina Radlje ob Dravi.  

Rok:                                                                                                                                                                          

-  trajna naloga;                                                                                                                               

Viri financiranja:                                                                                                                                                                                      

- sredstva občinskega proračuna in sredstva MDI ; 

Religija 

Glede na to, da se je predstavnike verskega življenja v preteklosti že vabilo k 

sodelovanju pri načrtovanju akcijskega načrta in ni bilo izrecnih pomislekov glede 

možnosti sodelovanja vernikov - invalidov pri verskih obredih in dostopnosti do le-teh 

menimo, da cerkev upošteva priporočila o dostopnosti do verskih aktivnosti, morda 

bi bilo umestno priporočilo za umestitev indukcijske zanke v cerkvi, da bi invalidi z 

okvaro sluha lahko spremljali verski obred. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Župnija Radlje ob Dravi, župnija Vuhred, Občina Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                                       

- sredstva  občinskega proračuna, sredstva župnije ?; 

 

III. POGOJI IN UKREPI ZA IZVAJANJE PRAVIL  (Pravila od 13-22) 

Ta sklop pravil zaobsega naloge, ki jih bo potrebno izvesti, da bodo pravila, 

razdelana v tem akcijskem načrtu  zaživela v praksi. Zapisani so  glede informiranja in 

raziskovanja o življenju invalidov, s kakšnimi ovirami, ki vplivajo na njihovo življenje, se 

srečujejo. Celovit vpogled ponuja priložnost za načrtovanje učinkovite politike, 

podprte s predpisi, ki bodo podlaga za ukrepe za polno in enakopravno sodelovanje 

invalidov. Z ustreznimi proračunskimi načrtovanji bi ustvarili enakopravne pogoje za 

invalide, ki bodo doseženi z usklajenim delovanjem med lokalno oblastjo in 

reprezentativnimi organizacijami invalidov. To delo mora biti strokovno ustrezno 

podprto, kar lahko zagotovijo javne službe s permanentnim usposabljanjem svojih 



strokovnih delavcev, ki delajo z invalidi in za njih. Da so  usmeritve invalidske politike 

lokalne skupnosti pravilne, je potrebno spremljanje in vrednotenje programov ter 

zagotoviti gospodarsko in tehnično sodelovanje, po možnosti tudi z mednarodno 

udeležbo. 

Informiranje in raziskovanje  

Informiranje in raziskovanje o potrebah invalidov je smiselno uvesti zato, da bi 

spremljali dejansko stanje glede življenjskih pogojev invalidov in o tem, ali je z 

načrtovanimi ukrepi invalidskega varstva prišlo do izboljšanja življenja invalidov in 

njihovih družin. Predvsem je potrebno raziskovanje osredotočiti na ekonomsko 

problematiko, problematiko sodelovanja ter razpoložljivost in učinkovitost obstoječih 

programov. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

- strokovne službe  Občine Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                        

- proračunska sredstva; 

Oblikovanje politike in planiranje 

Ker je lokalna skupnost osnovna skupnost v kateri lahko invalidi sooblikujejo politiko, je 

smiselno, da se v kreiranje lokalne politike vključi invalidske organizacije, ki kot 

eksperti na svojem področju najnatančneje vedo kakšne so potrebe invalidov in 

katere zadeve invalidov je potrebno brez odlašanja vključiti v splošne in posamezne 

programe. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Invalidske organizacije, ki delujejo na območju lokalne skupnosti, Občina Radlje ob 

Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                           

- sredstva invalidskih organizacij, proračunska sredstva; 

Zakonodaja 

Lokalna skupnost je zavezana k temu, da sprejema ustrezne predpise in ukrepe, ki 

bodo vključevale pravice in obveznosti občanov, vključno s pravicami in dolžnostmi 

invalidov. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

- strokovne službe in občinski svet  Občine Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                          

- proračunska sredstva; 

