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UVOD 

 

Konvencije o pravicah invalidov in Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov ter 

Agenda 22  je osnova občinam, kako pristopiti k izboljševanju pogojev za invalide ter oplemenitili že 

doseženo na tem področju.  

 
1Povzeto po konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi 

telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzornimi okvarami (mednje se uvrščajo slepi, slabovidni, 

gluhi, naglušni in gluhoslepi), ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot 

drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi (1. Člen)«.  

 

V občini Prebold se zavedamo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih: 

zdravstva, sociale, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja. Navedeno poskušamo izvajati v 

sodelovanju z društvi, javnimi zavodi kot drugimi institucijami, ki delujejo na območju lokalne 

skupnosti (JZ Zdravstveni dom, VDC, CSD – Enota Žalec. V nadaljevanju povzemamo osnovni 

pomen in opredelitev projekta  »Občina po meri invalidov, kot tudi osnovne pravice, ki izhajajo in 

ustave Republike Slovenije.  

 
2Projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' je primer dobre prakse, kako 

naj se načela, pravice in dolžnosti zapisane v Konvenciji uresničujejo  v temeljni lokalni samoupravni 

skupnosti - občini. Kakšna je odgovornost lokalne skupnosti je podrobno pojasnjeno v Madridski 

deklaraciji iz leta 2003, ki poudarja, da se morajo človekove pravice invalidov »v prvi vrsti 

uresničevati na lokalni ravni, kjer se državljani soočajo s težavami in kjer invalidske organizacije ter 

invalidi sami opravijo največ svojega dela. Vse moči je potrebno usmeriti v to, da se na lokalni ravni 

osredotoči na opozarjanje, spodbujanje in izvajanje aktivnosti. Lokalne oblasti je potrebno povabiti, da 

vključujejo potrebe invalidov v mestno in občinsko politiko, vključno z izobraževanjem, 

zaposlovanjem, bivanjem, prevozom, zdravstvenimi in socialnimi programi. Pri tem je potrebno 

upoštevati raznolikost invalidov, med drugim tudi ostarele, ženske in migrante. Lokalne oblasti morajo 

v sodelovanju s predstavniki invalidov pripraviti načrte za delovanje na invalidskem področju in 

imenovati lokalne odbore«. 

3V skladu s 14. členom Ustave RS so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in 

temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 

gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino. Vsi navedeni so pred zakonom enaki. 4Pomembno pravno podlago za preprečevanje in 

odpravljanje diskriminacije invalidov ter ustvarjanje pogojev za enake možnosti na vseh področjih 

življenja uvaja tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Ur. l. RS, št. 94/10 in 50/14). 

 

Analiza stanja o položaju invalidov v Občini Prebold temelji na upoštevanju standardnih pravil OZN 

za izenačevanje možnosti invalidov in skuša zajeti vse vidike življenja v lokalni skupnosti z namenom 

narediti načrt dela, ki bo v prihodnosti zagotavljal še kvalitetnejše življenje invalidov. 

 

Dne 23.3.2017 je Medobčinsko društvo invalidov Žalec z dopisom podalo županu občine Prebold g. 

Vinku Debelaku, pobudo, da se občina vključi v projekt »OBČINA PO MERI INVALIDOV 

SLOVENIJE« ter le ta sprejme odgovornost za trajno izvajanje projekta. Župan Občine Prebold je  

sprejel pobudo in s sklepom imenoval Svet za invalide, v katerega so enakopravno vključeni 

predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Prebold.   

 

 

 

                                                 
1http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_o_pravicah_invalidov.pdf (1. 12. 2016) 
2 »Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009 str. 13-14 
3 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTAVA1 (1. 12. 2016) 
4http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4342  

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_o_pravicah_invalidov.pdf%20(1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTAVA1


 

 

 

Svet za invalide v Občini Prebold sestavljajo:  

 Marija Stanko - predstavnica Medobčinskega društva invalidov Žalec 

 Brane But - predstavnik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje 

 Janez Hudej - predsednik Društva paraplegikov JZ Štajerske - Celje 

 Martina Burkelc - predstavnik Društva Sožitje 

 Matej Velenjšek - predstavnik Društva cerebralne paralize Sonček Celje 

 Miroslava Golež - predstavnica Doma upokojencev Franc Salomon – Enota Prebold 

 

Za pripravo analize stanja in akcijskega načrta je župan s sklepom imenoval tudi posebno delovno 

skupino  v sestavi:  

 dr. Jure Vrhovec  - Tajnik občinske uprave 

 Tjaša Skočaj Klančnik – Višji svetovalec za negospodarske javne službe 

 Anton Vesolak – Višji svetovalez za gospodarske javne službe 

 Marjan Golavšek – Predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti 

 Marija Stanko – predsednica Sveta za invalide 

 

Svet invalidov občine je v sodelovanju s  strokovnimi službami Občine Prebold začel z aktivnostmi za 

pripravo analize stanja in vseh projektov ter drugih nalog po pravilniku za pridobitev listine. 

Medobčinsko društvo invalidov je ves čas aktivno sodelovalo z občinsko upravo in svetom invalidov. 

Aktivno so se vključili pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ter dogodkov na temo invalidov. S svojimi 

izkušnjami iz predhodnih projektov so z nasveti sodelovali tako pri pripravi analize kot pri predlogu 

akcijskega načrta. 

 

K pripravi analize so bile v letu 2018 pritegnjene vse zainteresirane javnosti v lokalni skupnosti in 

širše, da se izpostavi kar največ informacij in indikatorjev, ki bodo osnova za pripravo celovitega 

načrta v skladu s potrebami in možnostmi za financiranje le-teh. Svet invalidov je opravil terenske 

oglede. 

 

V Knjižnici Prebold je bila 17.9.2018 okrogla miza o položaju invalidov in ostalih ranljivih skupin v 

Občini Prebold ter o želenih spremembah/ukrepih za izboljšanje. K sodelovanju smo povabili javne 

zavode, vse vladne in nevladne organizacije, ki delujejo na območju občine, socialno-humanitarna 

društva, invalidske organizacije in zainteresirano javnost, ki se kakorkoli srečuje s problematiko 

invalidov. Pripombe in dopolnitve smo smiselno vključili v gradivo. 

 

Zainteresirana javnost, institucije ter predstavniki krajevnih odborov so sodelovali tudi pri pripravi 

Strategije razvoja občine za obdobje 2016-2030. V okviru priprave strategije je bilo delo izvedeno v 

skupinah – izvajanje delavnic z uporabo različnih metod skupinskega dela (SWOT – analiza, vizija 

razvoja, prioritete/cilji, kriteriji/merila za izbor projektov). V okviru priprave strategije je bila 

izvedena mnenjska raziskava iz katere je bila narejena analiza s ciljem evidentiranja potreb, razvojnih 

preferenc tako občanov, gospodarstvenikov in strokovne javnosti. Splošna razvojna vizija prebivalcev 

občine Prebold 2030: da bo varno, čisto in prijazno bivalno okolje z nadpovprečno kvaliteto bivanja 

v primerjavi s podobnimi občinami v regiji in državi. Prebold je in bo ostala občina z uspešnim 

gospodarstvom, kjer bo v ospredju čista industrija, obrt in podjetništvo z usmerjenostjo k znanju, 

inovativnosti in okolijski osveščenosti. V prihajajočih letih bo posebne pozornosti deležen razvoj 

turizma z inovativno ponudbo in konkurenčno kmetijstvo s ciljem samooskrbe. Razvoj bo temeljil na 

načelih trajnosti ter na vključenosti in povezanosti celotnega območja občine.  

 

S ciljem doseganja zastavljene vizije, sodijo tudi aktivnosti in prizadevanja za izboljšanje pogojev 

invalidom, kot tudi to, da bi z izvedenimi aktivnostmi in storitvami postali »Občina po meri 

invalidov«. Z analizo želimo celovito, za vsa pomembna življenjska področja, prepoznati interese in 

potrebe občanov invalidov glede na specifičnosti ter značilnosti Občine Prebold. Na osnovi analize, 
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terenskih ogledov in pobud posameznih društev ter zainteresirane javnosti, je nastal tudi Akcijski načrt 

za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Prebold za obdobje 2018-2019. 

