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ZADEVA: 
 

Obravnava predloga Akcijskega načrta za izboljšanje in 
uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za  
obdobje 2020 do 2022+ 
 

 
PRAVNA PODLAGA:  Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, 

št. 94/10, 50/14 in 32/17 in 24. člen Statuta občine Žalec 
(Uradni list RS št. 29/13 in 23/17). 
 

NAMEN:  Obravnava in sprejem Akcijskega načrta za izboljšanje in 
uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za 
obdobje 2020 do 2022+ 
 

OCENA STANJA: 

Zveze delovnih invalidov Slovenije  je Občini Žalec je v letu 
2017 podelila listino »OBČINA PO MERI INVALIDOV«, glede 
na izvedene aktivnosti, ki se v Občini Žalec izvajajo za 
izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov.  
 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Z akcijskim načrtom za izboljšanje in uresničevanje enakih 
možnosti invalidov v Občini Žalec se za daljše časovno  
obdobje določijo vsebine in aktivnosti, ki jih je potrebno v 
lokalni skupnosti izvajati za zagotavljanje izenačevanje 
možnosti invalidov v vsakdanjem življenjskem okolju,  
istočasno pa pomenijo nadaljevanje aktivnosti izhajajoč iz 
že v lokalnem okolju ustaljenih aktivnosti za izboljševanje 
kvalitete življenja invalidov.  
  

NAČELA IN CILJI:  Konvencija o pravicah invalidov in Standardna pravila OZN  
za izenačevanje možnosti invalidov ter Agenda 22 so 
osnova občinam, kako pristopiti k izboljševanju pogojev za 
invalide ter nadaljevanje aktivnosti izhajajoč iz že v 
lokalnem okolju ustaljenih aktivnosti za izboljševanje 
kvalitete življenja invalidov v Občini Žalec.   
 

FINANČNE POSLEDICE: Sredstva za izvajanje tistih ukrepov akcijskega načrta, za 
katere je predvideno financiranje s strani Občine Žalec, so 
zagotovljena v proračunu za leto 2020 v okviru posameznih 
proračunskih postavk oz. v NRP.  
 

PREDLAGATELJ:   Župan Občine Žalec. 

POROČEVALEC: Gradivo bo na seji predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, 
vodja Urada za negospodarske javne službe. 
 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA 
AKT OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Gradivo bo na svoji seji obravnaval Odbor za 
negospodarske javne službe (predsednik odbora: Slavko 
Ivezič). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4936
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2080
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1755
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OBČINSKEMU SVETU, tu 
 

ODBORU ZA NEGOSPODARSKE  
DEJAVNOSTI, tu 
 
 
 
 

ZADEVA: Obravnava predloga Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje 
enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje 2020 do 2022+ 

 
 
Spoštovani, 
v prilogi vam pošiljam v obravnavo in potrditev Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje in 
uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje 2020 do 2022+. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednja sklepa: 
 
"Občinski svet Občine Žalec sprejme Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje in 
uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje od 2020 do 2022+ 
v predloženem besedilu."     
 
 
mag. Nataša Gaber Sivka                                    

 
- Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za 

obdobje 2020-2022+ 

 

  



OBRAZLOŽITEV 
 

 
Projekt 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. 

V Občini Žalec se zavedamo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših 
področjih: zdravstva, sociale, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja. Navedeno 
poskušamo izvajati v sodelovanju z društvi (preko 45 društev), javnimi zavodi kot drugimi 
institucijami, ki delujejo na območju lokalne skupnosti (JZ Zdravstveni dom Žalec, JZ Žalske 
lekarne, JZ ZKŠT Žalec, VDC- Enota Žalec, CSD – Enota Žalec, Vrtci in OŠ v Občini Žalec, 
idr,.…). 

Občina Žalec je v mesecu decembru 2017 prejela listino »Občina po meri invalidov« in s 
tem sprejela ta projekt z največjo odgovornostjo v skladu s programom in željo, da to 
področje svojega delovanja ohranja in plemeniti ter postane zgled drugim. 
 