Ekonomska politika 

S premišljenim načrtovanje proračuna je potrebno zagotoviti financiranje splošnih 

potreb, ki bodo ugodne za vse občane, vključno z invalidi. V okviru teh načrtovanj 

ne smejo izostati načrtovanja finančne podpore programom, ki bodo namenjeni 



financiranju potreb invalidov. Invalidske organizacije naj pri tem sodelujejo v smislu 

medsebojnega vplivanja na izbor najučinkovitejših programov. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Invalidske organizacije, ki delujejo na območju lokalne skupnosti, Občina Radlje ob 

Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja: sredstva invalidskih organizacij, proračunska sredstva; 

 Koordinacija dela 

Z imenovanjem sveta za invalide, je občinski svet poveril zadeve, ki se tičejo invalidov 

telesu, ki v kombinaciji predstavnikov javnih organizacij in organizacij civilne družbe 

zagotavlja kakovostno koordinacijo in multidisciplinarno obravnavo invalidske 

problematike na lokalnem nivoju, med tem, ko je MDI prevzelo meddruštveno 

koordinacijo za obravnavo težav invalidov z različnimi invalidnostmi ki delujejo na 

območju lokalne skupnosti in znotraj MDI še aktiv delovnih invalidov, ki se srečuje s 

specifično problematiko, ki zadeva  še aktivne in že upokojene delovne invalide.  

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Invalidske organizacije, ki delujejo na območju lokalne skupnosti, Svet za invalide, 

Občina Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- sredstva invalidskih organizacij, proračunska sredstva; 

Organizacije invalidov 

V interesu vsake lokalne oblasti je, da ima  za sogovornika dobro organizirane 

organizacije civilne družbe. Invalidske organizacije to zagotovo so, saj je vsaka na 

svojem področju ekspert za težave in potrebe svojih članov. Prav zaradi tega je 

potrebno vlogo organizacij invalidov razvijati in krepiti, da se zagotovi vpliv na 

odločanje o zadevah, ki se tičejo invalidov.  

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Invalidske organizacije, ki delujejo na območju lokalne skupnosti, Svet za invalide, 

Občina Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- sredstva invalidskih organizacij, proračunska sredstva; 

Usposabljanje strokovnega osebja 

Zaradi dobrega razumevanja invalidske problematike je potrebno imeti strokovno 

usposobljene strokovne službe, ki bodo sproti seznanjene z napredkom spoznanj in  

tehnologije, ki je lahko v pomoč boljši skrbi za invalide. Zaradi tega bodo vsi, ki se 

ukvarjajo z invalidi skrbeli za permanentno usposabljanje za nudenje pomoči, ki jo 

invalidi potrebujejo za dnevno premagovanje težav, povezanih z njihovo 

invalidnostjo. V ta namen bo tekom let organizirano usposabljanje  za 

prepoznavanje potreb invalidnih oseb. Na usposabljanju bodo sodelovali eksperti s 

posameznih področij, predvsem pa predstavniki invalidskih organizacij, zdravstva, 

socialnega varstva in ponudniki storitev in pripomočkov za obvladovanje težav. 



Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Invalidske organizacije, ki delujejo na območju lokalne skupnosti, socialni delavci, 

zdravstveni delavci, ponudniki alternativnih storitev in ponudniki sodobnih  

pripomočkov;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- sredstva udeleženih na posvetovanju, proračunska sredstva; 

Spremljanje in vrednotenje programov 

Akcijski program skrbi za invalide je sestavljen na osnovi potreb invalidov, ki živijo v 

lokalni skupnosti, upošteva pa tudi potrebe oseb, ki se načrtovano ali naključno 

znajdejo pri nas. Da bi preverili ali sprejeti ukrepi delujejo, se bo občinski svet enkrat 

letno seznanil z uresničevanjem akcijskega načrta in po potrebi sprejel morebitne 

popravke. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Invalidske organizacije, ki delujejo na območju lokalne skupnosti, Svet za invalide, 

Občina Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- proračunska sredstva; 