 

Za invalide, kot celovite in enkratne osebnosti z vsemi pravicami človeka in državljana, je prav 

lokalna skupnost tisti socialni prostor, v katerem zadovoljujejo oziroma naj bi zadovoljevali večino 

svojih vsakdanjih potreb in interesov v sožitju z drugimi občani in z možnostjo, da sooblikujejo 

skupno življenje v lokalni skupnosti. Projekt vsebuje celostni pristop k invalidu kot subjektu v 

življenjskem in socialnem okolju kot odgovorni osebnosti v urejanju osebnih in družinskih zadev v 

lokalnem okolju. Občina mora v svojem delovanju v dobro vseh občanov upoštevati, da so med 

občani, otroci in odraslimi ter starejšimi osebami, tudi invalidi. V tem smislu mora prepoznavati tudi 

svojo odgovornost.5 

 

V nadaljevanju so podrobneje opredeljena  posameznega področja in aktivnost, ki se izvajajo v Občini 

Prebold in sicer: 

 osveščanje, 

 zdravstveno varstvo,  

 rehabilitacija,  

 strokovno – podporne službe, 

 dostopnost, 

 vzgoja in izobraževanje,  

 zaposlovanje,  

 finančna pomoč in socialna varnost,  

 družinsko življenje in osebna integriteta,  

 kultura,  

 rekreacija in šport,  

 religija 

 informiranje in načrtovanje politike,  

 zakonodaja,  

 ekonomska politika,  

 koordinacija dela,  

 invalidske organizacije in NVO, ki se ukvarjajo tudi s problematiko invalidov,  

 usposabljanje strokovnega osebja,  

 nacionalni nadzor in ocenjevanje programov za invalide v okviru izvajanja standardnih pravil,  

 tehnično in gospodarsko sodelovanje,  

 mednarodno sodelovanje- 

 

 

                                                 

5  »Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 

2009 str. 21 

 



 

 

1 OSVEŠČANJE 

 
6Povzeto iz standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov izhaja, da naj države zagotovijo, da 

bodo odgovorni organi oblasti razširjali invalidom, njihovim družinam, strokovnjakom in širši javnosti aktualne 

informacije o razpoložljivih programih in pomožnih službah. Informacije invalidom naj bodo predstavljene v 

njim dostopni obliki. 
7 Iz 8. člena konvencije OZN o pravicah invalidov izhaja: Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele 

takojšnje, učinkovite in primerne ukrepe za ozaveščanje celotne družbe, tudi na ravni družine, o invalidih in 

spodbujanje spoštovanja njihovih pravic in dostojanstva. 

 

Na osnovi navedenih pravnih podlag je tudi Občina Prebold zavezana k ozaveščanju invalidov in 

razširjanju aktualnih  informacij o razpoložljivih programih in pomožnih službah. V sredstvih javnega 

obveščanja so invalidi opisani na pozitiven način.  

 

Za obveščanje se poslužujemo lokalnega časopisa Utrip Savinjske doline, ki izhaja 10-krat letno in 

spletni časopis občine Prebold ter spletno stran občine Prebold. V časopisu so predstavljene dejavnosti 

invalidov, če so se le – te zgodile ter predavanja na temo povezane z reševanje problemov invalidov, 

ki jih organizirajo invalidska društva in druge institucije na območju občine in sosednjih občin.  

 

Osveščanje in informiranje o problematiki invalidnih oseb poteka v največji meri preko invalidskih 

organizacij, v katere se invalidi vključujejo, le ti imajo svoja glasila in biltene. Gradiva invalidskih 

organizacij, javnih zavodov in drugih izvajalcev so dostopna na njihovih sedežih in na predstavitvenih 

dogodkih samih organizacij, kot tudi na dogodkih, podprtih z invalidsko tematiko, v katere pa se 

vključuje tudi občina. 

 

Odnos do osveščanja o invalidnosti je v občini sistematično prisoten z objavljanjem v časopisu Utrip 

Savinjske doline, v koledarju prireditev Občine Prebold, preko zbornikov in publikacij, ki jih izdajajo 

društva, lokalne televizij Savinjska TV. Opažamo pa, da je zainteresirana javnost, kljub dobremu delu 

društev, premalo seznanjena s potrebami invalidov. Predlagamo, da se preko Medobčinskega društva 

invalidov oblikuje informacijska točka z informacijami za invalide. 

 

 

Slika 1: Ozaveščanje in informiranje preko lokalnega časopisa Utrip Savinjske doline   

 

                          

                                                 
6 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009 str. 25  povzeto iz Standardnih pravil 
OZN za izenačevanje možnosti invalidov  
 

7 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009 str. 25 povzeto iz  Konvencije OZN 
o pravicah invalidov 8. člen. 
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Slika 2: Obveščanje preko koledarja prireditev v Občini Prebold in lokalne Savinjske TV  

 

 

  
 



 

 

2 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
8Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov:  

 2.5 pravilo: Države naj zagotovijo, da je zdravstveno, pomožno zdravstveno in podobno osebje ustrezno 

usposobljeno, da ne daje neustreznih nasvetov staršem ter s tem omejuje možnosti njihovim otrokom. 

To usposabljanje naj bo permanenten proces in naj temelji na najnovejših razpoložljivih informacijah.  

 3.1 pravilo: Države naj razvijajo nacionalne rehabilitacijske programe za vse kategorije invalidov. 

Takšni programi naj temeljijo na dejanskih individualnih potrebah invalidov in na načelih polne 

participacije in enakopravnosti.  

 4. pravilo: Države naj zagotavljajo razvoj in razpoložljive strokovne storitve, vključno s pripomočki za 

invalide, ki jim pomagajo povečati raven neodvisnosti v vsakdanjem življenju in pri uresničevanju 

njihovih pravic.  

 
9Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov pa izhaja:  

 25. člen: Države pogodbenice priznavajo invalidom pravico do najvišjega dosegljivega zdravstvenega 

standarda brez diskriminacije zaradi invalidnosti. Države pogodbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, 

da invalidom zagotavljajo dostop do zdravstvenih storitev, primernih njihovemu spolu, vključno z 

zdravstveno rehabilitacijo.  

 26. člen: Države pogodbenice sprejmejo učinkovite in ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom, tudi z 

medsebojno pomočjo, omogočajo doseganje in ohranjanje največje mogoče samostojnosti in polne 

telesne, duševne, socialne in poklicne sposobnosti ter polno vključenost in sodelovanje na vseh 

življenjskih področjih. V ta namen države pogodbenice organizirajo, krepijo in širijo celovite storitve 

habilitacije in rehabilitacije, zlasti na področju zdravja, zaposlovanja, izobraževanja in socialnih 

služb. 

 

V občini imamo Zdravstveno Postajo Prebold, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, v njem 

delujejo: dve ambulanti splošne medicine, dve zobozdravstveni ambulanti za odrasle in za otroke ter 

mladino, antitrombotična ambulanta, dve referenčni ambulanti, patronažna služba, fizioterapija, 

kozmetični salon in psihološko energijski center. V objektu je tudi lekarna. Zaradi lažje dostopnosti do 

zdravstvenih storitev se je v objekt, ki je sicer starejšega datuma, v letu 2007 vgradilo dvigalo, kar 

omogoča lažjo dostopnost do storitev. Del zdravstvene dejavnosti se izvaja tudi v JZ Zdravstvenem 

domu Žalec, zdravstveno varstvo žensk, fizioterapija, zdravstveno varstvo otrok. 

 

Občina Prebold zagotavlja v proračunu sredstva za plačilo prispevka za zdravstveno varstvo občanov. 

Vsak polnoleten občan, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno zavarovan iz drugih naslovov, 

ima pravico do osnovnega zavarovanja po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) in Zakona za 

uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 95/14). Povprečno število upravičencev na mesec je 

110 občanov. Višina prispevka za tekoče leto se računa po stopnji 2% od povprečne bruto plače v RS 

za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Prav tako so do plačila osnovnega zdravstvenega 

zavarovanja po 24. točki 15. člena ZZVZZ tudi otroci do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega 

naslova, iz tega naslova sta povprečno 2 upravičenca na mesec. Višina prispevka za tekoče leto se 

računa po stopnji 5,96% od zneska veljavne minimalne plače. 

 

Nazadnje smo namestili defibrator v Zdravstveni postaji Prebold, na podlagi razpisa skupaj z 

Zdravstvenim domom Žalec. Izvedel se je tudi prikaz delovanja. V Občini Prebold je defibratorjev več 

in se nahajajo na naslednjih lokacijah:  

 ZP Prebold 

 Bazen Prebold - sezonsko 

 Poslovalnica Mercator Prebold 

 Gasilski dom Prebold – ni javno dostopen 

 Stanovanjski bloki Na novinah, Latkova vas 86  

                                                 
8 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009, povzeto iz Standardnih pravil OZN 

za izenačevanje možnosti invalidov 
9 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009, povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 25 in 26. člen 
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 Bisol d.o.o., Latkova vas – ni javno dostopen 

 Gasilni dom Šešče 

 Zagožen d.o.o., Matke 

 Schiedel d.o.o., Latkova vas 

 Recepcija podjetja Odelo d.o.o. 