Delovna skupina in svet za invalide sta bila imenovana s strani župana Občine Žalec za 
nadgradnjo akcijskega načrta za obdobje od 2020 do 2022+ za nadaljevanje aktivnosti 
izboljšanja položaja invalidov v Občini Žalec. Na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh 
invalidskih organizacij v občini, gospodarskih subjektov, javnih zavodov in drugih društev ter 
nevladnih organizacij v občini, se projekt v skladu s potrebami v okolju nadgrajuje.  
 
Pri pripravi akcijskega načrta je delovna skupina izhajala tudi iz 22 standardnih pravil za 
izenačevanje možnosti invalidov, ki jih je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 
na 48. seji dne 20. decembra 1993 (Resolucija 48/96) ter Agende 22 – navodil za 
načrtovanje invalidske politike za lokalne oblasti. 
 
OBČINA ŽALEC V AKCIJSKEM NAČRTU SLEDI NASLEDNJIM CILJEM: 
 

1. CILJ Zagotoviti možnost neodvisnega življenja invalidov v svojem lokalnem 
okolju z odpravo arhitektonskih in drugih komunikacijskih ovir. 

2. CILJ Razvijati podporne službe, okolje in programe, ki bodo omogočali čim 
bolj neodvisno življenje invalidov in krepile njihovo svobodno odločanje 
o  vključevanju v socialno življenje. 

3. CILJ Krepiti osveščanje družbe o pravicah in potrebah invalidov v lokalnem 
okolju. 

  



4. CILJ Krepiti obstoječe programe in spodbujanje družbe k novim programom 
za višjo kakovost življenja invalidov v lokalnem okolju (rehabilitacija, 
zdravstveno varstvo, socialno varstvo, kultura, šport …). 

5. CILJ  Spodbujati sodelovanje vseh segmentov družbe in vključevati invalide 
v aktivnosti in delovanje lokalne skupnosti še posebej na tistih 
področjih, ki so pomembna za invalide. 
 

 

V predloženem akcijskem načrtu so vsi ukrepi vsebinsko opredeljeni, navedeni so odgovorni 
nosilci za izvedbo ukrepov, določeni so viri financiranja in časovni okvir za izvedbo ukrepov. 
Ukrepi so razdeljeni na 16 vsebinskih sklopov, in sicer: 

1. Osveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki; 
2. Zdravstveno varstvo in rehabilitacijski programi; 
3. Rehabilitacija; 
4. Strokovno – podporne službe; 
5. Dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov; 
6. Vzgoja in izobraževanje; 
7. Delo, zaposlitev, materialna in socialna varnost; 
8. Družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete; 
9. Kultura; 
10. Rekreacija in šport; 
11. Religija; 
12. Vključenost invalidov v oblikovanje in načrtovanje politike ter zakonodaja; 
13. Ekonomska politika, koordinacija dela ter invalidske organizacije in NVO, ki se 

ukvarjajo s problematiko invalidov; 
14. Usposabljanje strokovnega kadra za komuniciranje in neposredno delo z osebami s 

posebnimi potrebami; 
15. Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov za osebe s posebnimi 

potrebami; 
16. Mednarodno sodelovanje. 

Predlog akcijskega načrta je bil  posredovan  JZ in društvom kot tudi delovni skupini in svetu 
za invalide v Občini Žalec v elektronski obliki dne 9. 3. 2020, za dodatne predloge in 
dopolnitve. Predlogov in dopolnitev ni bilo, smo pa dobili povratne informacije, da se s 
predlagano vsebino strinjajo.   

Finančne in druge posledice  

Sredstva za izvajanje tistih ukrepov akcijskega načrta, za katere je predvideno financiranje 
s strani Občine Žalec, so zagotovljena v proračunu Občine Žalec za leto 2020 v okviru 
posameznih proračunskih postavk in NRP do leta 2022+. 
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OBČINA ŽALEC  
 
 
 

AKCIJSKI NAČRT 
ZA IZBOLJŠANJE IN URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI INVALIDOV V 

OBČINI ŽALEC ZA OBDOBJE DO LETA 2022+ 
 
 

Medobčinsko društvo invalidov Žalec (MDI Žalec) je v letu 2015 podalo županu občine Žalec, g. Janku Kosu, pobudo da se občina vključi v projekt 
»OBČINA PO MERI INVALIDOV SLOVENIJE« ter sprejme odgovornost za trajno izvajanje projekta. Župan Občine Žalec je sprejel pobudo in s sklepom 
imenoval Svet za invalide, v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Žalec. V letu 2016 
je delovna skupina pripravila Analizo stanja o položaju invalidov v Občini Žalec in na njeni podlagi Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih 
možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje do vključno leta 2018. Z izvedenimi aktivnostmi in storitvami je Občina Žalec postala nosilka naziva: 
»Občina po meri invalidov«. 