Tehnično in gospodarsko sodelovanje 

V Sloveniji je doslej 21 občin prejemnic  listin »Občina po meri invalidov«. Za nami je 

deset let intenzivnega dela na področju skrbi za invalide. Vstopamo v novo petletko 

načrtovanja ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v občini. Imamo določene 

izkušnje in znanja, zato smo pripravljeni na izmenjavo izkušenj s tistimi občinami, ki so 

listino že prejele in tistimi, ki se trudijo, da bi izboljšale življenje invalidov v svojih 

sredinah. Predstavniki lokalne oblasti si bodo prizadevali, da na tem področju 

napravijo kar največ, ne nazadnje je to tudi promocija lokalne skupnosti kot take. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

- Svet za invalide, predstavniki Občine Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  

Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- proračunska sredstva; 

 Mednarodno sodelovanje 

Tudi na področju mednarodnega sodelovanja že imamo določene izkušnje, ki jih 

krepimo predvsem z novimi podvigi. Tako bo Občina prevzela pokroviteljstvo nad 

mednarodnim festivalom igraj se z mano in krepila sodelovanje    s sorodnimi 

skupnostmi drugod po Evropi. 

Nosilec:                                                                                                                                                                        

-  Invalidske organizacije, ki delujejo na območju lokalne skupnosti, Svet za invalide, 

Občina Radlje ob Dravi;   

Rok:                                                                                                                                                                               

- 2017-2022;  



Viri financiranja:                                                                                                                                                      

- proračunska sredstva; 

Odprava grajenih ovir 

Občina načrtuje celostno prometno strategijo občine in je za  potrebe izdelave 

organizirala široko javno razpravo, v katero so bile povabljene vladne in nevladne 

organizacije ter posamezniki. V pripravo dokumenta so bile vključene tudi zahteve 

invalidov, ki so pobude oddali že v začetku načrtovanja fizičnega okolja za potrebe 

tega akcijskega načrta. Predlogi in pobude so bile podane za večje in manjše 

posege v prostor. Le te bo občina vgradila v dokument celostne  prometne 

strategije.  S predlogi za ureditev je bila seznanjena Komisija za vodenje 

problematike urejanja lokalnega in uličnega prometa ter parkirnih prostorov v Občini 

Radlje ob Dravi, ki je predloge pregledala in realizacijo le-teh razvrstila glede na 

letne finančne zmogljivost in predvidena sanacijsko rekonstrukcijska dela v letih od 

2017 do 2022. 

 

Naloga, ukrep nosilec rok 

Ureditev klančin Mariborska cesta7 občina 2019 

Ureditev izrezov,odstranitev zobov Pohorska cesta Občina 2017 

Ureditev varne pohodne površine, -Mariborska 22-48 občina 2019 

Postavitev informacijske table Občina 2017 

Muzej v Dvorcu 

-vhod, rampa za invalide 

-pritličje, mobilna rampa 

-pritličje –mansarda dvigalo, dvižna ploščad 

-nadstropje- WC za invalide, dvižna ploščad 

- parkirna mesta- niso označena 

- glavni vhod in Radela stopnica 

- pod dvorcem na križišču ni prehoda 

Občina- 

sredstva Leader 

 

 

 

občina 

2017-

2018 

 

 

 