 

 

Slika 3:  

 

 
Slika 3: Defibrilator  

 

 

Na območju občine Prebold izvajajo preventivne in obveščevalne akcije za krepitev zdravja:  

 

Vrtec Prebold izvaja program Zdravih vrtcev, OŠ Prebold izvaja projekt Zdrava šola. Programi in 

aktivnosti so financirani s sredstvi lokalne skupnosti, ZZZS, MZ ter z različnimi projektnimi sredstvi. 

Namenjeni so celotni skupini prebivalstva in največkrat niso posebej prilagojeni potrebam invalidov. 

Tudi v Medgeneracijskem centru Prebold se bodo izvajala različna predavanja ta temo krepitev 

zdravja. Prav tako Rdeči križ KO Prebold organizira brezplačne meritev sladkorja in holesterola. V 

naslednjem letu pa naj bi patronažna služba na območju Občine Prebold začela s predavanji o zdravju 

po vaseh.  



 

 

3  REHABILITACIJA 

 

Rehabilitacija invalidov sestoji iz medicinske rehabilitacije, zdraviliškega zdravljenja, ambulante 

fizioterapije in predpisa medicinsko tehničnih pripomočkov, v skladu s pravili obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 

 

V ZP Prebold deluje zasebna fizioterapija Licija Narat s.p. Izvaja se lajšanje bolečin mišično 

skeletnega sistema s pomočjo različnih električnih tokov-interfererenca,TENS, Biostimulacija 

z laserjem, terapevtski ultrazvok, lokalno gretje-termopak. Za izboljšanje sklepne gibljivosti 

in mišične moči pa različne kinezioterapevtske postopke (pasivne in aktivne vaje, vaje za 

krepitev in dihalne vaje, mobilizacija sklepov po Mulligan-u)in terapevtske masaže. Proti 

oteklinam, krčnim žilam in zastrupljanju telesa izvajamo ročno limfno drenažo po    

dr.Vodder-u. 
 

JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec v okviru fizioterapije izvaja storitve za lajšanje 

bolečin mišično-skleletnega sistema, na voljo imajo različne oblike električnih tokov 

(intreferenčni, diadinamik, TENS), ultrazvočno terapijo, biostimulacijo z laserjem, 

iontoforezo, termopak, lokalno gretje, kriomasažo, magnetoterapijo... Za izboljšanje sklepne 

gibljivosti, mišične moči ter povrnitev gibalnih spretnosti izvajajo različne kinezioterapevtske 

postopke, kot so: razgibavanje sklepov, aktivne skupinske ter individualne vaje, učenje hoje, 

vaje za vzdržljivost, vaje za krepitev mišic in dihalne vaje. Prav tako opravljajo meritve 

gibljivosti sklepov in mišične moči ter trakcijo hrbtenice10. Na območju Občine Žalec pa 

nudijo storitve fizioterapije tudi zasebne fizioterapije.  

 

Osrednji izvajalec rehabilitacijskih programov je Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica 

Maribor ter Univerzitetni klinični center Ljubljana in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 

SOČA. 

 

Izvajanje dopolnilnih programov obnovitvene rehabilitacije preko sklenjenih pogodb z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje izvajajo invalidske organizacije (distrofiki, paraplegiki, 

paralitiki, skleroza multipla) in pooblaščeni koncesionarji za posamezne skupine invalidov 

(VDC,  Racio itd.).  

 
 

 

 

                                                 
10 http://www.zd-zalec.si/fiz_terapija.php (1. 12. 2016)  

http://www.zd-zalec.si/fiz_terapija.php%20(1.%2012.%202016)
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4   STROKOVNO – PODPORNE SLUŽBE 

 
Strokovno podporne storitve morajo zagotavljati razvoj in razpoložljive strokovne storitve, vključno s 

pripomočki za invalide, s katerimi si invalidi povečajo neodvisnost v vsakdanjem življenju. Po Zakonu 

o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, lahko osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo 

uveljavijo pravico do nadomestila za invalidnost na Centru za socialno delo (CSD). Ta pravica pripada 

osebam, ko postanejo polnoletne. 

 

Storitve, ki jih ponuja CSD, so: 

• prva socialna pomoč (pomoč pri prepoznavanju in opredeljevanju stiske); 

• osebna pomoč (svetovanje, urejanje, vodenje); 

• pomoč družini za dom (pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani); 

• institucionalno varstvo (vse oblike pomoči v zavodu); 

• vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

 

Občine imajo na področju socialnega varstva relativno malo pristojnosti pri organizaciji javnih služb, 

odgovorne pa so za organizacijo in financiranje socialnovarstvene pravice pomoč družini na domu, ki 

jo v občini Prebold zagotavlja JZ Dom Nine Pokorn Grmovje – trenutno imamo 27 uporabnikov 

storitev. Na območju občine sofinanciramo trenutno 5 družinskih pomočnikov, ki nudijo 

posameznikom osnovno oskrbo in pomoč. 

 
 

Slika 4:  Dom starejših Prebold 

   
 
11Osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo 

drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje ter lahko funkcionirajo v znanem bivalnem 

                                                 
11 http://www.dnpg.si/si/storitve/pomoc-na-domu (1. 12. 2016) 

http://www.dnpg.si/si/storitve/pomoc-na-domu%20(1


 

 

okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini 

ali v drugi organizirani obliki. Upravičenci socialnovarstvene storitve so lahko: 

 osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne 

za samostojno življenje, 

 osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta 

njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

 druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 

večine življenjskih funkcij, 

 kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 

invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 

osebe nesposobne za samostojno življenje, 

 hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 

duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.  

 

Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost 

njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako odločeno v odločbi o usmeritvi. Občina Prebold 

zagotavlja brezplačne prevoze tudi za učence s posebnimi potrebami, ki se na podlagi odločbe Zavoda 

RS za šolstvo o usmeritvi šolajo na II. Osnovni šoli Žalec, Osnovni šoli Glazija v Celju in ustreznih 

zavodih v Ljubljani.  

 

Strokovno podporne storitve, ki jih izvajajo nevladne organizacije (KO Rdeči križ Prebold, Karitas, 

Društvo upokojencev, Laična pomoč na terenu – CSD Žalec,  Dnevni center Podmornica Prebold ter 

druga društva v Občini Prebold...): informiranje in osveščanje, motivacijske delavnice, pridobivanje in 

razporejanje sredstev za neposredno materialno pomoč posameznikom, pomoč pri izobraževanju, 

storitve prevozov, rekreacija in športne aktivnosti, družabništvo. 
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5 DOSTOPNOST 

 
12Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 5. pravilo: Države naj celovito spoznajo 

pomembnost dostopnosti v procesu izenačevanja možnosti na vseh nivojih družbe. Za osebe s kakšnimi koli 

nezmožnostmi naj države a) uvedejo akcijske programe, ki bodo omogočili dostopnost fizičnega okolja; b) 

sprejmejo ukrepe, da zagotovijo dostop do informacij in komuniciranja.  
13Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 9. člen: Da države pogodbenice invalidom omogočijo neodvisno 

življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja, sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom 

zagotovijo, da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij, vključno z 

informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter do drugih objektov, naprav in storitev, ki so 

namenjene javnosti ali se zanjo opravljajo v mestu in na podeželju. Ti ukrepi zajemajo prepoznavanje in 

odpravljanje ovir pri dostopnosti. 

 

V okviru Občine Prebold z večletnim sistematičnim delom na področju infrastrukture izboljšujemo 

dostopnost fizičnega okolja in do objektov z odpravo fizičnih ovir in s tem izboljšujemo tudi 

dostopnost do informacij, ki jih nudijo posamezne institucije.  

 

V okviru obnov objektov ali rekonstrukcij cest in pločnikov ter vseh novogradenj, se le te izvajajo v 

skladu z veljavno zakonodajo, ki posebej poudarja dostopnost do objektov in odpravo arhitektonskih 

ovir.  