Po izteku akcijskega načrta je župan v letu 2019 imenoval delovno skupino (v sestavi: Tanja  Razboršek Rehar, Aleksander Žolnir, Nataša Gaber Sivka, 
Marijan Turičnik, Brane But, Janez Meglič, Peter Planinšek) in svet za invalide (v sestavi: Marjan Turičnik – predstavnik Medobčinskega društva 
invalidov, Peter Planinšek – predstavnik paraplegikov Žalec, Slavko Ivezič – predsednik Odbora za negospodarske javne službe OŽ, Janez Meglič – 
predstavnik ILKO in Medobčinsko društvo invalidov Žalec, Ivanka Venišek – predstavnica Društva Sožitje Žalec, Milan Zupanc – predstavnik gluhih in 
naglušnih Žalec, Branko But – predstavnik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, Stanislav Markovi – predstavnik vojnih invalidov Žalec) za 
pripravo novega akcijskega načrta za obdobje do vključno 2022+. Ta skupina je pregledala  realizacijo akcijskega načrta v letih 2017-2018 in 2019 in 
na  tej osnovi pripravila oz. dopolnila  Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje do vključno 
leta 2022+, pri tem so se ohranile vse tiste aktivnosti, ki jih v Občini Žalec trajno izvajamo.   
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Po Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (1. člen), ki jo je Republika Slovenija ratificirala leta 2008, so osebe z oviranostmi »ljudje z 
dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot 
drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. 

 Iz Ustave Republike Slovenije (14. člen) izhaja, da invalidnost ne sme vplivati na zagotavljanje enakih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, niti 
ne na enakost pred zakonom vseh državljank in državljanov. Pomembno pravno podlago z določili o prepovedi diskriminacije oseb z oviranostmi ter 
za ustvarjanje enakih možnosti oseb z oviranostmi na različnih področjih življenja uvaja tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, 
št. 94/10, 50/14 in 32/17). Zakon na primer določa enakopravno sodelovanje v postopkih, dostopnost blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, 
uporabo in prilagoditev objektov v javni rabi, prepoved pisanja in izpostavljanja diskriminacijskih sporočil in simbolov, dostop do vključujočega 
izobraževanja, zdravja, načina prebivanja, obveščenosti, kulturnih dobrin, javnih prevozov in tehničnih pripomočkov za premagovanje 
komunikacijskih ovir. 

Za zagotavljanje pogojev ter pripravo, sprejemanje in izvrševanje ukrepov za polno vključenost invalidnih oseb v družbo, je v prvi vrsti pristojna 
država. Lokalne skupnosti se v uresničevanje te politike vključujejo preko izvrševanja zakonskih obveznosti, v okviru svojih možnosti pa delujejo tudi 
širše. Občina Žalec si prizadeva za zagotavljanje čim bolj ugodnih razmer za vse občane in tudi za invalide, kar uresničuje z ustvarjanjem pogojev ob 
upoštevanju in spoštovanju različnosti za vse, enakih možnosti dostopa do skupnih dobrin, možnosti kvalitetnega bivanja in udeležbe v družbenem 
življenju občine. 

K izdelavi Akcijskega načrta so bile pritegnjene vse zainteresirane javnosti v lokalni skupnosti in širše, da se izpostavi kar največ informacij in 
indikatorjev, ki so osnova za pripravo celovitega načrta v skladu s potrebami in možnostmi za financiranje le-teh. Zaradi velikosti lokalne skupnosti, 
števila krajevnih skupnosti (9) in mestne skupnosti (1) ter iz tega izhajajočih razlik znotraj občine je Svet za invalide opravil terenske oglede ter pozval 
posamezna društva, da so podala svoje videnje glede položaja invalidov v občini.  Predlog akcijskega načrta je bil  posredovan JZ in društvom kot 
tudi delovni skupini in svetu za invalide v Občini Žalec v elektronski obliki dne 9. 3. 2020, za dodatne predloge in dopolnitve Akcijskega načrta za 
izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje do vključno leta 2022+. Predlogov in dopolnitev ni bilo, smo pa 
dobili povratne informacije, da se s predlagano vsebino strinjajo.   