2022 

2018 

Odcep za trgovino Hofer odstopajo robniki Občina  2018 

Pokopališče-pločniki imajo zobe, ni označenega 

parkirnega mesta za invalide 

Občina 2018 

Zavod za zdravstveno zavarovanje- prehod za pešce 

nima izrezov 

Občina  2017 

Inkubator, Mariborska 28- wc za invalida, ni občina 2019 



označenega parkirnega mesta za invalide 

Pločnik Mariborska 15 slaba pohodna  površina občina 2019 

Mariborska 20- znamenitost- neprimerna klančina 

Mariborska 18 preozek pločnik 

Občina 2020 

Hostel, Rufra,, MKC- parkirišča nimajo pravilnih oznak, 

WCI, dvigalo 

Občina Najem 

Vhod v upravne prostore –Mariborska 7-nekontrastna 

vhodna vrata 

Občina 2019 

Mariborska cesta- trg stopnišče nima klančine, ni table 

za označitev parkirnega prostora za invalide                                       

-slabo poodna površina pod Pami 

občina 2018-

2019 

Lidl- pločnika proti vodnemu parku preozka,, klančina 

prestrma, 

občina - 

Koroška cesta- pločnik mimo KGZ- ni možno prevoziti z 

invalidskim vozičkom 

občina - 

Koroška cesta-Hmekina, na obeh odcepih ni urejen 

sestop-klančina 

Križišče Hmelina- prehod Bajta zob 2cm 

občina 2022 

Parkirišče Bajta –ni označenih parkirnih mest za 

invalide 

Občina 2022 

Stadion- WC za invalida-obešala Občina 2022 

Večnamenska dvorana- dostop do igralne oz. 

prireditvene površine 

Občina 2022 

Maistrova-Tržna- preozek pločnik, zob na klančini, 

Fridro- pločnik nima izreza 

Občina 2017 

Maistrova-Obrtniška, za Strojem ozek pločnik Občina - 

Partizanska-Vorančeva –izrez za za vstop na klančino, 

isto partizanska38 in Pod Perkolico 48, 50 strma 

klančina 

Občina  2018 

Tržnica- znak za invalidsko parkirno mesto Občina 2018 

Pohorska cestaxmaistrova, zob na klančini tudi pred 

Generali 

Občina 2017 

Vuhred  pločnik Markač- Lovec, strma klančina Občina 2018 



MPIK 2-WCI, oznaka parkirnih mest Občina 2019 

Sp. Vižinga- pločniki so preko klančine speljani v travo Občina - 

Sp. Vižinga-obrtna cona- prehod za pešče med 

avtobusno postajo in peš potjo 

Občina 2022 

Vodno park-označitev inv. Parkirnih mest, WCI-

obešala,, vstop v vodo za invalide, 

Odcep za vodni park zob in preozek izrez na pločniku,, 

prehod v travo, ovire na poti, odcep na vrhu ozka 

pločnika, ni prehoda za pešce 

Občina 2018 

Ureditev Mariborske v centru in Koroške Občina 2018-

2019 

Načrti novogradenj in obnov- v pregled arhitektu na 

ZPS 

občina Trajno 

Stopniščni vzpenjalec- v uporabo vsem Občina Trajno 

Non stopodprt WCI občina 2022 

Ponatis in ažuriranje karte za invalide na voljo pri TIC ali 

MDI, dodati kje je AED 

občina 2020 

Talne označbe za gibanje invalida po Partizanski do 

pokopališča 

Občina 2018-

2019 

Ureditev varne poti za gibalno ovirane pri domu 

Hmelina 

Občina 2017 

 

Morebitne nove grajene ovire bomo vnesli v načrt, v kolikor bomo ugotovili, da so 

postale težava v dostopnosti do virov v občini. 

Upamo, da bomo problematiko, izpostavljeno v tem akcijskem načrtu, do leta 2022 

uspešno odpravili. 

Vsem pobudnikom in predlagateljem rešitev ter strokovnim službam občine se 

zahvaljujemo za pomoč pri izdelavi tega načrta. 

Viri: splet 

 

                                                                                               mag. Darinka KOVŠE KETIŠ, l. r.                               

Predsednica sveta za invalide      



 

 

       

Predlog 

 
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16) je Občinski svet 

Občine Radlje ob Dravi na svoji ______. redni seji, dne 3. 7. 2017 sprejel naslednji  

 

 

 

 

S K L E P  
 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je obravnaval Akcijski program za neodvisno 

življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2017 - 2022 in ga potrjuje v 

predloženi vsebini. 
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Sklep prejmejo: 

- Zadeva, tu 

- Evidenca, tu 

 

 
 

 