 

V nadaljevanju podajamo pregled izvedenih del za dostopnost objektov in varnost udeležencev na 

prehodih za pešce in pločnikih v Občini Prebold (med prilogami je fotodokumentacija):  

 

 Stavba občinske uprave – parkirišče za invalide, vhod v stavbo je mogoč, vendar je oviran 

dostop do pisarn, uslužbenci pridejo v avlo 

 Urejen dostop do ZP Prebold – vgrajeno dvigalo, urejene klančine   

 Urejen dostop do lekarne in parkirišče za invalide   

 Urejen dostop do pošte  in banke na pošti  - klančina je narejena, vendar je strma  

 Urejen dostop v Osnovno šolo Prebold – rampa, talne oznake za slepe, parkirišče za invalide 

 Urejen dostop v Vrtec Prebold, parkirišče za invalide, sanitarije za invalide 

 Urejen dostop v Knjižnico Prebold – dvigalo, parkirišče za invalide, sanitarije za invalide 

 Urejeni prehodi in pločniki pri Vrtcu Prebold     

 Urejeni pločniki, prehodi v centru Prebolda, razen pri šoli 

 Urejen dostop v Dom starejših v Preboldu – dvigalo, parkirišče za invalide 

 Urejen dostop v Hotel Prebold – rampa 

 Urejen dostop v Bazen Prebold 

 Dvorana Prebod – dostop ni urejen za invalide 

 Športna dvorana Prebold – urejen dostop za invalide, parkirišče za invalide 

 Parkirišče za invalide pri tržnici 

 Omejevanje hitrosti območje OŠ Prebold in Vrtec Prebold  

 Urejena pešpot, prehodi in dostop na pločnike v Latkovi vasi 

 Urejeni prehodi in dostopi na pločnik Kaplja vas, Matke, Sv. Lovrenc, vendar so nekateri 

prestrmi oziroma neprimerni 

 

V Osnovni šoli Prebold imamo talne oznake za slepe, nimamo pa talnih oznak – vodil za slepe  na 

primer tudi na avtobusnih postajališčih. Robovi pri prehodih bi naj bili označeni s temnejšo barvo. 

                                                 
12 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009, povzeto iz Standardnih pravil 

OZN za izenačevanje možnosti invalidov 
13 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009, povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 9. člen 

 



 

 

Nekateri napisi bi naj bili napisani z večjimi črkami, zaželeno tudi v Braillovi pisavi in z navedbo 

nadstropij – mišljeno v upravni zgradbi ali zdravstveni ustanovi.  

 

Za gluhe in naglušne nimamo nameščenih slušnih zank. Zaposleni v javni upravi in ostalih javnih 

zavodih niso usposobljeni za komunikacijo z gluhonemimi (znakovni jezik). Zaželeno bi bilo 

zagotoviti tolmače na različnih predavanjih ali kulturnih prireditvah.  

 

V javnih prostorih ni zagotovljenega informiranja za slepe in slabovidne, ni napisov v Braillovi pisavi, 

ni zagotovljenega »vodiča«, ki bi invalide usmeril.  

 

 

Ugotovitve sveta invalidov na osnovi terenskega  ugleda:  

1. UPRAVNA ZGRADBA: dostop ni mogoč z invalidskim vozičkom, priporoča se zvonec  (signalni 

znak) da lahko invalid na vozičku pokliče referenta, potrebno bi bilo označiti stopnice s talnimi trakovi 

za slepe 

- premajhen parkirni prostor 

Po Preboldu so na večini plačnikov urejene klančine, nekatere so previsoke, dobro bi bilo barvno 

označiti znižane robnike, prav tako so na nekaterih mestih robovi previsoki.  

2. ZDRAVTSVENA POSTAJA PREBOLD: 

- invalidsko parkirišče na parkirišču je urejeno, invalidsko parkirišče pri zgradbi je za rampo, potrebno 

bi bilo navesti tel. št. da lahko invalid pokliče, da se mu odpre rampa 

- dovozna klančina je kar strma 

- dvigalo je primerno, zaželeno zvočno dvigalo ali označeno z Braillovo pisavo, je pa označeno 

reliefno 

- na steklenih vratih bi bilo treba označiti robo z nalepkami za slepe in slabovidne, urediti talne 

označbe za slepe, urediti sanitarije za invalide 

3. KNJIŽNICA: 

- klančina je prestrma, rob pri znižanem robniku je previsok, veriga, ki preprečuje dostop 

avtomobilom, se mora pomakniti vsaj 2 m od klančine 

- dvigalo bi moralo biti označeno reliefno ali zvočno 

- sanitarije za invalide so primerne 

4. ŠOLA: 

- urejeno je parkirišče za invalide, ni dovolj prostora za dostop v avtomobil 

- ni urejene klančine na plačniku pri šoli 

5. POŠTA: 

- urejena je klančina za dostop do pošte, invalid na vozičke sicer potrebuje pomoč, zaradi naklona 

klančine 
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6 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 
14Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 6.1 pravilo: Organi, ki so pristojni za splošno 

izobraževanje, so odgovorni za izobraževanje invalidov v integriranih okoljih. Izobraževanje invalidov naj tvori 

integralni del nacionalnega načrtovanja izobraževanja, oblikovanja učnih načrtov in šolske organizacije.  
15Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 7. člen: 1. Države pogodbenice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s 

katerimi invalidnim otrokom zagotovijo, da enako kot drugi otroci uživajo vse človekove pravice in temeljne 

svoboščine. 2. Pri vseh dejavnostih v zvezi z invalidnimi otroki mora biti poglavitna skrb otrokova korist. 3. 

Države pogodbenice zagotovijo, da imajo invalidni otroci enako kot drugi pravico svobodno izraziti svoje 

mnenje o vsem, kar jih zadeva, pri čemer se njihova mnenja upoštevajo glede na njihovo starost in zrelost, prav 

tako jim glede na njihovo invalidnost in starost priskrbijo primerno pomoč za uresničevanje teh pravic. 

 

V Občini Prebold imamo Osnovno šolo Prebold ter Vrtec Prebold. V redne oddelke vrtcev in osnovne 

šole, so v kolikor se pokaže potreba, tudi vključeni otroci s posebnimi potrebami, ki imajo ob sebi 

spremljevalko oz. nudeno dodatno strokovno pomoč. V Osnovni šoli Prebold imamo tudi urejene talne 

oznake za slepe tudi napisi na učilnicah (ne na vseh) so v Braillovi pisavi, tudi v šolski knjižnici je del 

literatura v Braillovi pisavi. Prav tako se vsako leto izvajajo izobraževanja za učitelje. Izvajajo se tudi 

predavanja za učence, tematika o invalidih pa se tudi vključuje v izobraževalni program. 

 

Otroci s posebnimi potrebami imajo kot vsi ostali pravico do vzgoje in izobraževanja čim bližje domu. 

Za njihovo vključevanje v programe vrtcev in šol so predpisani posebni načini in oblike izvajanja 

vzgoje in izobraževanja, pri čemer so potrebne posebne prilagoditve prostorov, uporaba specifičnih 

pripomočkov, dodatna strokovna pomoč, stalni ali občasni spremljevalci ipd. Način izobraževanja in 

obseg pomoči je odvisen od vrste in stopnje primanjkljaja oz. motnje posameznika. V lokalni 

skupnosti je zaznati prizadevanja za še večje zagotavljanje pogojev za popolno integracijo učencev 

invalidov v vzgojno-izobraževalni proces, omogočiti optimalen kognitivni, čustveni in socialni razvoj 

invalidov. 

 

Osnovna šola in Vrtec Prebold aktivno sodelujejo tudi z Domom starejših v Preboldu in s tem 

oskrbovanci postajajo del našega okolja.   

 

Občina zagotavlja tudi financiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami v II. OŠ Žalec in OŠ Glazija 

Celje ter sofinancira prevoz slepemu otroku za dodatna izobraževanja na Zavodu za slepe in 

slabovidne v Ljubljani.  V šolskem letu 2018/2019 bomo financirali spremljevalca gibalno oviranemu 

otroku v Vrtcu Prebold.  

                                                 
14 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009, povzeto iz Standardnih pravil 

OZN za izenačevanje možnosti invalidov 
15 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009, povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 7. člen 

 



 

 

7 ZAPOSLOVANJE  
 
16Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 7.6 pravilo: Države, sindikati in organizacije 

delodajalcev naj medsebojno sodelujejo, pri zagotavljanju pospeševalne politike zaposlovanja invalidov, 

ustreznega deleža zaposlenih invalidov in pogojev zaposlovanja, s sprejemanjem ukrepov za izboljšanje 

delovnega okolja, preprečevanje poškodb in funkcijskih okvar ter ukrepov za rehabilitacijo invalidov, ki so 

utrpeli poškodbe na delu.  
17Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 27. člen: Države pogodbenice priznavajo invalidom pravico do dela 

enako kot drugim, ki vključuje pravico do možnosti za preživljanje s svobodno izbranim ali sprejetim delom na 

trgu dela in v delovnem okolju, ki je odprto, vključujoče in dostopno invalidom. Države pogodbenice varujejo in 

spodbujajo uresničevanje pravice do dela, tudi tistim, pri katerih nastane invalidnost med trajanjem zaposlitve, 

tako da sprejmejo ustrezne, tudi zakonodajne ukrepe. 