Na osnovi realizacije akcijskega načrta v 2017, 2018 in 2019 analize le tega ter terenskih ogledov in pobud posameznih društev kot tudi zainteresirane 
javnosti je  nastal Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje 2020 do vključno leta 2022+, v 
katerem se ohranja kontinuiteta že utečenih aktivnosti kot tudi dodatnih aktivnosti,  zasnovan pa je tako, da vključuje tako potrebe invalidov, kot 
tudi starejše populacije in drugih ranljivih, predvsem socialno ogroženih prebivalcev Občine Žalec. Sestavljen je po kategorijah, kot jih opredeljujejo 
Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (1996 - Urad Vlade republike Slovenije za invalide).  
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Akcijski načrt predvideva raznovrstne ukrepe, k izvedbi katerih se lahko zaveže občina, ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter v okviru sprejetih 
finančnih načrtov posameznih nosilcev in drugih možnosti v danem obdobju. Oblikovani so bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot 
zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba, kot na primer 
vgradnja indukcijske zanke, ipd.). Nosilci ukrepov so organi Občine Žalec, posamezni javni zavodi in javna podjetja ter društva. 

Akcijski načrt je bil pripravljen ob upoštevanju izhodišč in načel pomembnejših mednarodnih in državnih dokumentov s priporočili za doseganje 
polne vključenosti invalidnih oseb v družbo, v skladu s temeljno zakonodajo s področij, na katera se nanašajo posamezni ukrepi ter zakonodajo s 
področja delovanja lokalnih skupnosti:  

 Konvencija združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija 2. 4 2008; MKPI, Uradni list RS MP, št. 10/08), 
 Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov (Resolucija 48/96, 20. 12. 1993), 
 Akcijski program za invalide 2014-2021 (sprejela Vlada RS; dne 9.1.2014), 
 Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 

52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 
 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), 
 Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti gradbenega okolja, informacij in komunikacij za invalide (Uradni list RS, št. 113/05), 
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14), 
 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18), 
 Zakon o uporabi znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02), 
 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 
 Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18), 
 Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«,  
 Občina po meri invalidov« – Izziv za lokalno skupnost (Primeri dobre prakse v Sloveniji), ZDIS, 2009, 
 Statut Občine Žalec, 
 Terenski ogled in pripombe ter  že realizirane aktivnosti v akcijskem načrtu v letih 2017-2019, 
 Pisni in posamezni predlogi invalidskih organizacij in društev ter članov delovne skupine za pripravo analize in akcijskega načrta. 
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Splošne usmeritve:  

 zagotovitev sredstev za izvajanje akcijskega načrta v proračunu Občine Žalec na različnih proračunskih postavkah v letu 2020 in NRP do 
2022+, 

 aktivna pomoč Občine Žalec društvom in organizacijam pri prijavi na različne razpise, ki omogočajo oziroma spodbujajo izvajanje nalog iz 
Akcijskega načrta,  

 enkrat letno pregled realizacije nalog iz Akcijskega načrta ter pregled predlogov za dopolnitev Akcijskega načrta,  
 spodbujanje invalidov k aktivnemu vključevanju v dogajanje v občini (k uporabi kulturnih, športnih, izobraževalnih itd., možnosti in sploh k 

sodelovanju po točkah Akcijskega načrta), 
 spodbujanje invalidov k predstavitvi svojih težav in k sodelovanju pri iskanju rešitev in izboljšav,  
 podpora Občine Žalec in drugih javnih ustanov projektom in iniciativam, ki jih izvajajo posamezna invalidska društva (organizacijska podpora, 

finančna, ... odvisno od posameznega projekta, možnosti za sodelovanje ipd.). 
 