 

Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami je že od nekdaj pereč problem. Po mnenju 

predstavnikov in predstavnic organizacij, izvajalk programov podpore osebam s posebnimi 

potrebami, zakonodaja, ki ureja zaposlovanje v Republiki Sloveniji, premalo ščiti interese 

oseb s posebnimi potrebami pri zaposlovanju.  

 

Delodajalci se načeloma neradi odločajo za zaposlitev oseb s posebnimi potrebami, čeprav so 

pri tem deležni nekaterih bonitet s strani Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 

Pogosto je razlog, da do zaposlitve ne pride ali pa se z njo odlaša, strošek prilagoditve 

delovnega mesta, ob čemer delodajalci niso dovolj seznanjeni z možnostjo sofinanciranja 

ustrezne prilagoditve iz javnih sredstev.  

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  je s 1. 1.2007 vzpostavilo Register 

invalidskih podjetij v RS. V register je trenutno vpisanih 194 invalidskih podjetij in 50 zaposlitvenih 

centrov. V nadaljevanju v tabelah navajamo seznam invalidskih podjetij, ki so ali na območju Občine 

Žalec ali pa v sosednjih občinah, kjer lahko invalidi najdejo zaposlitev18. V Občini Prebold pa ima 

sedež le eno invalidsko podjetje, IPB d.o.o., Latkova vas 59, Prebold.  
 
 

Številka 

vpisa v 

Register IP 

v RS 

Datum 

pridobitve 

statusa IP 

 

Ime invalidskega podjetja Sedež  

 

Kraj  

 

Pošta 

 

IP-0001 

 

23.11.1956 CRI Celje d.o.o. Oblakova 34 

Celje 3000 

IP-0017 19.12.1990 ZAUPANJE d.o.o. Lesničarjeva ulica 5 Celje 3000 

IP-0029 17.10.1991 INO d.o.o. Cesta v Trnovlje 7 Celje 3000 

IP-0033 12.3.1992 CETIS GRAF d.d. Čopova ulica 24 Celje 3000 

Nadaljevanje tabele: 

Številka 

vpisa v 

Register IP 

v RS 

Datum 

pridobitve 

statusa IP 

 Številka vpisa v 

Register IP v RS 

Datum pridobitve 

statusa IP 

 

IP-0046 6.1.1994 SICO d.o.o. Arja vas 104 Petrovče 3301 

IP-0055 5.5.1994 SINTAL - VAZI d.o.o. Ipavčeva ulica 22 Celje 3000 

IP-0066 2.2.1995 IPB d.o.o. Latkova vas 59 a Prebold 3312 

                                                 
16  Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
 

17 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 7. člen 
18http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/invalidska_podjetja_v_rs/register_invalidskih_podjetij/ (1.12. 2016) 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/invalidska_podjetja_v_rs/register_invalidskih_podjetij/
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IP-0114 13.4.1999 IC ŠTORE d.o.o. Teharje 11 Teharje 3221 

IP-0116 24.11.1999 CELJSKE MESNINE - 

STORITVE d.o.o. 

Cesta v Trnovlje 17 Celje 3000 

IP-0137 4.12.2001 AERO IDA d.o.o. Ipavčeva 32 Celje 3000 

IP-0188 17.4.2015 MEDARHIV, hramba gradiva 

d.o.o. 

Vrečerjeva ulica 14 Žalec 3310 

 

 

ZAPOSLITVENI CENTER DEJAVNOST 

 

Zaposlitveni center CRI, socialno 

varstvo  
 Oblakova ulica 34, 

3000 Celje 

 

izdelava in sestava drobnih izdelkov iz plastike, kovine in drugih materialov, 

pregled kvalitete in pakiranje, sestava kabelskih sklopov za različne 

gospodinjske stroje 

 

Zaposlitveni center GRIFFIN d.o.o. 
Linhartova 18, 

3000 Celje 

  

PE CELJE 

Linhartova 18, 

3000 Celje 

  

 

RVC HD: klasična in elektronska hramba dokumentarnega in arhivskega 

gradiva, svetovanje; informatizacija poslovanja; hramba 

dokumentacije; kartonaža (izdelava kartonskih arhivskih škatel po meri); 

razvoj podeželja: upravljanje - vzdrževanje notranjih in zunanjih prostorov, 

manjša vzdrževalna dela, 

montažna dejavnost, storitev čiščenj, vrtnarsko-komunalne storitve; družbena 

animacija (organizacija in izvedba tematskih dogodkov), kulturna 

animacija, prostočasna animacija, tematski tabori 

 

CENTER JASPIS, Zavod 
 Oblakova ulica 20, 

3000 Celje 

in  

Gledališka 4, 

3000 Celje 

 

lažja fizična in proizvodna dela, storitve pakiranja, sestavljanja in etiketiranja 

EKO – TCE Tehnološki center za 

aplikativno ekologijo d.o.o. 

 Celjska cesta 14, 

3212 Vojnik 

 

 

dejavnost zbiranja in sortiranja izdelkov z namenom obnove, recikliranje, 

predelava, priprava izdelkov za prodajo, pomožna dela za trgovine in priprava 

materiala za izvajanje delavnic 

 

Populacijo brezposelnih invalidov iz občine Prebold pokriva Zavod RS za zaposlovanje, Območna 

služba Celje, v Občini Žalec pa ima sedež tudi njihov Urad za delo. 

 

V evidenci brezposelnih oseb je bilo konec decembra 2017  prijavljenih 42 invalidnih oseb iz Občine 

Prebold, od katerih ima okoli 35,7 % osnovnošolsko izobrazbo, 42,9 % srednjo poklicno izobrazbo, 

16,7 % srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, 4,8 % pa terciarno izobrazbo. Po starostni strukturi je 

prijavljenih 7,1 % invalidnih oseb v starosti od 18-29  let, 19 % od 30-49 let ter kar 73,8 % oseb v 

starosti od 50-69 let. 

 

V Občini Prebold ugotavljamo, da pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami na trg dela ne 

izkoristimo potenciala obrtnikov, ki so bolj fleksibilni pri zaposlovanju invalidov. Sistemske spodbude 

(nagrade za preseganje kvot, prilagajanje delovnih mest) so vse premalo izkoriščene. Še dodatna 

koordinacija med nevladnimi organizacijami, invalidskimi podjetji, delodajalci in iskalci zaposlitve, bi  

lahko povečala možnosti za zaposlovanje invalidov. 

 

ZRSZ nudi vsem brezposelnim osebam informiranje in svetovanje, vključevanje v programe aktivne 

politike zaposlovanja, karierno svetovanje, osebam z zdravstvenimi omejitvami pa je na voljo 

zdravstveno zaposlitveno svetovanje, rehabilitacijsko svetovanje in zaposlitvena rehabilitacija. 

Zaposlitvena rehabilitacija je individualno načrtovana pravica invalida, ki jo lahko uveljavi oseba, če 

nima pravice do enakih storitev po drugih predpisih.  

 

http://www.cri.si/
http://www.cri.si/


 

 

V občini načrtno izvajamo aktivno politiko zaposlovanja v obliki spodbujanja zaposlovanja 

brezposelnih preko javnih del, saj le te sofinanciramo na naslednjih področjih:  

  
 Javna dela na področju Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove 

vasi; ena zaposlitev z II. stopnjo  izobrazbe 

 

 Javna dela na področju javno – komunalnih storitev  - Urejanje in vzdrževanje javnih 

površin ter občinskih cest , zaposlitev 2 osebi, od tega 1 oseba z II. stopnjo izobrazbe in 1 

oseba s IV. stopnjo izobrazbe. 

  
Podporne zaposlitve invalidov 
Občina Prebold bo v letu 2018 sofinancirala zaposlitev enega invalida s 70 % delo zmožnostjo. 

Zaposlitev se bo izvajala preko Društva za pomoč in samopomoč Želva - Eureka Žalec, saj s tem 

omogočamo invalidnim osebam zaposlitev z usposabljanjem, redno spremljanje, vključno z 

mentorstvom. 

 

Občina si bo prizadevala spodbujati zaposlovanje invalidov z intenzivnejšim osveščanjem in 

spodbujanjem delodajalcev pri usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, pri tem se bomo 

povezali tudi z ZRZS – Enota Žalec.    



Priloga 1 – fotodokumentacija 

 

8 FINANČNA POMOČ IN SOCIALNA VARNOST 

 
19Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 8.2 pravilo: V deželah, v katerih obstaja 

socialna varnost, socialno zavarovanje ali kjer razvijajo druge programe socialne blaginje za široke sloje 

prebivalstva, naj države zagotovijo, da takšni sistemi ne izključujejo ali prikrajšajo invalidov.  
20Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 28. člen: Države pogodbenice priznavajo invalidom in njihovim 

družinam pravico do ustrezne življenjske ravni, kar vključuje ustrezno prehrano, oblačila in stanovanje, in do 

nenehnega izboljševanja življenjskih razmer ter sprejmejo ustrezne ukrepe za varovanje in spodbujanje 

uresničevanja te pravice brez diskriminacije zaradi invalidnosti.  

 

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna RS zagotavljajo sredstva za denarne socialne 

pomoči tistim posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, in sicer zaradi 

okoliščin, na katere ne morejo vplivati.  

 

Poleg denarnih socialnih pomoči, ki jih je po zakonu dolžna zagotavljati država, v občini Prebold 

namenjamo finančna sredstva za enkratne denarne pomoči. Sredstva se razdelijo na osnovi Pravilnika 

o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 25/10 in 6/17) tistim upravičencem, 

ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, pred tem pa so izkoristili že vse zakonske in druge 

možnosti za rešitev socialne stiske. Občina Prebold zagotavlja tudi finančna sredstva za dodelitev 

enkratne denarne pomoči novorojenčkom iz Občine Prebold in sicer na osnovi Pravilnika o enkratnem 

prispevku za novorojence v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 25/10). Denarna pomoč za otroka znaša 

150 €. 

 

Materialno varnost invalidov v Občini Prebold zagotavljajo naslednje institucije: 

 Občina Prebold s subvencijami stanarin, enkratnimi denarnimi pomočmi,  

 Rdeči križ – KO Prebold  in Karitas Prebold z denarnimi in materialnimi pomočmi, 

 Občina Prebold krije stroške prilagojenega prevoza za invalidnega občana, sofinanciramo 

prevoz slepega otroka na usposabljanje v zavodu, sofinanciramo prevoz otrok, ki obiskujejo 

II. OŠ Žalec ter OŠ Glazija Celje 

 humanitarne organizacije s pomočmi v različnih oblikah in invalidske organizacije v okviru 

izvajanja posebnih socialnih programov.  

 

Center za socialno delo Žalec je javni zavod, ki v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi opravlja 

javna pooblastila in svetovalno delo s področja socialnega varstva ter Zakona o starševskem varstvu in 

družinskih prejemkih za prebivalce UE Žalec. Invalidom je potrebno zagotoviti ustrezno življenjsko 

raven, finančno pomoč in socialno varnost.  Center za socialno delo Žalec v okviru svojih zakonskih 

pristojnosti nastopa kot izvajalec socialnovarstvenih storitev.  

 

Navedene pravice se uveljavljajo po načelu enake dostopnosti in proste izbire: prva socialna pomoč, 

osebna pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 

pogoji in pomoč delavcem. Osebe s posebnimi potrebami imajo v okviru Zakona o družbenem varstvu 

duševno in telesno prizadetih oseb tudi pravico do nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego 

in pomoč, pravico do tolmača za znakovni jezik in vavčerje ter pravico do storitev socialne oskrbe.  

 

Humanitarne organizacije (Rdeči križ, Karitas, Laična pomoč) s svojimi programi na eni strani 

pomagajo pri premagovanju nepredvidenih materialnih stisk na drugi strani pa posameznike 

opremljajo z uporabnimi znanji in veščinami ter krepijo prostovoljstvo kot obliko sobivanja.  

 

Invalidske organizacije, humanitarne organizacije in uporabniška združenja (Medobčinsko društvo 

invalidov, Sožitje, idr.) pa so dejavnik, ki s posebnimi socialnovarstvenimi programi vsak zase 

                                                 
19 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
 

 

20 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 28. člen 



 

 

odgovarjajo na specifične potrebe posameznikov in skupin občanov. Invalidske organizacije imajo v 

okviru izvajanja posebnih socialnih programov, ki se financirajo iz javnih razpisov, fundacije FIHO, 

lastnih sredstev, sredstev donacij in sponzorskih sredstev, vzpostavljeno določeno mrežo pomoči med 

invalidi. 

 
 

 

 



Priloga 1 – fotodokumentacija 

 

9     DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN OSEBNA INTEGRITETA 

 
21Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 9. pravilo: Države naj podpirajo polno 

udeležbo invalidov v družinskem življenju. Podpirajo naj njihovo pravico do osebne integritete in zagotavljajo, 

da zakoni ne prikrajšajo invalidov za spolne odnose, poroko in starševstvo.  
22Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 17. člen: Vsak invalid ima enako kot drugi pravico do spoštovanja 

telesne in duševne integritete. 19. člen: Države pogodbenice te konvencije priznavajo enako pravico vsem 

invalidom, da živijo v skupnosti in enako kot drugi odločajo ter sprejemajo učinkovite in ustrezne ukrepe, ki jim 

omogočajo polno uživanje te pravice ter polno vključenost v skupnost in sodelovanje v njej. 

 

Nujno je zagotavljati invalidom najbolj naravno in kvalitetno življenje. Potrebno je spodbujati invalide 

h družinskemu življenju in podpirati njihovo pravico do osebne integritete. Potrebno je zagotavljanje 

možnosti invalidom, da živijo, kolikor je le mogoče samostojno, vključujoč izbiro, kje, s kom in kako 

živeti. 

 

Občina na tem področju podpira invalidska in ostala društva, ki invalidom nudijo ustrezno podporo.  

 

Družinam, v katerih živi invalid (ki lahko rabi tudi 24 urno oskrbo) je dobrodošla strežniška oskrba, da 

si lahko svojci odpočijejo na oddihu.  

 

Pomoč ustreznih asistentov in lažji pristopi h dostopnosti pri različnih institucijah (telefon, internet – 

zasebnost). Vsekakor pa bi se naj upoštevali in podpirali standardi in pravila o izenačevanju možnosti 

invalidov. 

 

Pojav, ki ga ugotavljamo je socialna izključenost posameznih invalidnih oseb in starejših oseb, ki 

živijo na obrobju v oddaljenih vaseh. Pri tem bi lahko za izboljšanje socialnih stikov prispevali z 

aktivnostmi med soseske pomoči, ki jo že občasno izvajajo RK OK Prebold, Karitas. Potrebno bo 

ponovno pristopiti in spodbuditi posameznike, društva in zaposlene v institucijah, da se povečajo 

aktivnosti za stike med invalidi, ostalimi ranljivimi skupinami ter upokojenci. 

 

Z izvajanjem določil, ki so opredeljene v agendi 22 bomo izboljšali temelje za omogočanje oseb s 

posebnimi potrebami, da bi se enakopravno vključevali v življenje in delo v Občini Prebold. 

 

                                                 
21 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
22 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 17. in 19. člen 



 

 

10 KULTURA  

 
23Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 10.1 pravilo: Države naj zagotovijo invalidom 

možnost, da izkoristijo svoje ustvarjalne, umetniške in intelektualne potenciale, ne le za lastno korist, temveč tudi 

za obogatitev svoje skupnosti, bodisi v urbanih ali podeželskih področjih. Primeri takšnih aktivnosti so ples, 

glasba, književnost, gledališče, upodabljajoča umetnost - slikarstvo in kiparstvo ter podobno. Zlasti v deželah v 

razvoju je potrebno dati poudarek tradicionalnim in sodobnim oblikam umetnosti, kot so lutkarstvo, recitiranje 

in pripovedništvo.  
24Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 30. člen: Države pogodbenice priznavajo invalidom pravico do 

sodelovanja v kulturnem življenju enako kot drugim in sprejmejo ustrezne ukrepe. 

 

V občini Prebold imamo dokaj pestro kulturno ponudbo, trudimo se, da se lahko s kulturnimi 

dejavnostmi ukvarjajo tudi invalidi.  Eden izmed kulturnih ustvarjalcev je tudi naš občan, ki ima 

mišično distrofijo in je zelo dober fotograf.  

 

Vsem invalidom, ki imajo željo po kulturnem udejstvovanju, se naj zagotavlja pomoč s strani 

ljubiteljskih kulturnih društev. Kulturne prireditve so v veliki meri dostopne vsem invalidom, težava  

nastane pri Dvorani Prebold, ki je starejšega datuma in nima urejenega dostopa ter indukcijske zanke. 

Vendar se v zadnjih letih večino prireditev izvaja v Športni dvorani Prebold, Dvorani Vrtca Prebold in 

Knjižnici Prebold, kjer je zgotovljen dostop invalidom. 

 

 

Slika 5: Tina Maze, Foto: Jasmin Korber (Novice 2.2.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
23 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
24 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 30. člen 



Priloga 1 – fotodokumentacija 

 

11 REKREACIJA IN ŠPORT 

 
25Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 11. pravilo: Države naj sprejemajo ukrepe, s 

katerimi bodo zagotovile invalidom enake možnosti za rekreacijo in šport.  
26Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 30. člen: Države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 

invalidom enako kot drugim omogočajo sodelovanje pri rekreacijskih, prostočasnih in športnih dejavnostih. 

 
 

Zavedamo se, da športno udejstvovanje in rekreacija preprečujejo nastanek številnih bolezni, ki lahko 

nastanejo zaradi določene invalidnosti posameznika, hkrati pa mnogim predstavljajo eno izmed oblik 

rehabilitacije. 

 

Občina Prebold zaenkrat nima organiziranih športnih dejavnosti za invalide. V letu 2018 se bo v 

Športnem parku Latkova vas postavil zunanji fitnes, ker bodo zagotovljene tudi naprave za invalide.  

 

Občina Prebold vsako leto omogoči brezplačen vstop članom Slovenskega združenja za duševno 

zdravje, izvajalcem in uporabnikom DCOM Podmornica, letno karto za obisk bazena smo podarili tudi 

pacientki, ki ima cerebralno paralizo, prav tako lahko na podlagi vloge pridobijo brezplačno letno 

karto socialno ogrožene osebe.  
 

 

 

 

 
Slika 6: Zunanji fitnes Športni park Latkova vas 

                                                 
25 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
26 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 30. člen 



 

 

12 RELIGIJA 

 
27Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 12.1 pravilo: Države naj - ob posvetovanju z 

verskimi organizacijami - spodbujajo ukrepe za odpravo razlikovanja in naredijo verske aktivnosti dostopne 

invalidom.  
28Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov Preambula p): Države pogodbenice konvencije so zaskrbljene zaradi 

težkih razmer, s katerimi se spoprijemajo invalidi, ki so žrtve mnogovrstnih ali hudih oblik diskriminacije zaradi 

rase, barve, spola, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, nacionalnega, etničnega ali socialnega 

izvora, lastnine, rojstva, starosti ali druge okoliščine. 

 
 

Prilagojene verske obrede na celotnem obočju Slovenije izvaja »Vera in luč – Slovenija«, obrede v 

slovenskem znakovnem jeziku pa Verski center gluhih in naglušnih v Ljubljani.  

 

V naši občini imamo enega duhovnika.  Duhovnik je dostopen, organizirani so obiski ostarelih, bolnih 

in invalidnih oseb v občini. Objekti v katerih potekajo verski obredi so težje arhitekturno dostopni. 

 

Invalidi, ki pripadajo drugim verskim skupnostnim, si svoje versko življenje organizirajo s pomočjo 

svojcev in ostalih članov njihove verske skupnosti. 

 

V občini imamo tudi mrliško vežico, ki je dostopna invalidom prav tako je na pokopališču urejeno 

parkirišče za invalide. Sicer pa je gibanje na pokopališču delno omejeno za invalide. 

 

                                                 
27 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
28 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov  



Priloga 1 – fotodokumentacija 

 

13 INFORMIRANJE IN RAZISKOVANJE 

 
Občina Prebold pridobi preko sofinanciranja dejavnosti društev, ki delujejo na področju socialno 

humanitarne dejavnosti in drugih dejavnosti, poročila o delovanju društev in s tem informacije o 

izvedenih aktivnostih, članstvu ter problematiki v posameznih društvih in njihovih članov.  

 

Poleg tega imamo podatek o položaju otrok v izobraževalnem procesu.  

Zbrane imamo podatke o invalidskih organizacijah in o društvih, ki delujejo na celotnem območju. 

 

Informiranje poteka v obe smeri, saj tudi občani lahko informirajo občino, društva in druge institucije 

o svojih problemih, težavah in sistemski ali trenutni potrebi po določeni pomoči ali potrebi po 

izenačenju možnosti za enakopravno obravnavo in vključenost v javno življenje. 

 

Občina, invalidska društva in druge institucije preko razpoložljivih in sodelujočih medijev, preko 

svojih članov, predstavnikov, preko e-pošte in mobilnih telefonskih zvez obveščajo svoje člane o 

delovanju in aktivnostih v društvih, o koristnih informacijah in novostih in o posebnih dogodkih. 



 

 

14      OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE POLITIKE IN ZAKONODAJA  

 
29Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 14.4 pravilo: Najvišja odgovornost držav za 

položaj invalidov ne razbremeni drugih njihove odgovornosti. Slehernega, ki je odgovoren za službe, aktivnosti 

ali zagotavljanje informacij v družbi, je potrebno spodbujati k temu, da sprejme odgovornost za to, da se 

izdelajo programi, ki so dostopni invalidom. 

 30Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 29. člen: Države pogodbenice zagotavljajo invalidom politične 

pravice in možnost, da jih uživajo enako kot drugi. 

 

V Občini Prebold se invalidi vključujejo v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva 

skozi javno obravnavo predlogov dokumentov občine (proračuni, odloki, pravilniki itd.).  

 

Svoje želje in interese lahko predstavijo v okviru krajevnih skupnosti kot člani društev in drugih 

organizacij.  

 

V oblikovanje invalidske politike sodi tudi prilagoditev volišč. Občina Prebold ima 7 volišč, vsa so 

dostopna invalidom, kar jim omogoča, da lahko sodelujejo pri oblikovanju politike. Volišče je 

prilagojeno gibalno oviranim. Predstavniki invalidskih organizacij bodo povabljeni, da sodelujejo pri 

projektu za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, kjer bi sodelovali pri pripravi akcijskega 

načrta.  

 

                                                 
29 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
30 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 29. člen 



Priloga 1 – fotodokumentacija 

 

15 EKONOMSKA POLITIKA 

 
31Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 16.1 pravilo: Države naj vključijo financiranje 

programov za invalide v proračune vseh nacionalnih, regionalnih in lokalnih teles. 16.4 pravilo: V mnogih 

državah bo morda smotrno ustanoviti invalidski razvojni sklad, ki bi lahko podpiral razne pilotske projekte in 

programe samopomoči na elementarnem nivoju.  
32Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 4. člen: Glede ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic se vsaka 

država pogodbenica zavezuje sprejeti največ možnih ukrepov v okviru razpoložljivih sredstev in po potrebi 

mednarodnega sodelovanja, da se postopno dosega popolno uresničevanje teh pravic brez poseganja v tiste 

obveznosti iz te konvencije, ki so po mednarodnem pravu takoj veljavne.  

 

V proračunu Občine Prebold  so zagotovljena sredstva za sofinanciranje  programov in prireditev, ki 

jih izvajajo društva in institucije, ki pomagajo invalidom pri premagovanju vsakodnevnih težav.  

 

V okviru strokovnih služb lahko posamezniki in društva vedno pridobijo ustrezne informacije in 

strokovno kot tudi administrativno pomoč in pri iskanju in zagotavljanju prostorov za njihovo 

delovanje in izvajanje aktivnosti.  

                                                 

31 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 

32 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 4. člen 



 

 

16 KOORDINACIJA DELA 
 
33Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 17. pravilo: Države so odgovorne za 

ustanavljanje in krepitev nacionalnih koordinacijskih odborov ali podobnih teles, ki naj bi služili kot osrednje 

nacionalno koordinacijsko telo za zadeve invalidov. 

 34Konvencije OZN o pravicah invalidov 33. člen: Civilna družba, zlasti invalidi in njihove reprezentativne 

organizacije, so vključeni v postopek spremljanja in v njem polno sodelujejo. 

 

Znotraj lokalne oblasti se lahko ustanovi delovno telo za vprašanja invalidov, v katerem bodo 

zastopane tudi invalidske organizacije.  

 

Z zastopanjem invalidov in sodelovanjem z Medobčinskim društvom invalidov Žalec bo omogočena 

večja preglednost nad potrebami invalidov. Pripombe in pobude invalidskih organizacija, pa smo 

upoštevali tudi pri dosedanjih investicijskih posegih, ki so se nanašali na dostopnost do objektov in 

varnost udeležencev v prometu.  
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pravicah invalidov 33. člen 
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17 INVALIDSKE ORGANIZACIJE IN NVO, KI SE UKVARJAJO TUDI S 

PROBLEMATIKO INVALIDOV 

 
35Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 17. pravilo: Države so odgovorne za 

ustanavljanje in krepitev nacionalnih koordinacijskih odborov ali podobnih teles, ki naj bi služili kot osrednje 

nacionalno koordinacijsko telo za zadeve invalidov.  

 36 Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 33. člen: Civilna družba, zlasti invalidi in njihove reprezentativne 

organizacije, so vključeni v postopek spremljanja in v njem polno sodelujejo 

 

Občina Prebold spodbuja in podpira oz. sofinancira delovanje naslednjih društev: 

1. Medobčinsko društvo invalidov Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 

2. Medgeneracijsko društvo za samopomoč Mozaik generacij Polzela, Pot v Šenek 7, 3313 

Polzela  

3. Medobčinska društvo slepih in slabovidnih Celje, Mariborska 210 c, 3000 Celje 

4. Klub zdravljenih alkoholikov Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec 

5. Medobčinsko društvo  Sožitje Žalec, Ul. talcev 6, 3310 Žalec 

6. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske Celje, Opekarniška 15/a, 3000 Celje 

7. Društvo Sonček Celje, Gregorčičeva ul. 6, 3000 Celje 

8. Slovensko društvo za celiakijo, Oblakova 5, 3000 Celje 

9. Društvo psoratikov Slovenije, Savinjska c. 35, 1420 Trbovlje 

10. Slovensko društvo Hospic – Celje, Kocenova 4, 3000 Celje 

11. Društvo upokojencev Prebold, Na bazen 6, 3312 Prebold 

12. Koronarni klub Savinjska dolina Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 

13. Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje, Oblakova 5, 3000 Celje 

14. Društvo gluhih in naglušnih Celje, Lesničarjeva 5, 3000 Celje 

15. Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana 

16. KO Rdeči Križ Prebold, Hmeljarska c. 3,3312 Prebold 

17. Župnijska Karitas, Trg 5, 3312 Prebold 

18. Območno združenje Rdečega Križa Žalec, Hmeljarska 3, 3310 Žalec 

19. Društvo za pomoč in samopomoč Želva-Eureka Žalec, Šlandrov trg 2, 3310 Žalec 

20. Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec, Ul. Savinjske čete 4, 3310 Žalec 

21. Medobčinska društvo invalidov Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 

 

Društva pridobijo javna sredstva na osnovi Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-

humanitarnih dejavnosti ter Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih 

organizacij in programov drugih posebnih skupin v Občini Prebold. Društva pridobijo sredstva tudi če 

imajo med svojimi člani občanke in občane Občine Prebold, saj imajo določena društva sedež tudi v 

drugih občinah.  

 

Poleg navedenih društev pa sofinanciramo dejavnost Društva Želva – Eureka, sofinanciramo podporno 

zaposlitev, Zavod Vir, CSD Žalec –  učna pomoč/DCOM Podmornica in laična pomoč.   

 

 

                                                 
35 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
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pravicah invalidov 33. člen 



 

 

18      USPOSABLJANJE STROKOVNEGA OSEBJA 
 
37Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov 19.1 pravilo: Države naj zagotovijo, da bodo 

imele vse službe, ki nudijo pomoč invalidom, ustrezno usposobljene kadre.  
38Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 24. člen: Države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za 

zaposlovanje učiteljev, tudi invalidov, ki so usposobljeni za znakovni jezik in brajlico, ter usposabljanje 

strokovnjakov in osebja na vseh ravneh izobraževanja, da bi prispevale k zagotavljanju uresničevanja te pravice. 

Tako usposabljanje vključuje ozaveščanje o invalidnosti in uporabo ustreznih povečevalnih in alternativnih 

načinov, sredstev in oblik zapisa sporočila, izobraževalnih tehnik in gradivo za pomoč invalidom. 

 

Zaposleni  v javni upravi in javnih zavodih katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, do sedaj niso bili 

vključeni v posebna usposabljanja za komuniciranje npr. z slepimi osebami, osebami z izgubo sluha.  

 

V kolikor pa se izkaže potreba po tolmaču le tega pridobimo pri ustreznem društvu ali pa le ta že 

spremlja osebo.  

 

V okviru usposabljanje je bilo izvedeno usposabljanje uporabe defibratorja, ki je bilo tako za 

zaposlene kot tudi širšo javnost.    

 

Pomembno je, da je tudi širša javnost  seznanjena z veščinami komuniciranja ali pa, da lahko na 

spletni strani posameznih društev pridobijo informacijo, kje dobiti  ustreznega tolmača.  

                                                 
37 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, povzeto iz Standardnih pravil OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov 
38 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009  povzeto iz  Konvencije OZN o 

pravicah invalidov 24. člen 
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19   MEDNARODNO SODELOVANJE 

 
39Iz Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov Pravilo 22.3:. Države naj spodbujajo in 

podpirajo izmenjavo znanj in izkušenj med: a) nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji 

invalidnosti; b) razvojnimi institucijami in posameznimi raziskovalci, vključenimi v invalidsko problematiko; c) 

predstavniki strokovnih programov in poklicnih skupin na področju zaposlovanja; d) invalidskimi 

organizacijami; e) nacionalnimi koordinacijskimi odbori.  
40Iz Konvencije OZN o pravicah invalidov 32. člen: Države pogodbenice se zavedajo pomena mednarodnega 

sodelovanja in njegovega spodbujanja za podporo nacionalnim prizadevanjem za uresničevanje namena in 

ciljev te konvencije ter sprejmejo ustrezne in učinkovite ukrepe na državni in meddržavni ravni ter po potrebi v 

partnerstvu z ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter civilno družbo, zlasti invalidskimi 

organizacijami. 

 

Občina Prebold nima mednarodnega sodelovanje z društvi, organizacijami ali drugimi občinami v 

tujini na področju sodelovanja in izmenjave izkušenj glede invalidnosti.  
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20 ZAKLJUČEK 

 
Občina Prebold bo skupaj z Medobčinskim društvom invalidov oddala vlogo oz. kandidaturo za 

pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, ki ga razpisuje Zveza delovnih invalidov Slovenije.  

 

Projekt »Občina po meri invalidov« je Zveza delovnih invalidov Slovenije oblikovala z namenom, da 

bi spodbudila lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete 

življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v 

družbenem življenju kraja.  Za doseganja zastavljenih ciljev je bila potrebna predhodna analiza stanja 

po posameznih področjih. Izhajajoč iz analize, je v nadaljevanju pripravljen akcijski načrt, ki 

konkretno opredeljuje, cilje, naloge in roke ter odgovorne nosilce za izvedbo aktivnosti, ki bodo 

prispevale k boljšemu življenju invalidov v Občini Prebold.   

 

Vse navedeno pa bo možno realizirati ob skupnem sodelovanju vseh deležnikov in zagotovljenih 

finančnih sredstvih.   

 

 

Pripravili:  

• Predsednik sveta invalidov Stanko Mara  ter člani sveta invalidov   

• Predsednik  MDI Žalec Janez Meglič  

• Člani posebne delovne skupine Občina po meri invalidov 

• Fotografije (dostopi do objektov, dvigala,  pločniki, prehodi itd.)  
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DOSTOPNOST OBJEKTOV:  

 

 

 
 

Slika 7: Ponižan pločnik Tovarniška cesta 

 

 

  
Slika 8: Parkirišča Dom starejših Prebold 

 



 

 

 
Slika 9: Dvigalo Dom starejših Prebold 

 
Slika 10: Dvigalo Knjižnica Prebold 
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Slika 11: Parkirišče OŠ Prebold 

 

 
Slika 12: Dostop v OŠ Prebold 

 



 

 

 
Slika 13: Parkirišče pri Vrtcu Prebold, prehod za pešce ter ponižan robnik 

 

 
Slika 14: Dvigalo ZP Prebold 
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Slika 15: Parkirišče za invalide ZP Prebold 

 

 

 

 

 
Slika 16: Ponižan pločnik in dostop na prehodu za pešce 

 



 

 

 
Slika 17: Parkirišče za invalide pri tržnici Prebold in Muzeju  

 

 

 
Slika 18: Pločnik s klančino Dolenja vas 
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Slika 19: Ponižan pločnik s klančino pri prehodu za pešce 

 

 
Slika 20: Dostop do pošte 

 

 