Spremljanje, izvedba ter poročanje o izvedbi ukrepov, vključenih v »Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v 
Občini Žalec za obdobje od 2020 do leta 2022+« bo naloga nosilcev ukrepov, priprava skupnega poročila o uresničevanju akcijskega načrta za 
obravnavo v Občinskem svetu. 
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1. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 

NALOGE 

VIRI 

FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

1.1. SPLETNA STRAN 
OBČINE 

Na spletni strani občine Žalec se celovito informira 
o delovanju invalidskih društev s povezavami na 
institucije in društva, ki izvajajo storitve za invalide 
… 

Občina Žalec in Svet za 
invalide, MDI Žalec 

Občina Žalec Trajna naloga, 

(od 2017 dalje) 

Se izvaja 

1.2. INFORMIRANJE IN 

OSVEŠČANJE 

JAVNOSTI O 

INVALIDSKI 

PROBLEMATIKI 

Osveščanje in informiranje javnosti o invalidski 
problematiki – društva na svojih spletnih straneh 
predstavijo aktivnosti, ki se izvajajo v Občini Žalec 
s poudarkom na aktivnostih za invalidne osebe. 

vsa društva invalidov in 
MDI Žalec 

Društva invalidov Trajna naloga Se izvaja 

Omogočanje najave prireditev, akcij, delavnic v 
časopisu Utrip Savinjske doline in na spletnih 
straneh Občine Žalec. 

Občina Žalec, društva 
invalidov, ZKŠT Žalec, 
MSK Žalec, STV Žalec  

Občina Žalec, 
društva invalidov 

Trajna naloga 

 

Se izvaja 

1.3. OBELEŽITEV DNEVA 
INVALIDOV 

3.12. ob svetovnem dnevu invalidov organizirati 
skupno obeležitev svetovnega dneva invalidov. 

vsa društva invalidov in 
MDI Žalec, Svet za 
invalide, Občina Žalec 

Občina Žalec, MDI 
Žalec, društva 
invalidov 

Trajna naloga 

 

Se izvaja 

1.4. IZOBLIKOVANJE 
TURISTIČNIH PONUDB 
ZA INVALIDE 

Dati pobudo turističnim organizacijam v občini, da 
v okviru svoje dejavnosti organizirajo tudi 
turistično ponudbo za invalide. 

ZKŠT Žalec, turistične 
agencije in društva 

Občina Žalec, ZKŠT 
Žalec, društva  

2020-2022+ 

 

2022+ 
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2. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN REHABILITACIJSKI PROGRAMI 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 

NALOGE 

VIRI 

FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

2.1. 

 

ZDRAVSTVENO 
VARSTVO 

Podpora programom namenjenim zgodnjemu 
odkrivanju, ocenjevanju in odpravljanju 
pomanjkljivosti zdravstvenega varstva invalidov. 

Občina Žalec, Svet za 
invalide, društva 
invalidov, JZ ZD Žalec 

Državni proračun, 
Občina Žalec, 
društva invalidov 

Trajna naloga 

 

Se izvaja 

Zagotavljanje 24 urne javne dostopnosti 
defibrilatorjev in nadgradnja mreže le teh v Občini 
Žalec. 

Občina Žalec, Javni 
zavodi, Trgovski centri, 
osnovne šole, javni 
prireditveni prostori 

Občina Žalec, Javni 
zavodi, Trgovski 
centri 

Trajna naloga 

 

2022+ 

Zagotavljanje plačila prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za tiste osebe, ki nimajo prihodkov in 
ne morejo biti zavarovani iz drugih naslovov. 

Občina Žalec Občina Žalec Trajna naloga 
do 2021 – 
predvidena 
sprememba 
zakonodaje. 

Se izvaja 

Izvajanje zakonskih ter dopolnilnih aktivnosti na 
področju zdravstvenega varstva. 

Občina Žalec, javne 
institucije, nevladni 
sektor 

državni proračun, 
Občina Žalec, javne 
institucije, nevladni 
sektor 

do vključno leta 
2022+ 

Se izvaja 

 

Prilagoditev dostopnosti javnozdravstvenih 
programov invalidom in starostnikom. 

JZ ZD Žalec, društva 
invalidov, društva 
upokojencev 

JZ ZD Žalec, društva 
invalidov, društva 
upokojencev, 

Občina Žalec 

Trajna naloga Se izvaja 
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2.2. ZAPOSLITVENA 
REHABILITACIJA 

Razvoj primernih delovnih programov za 
specifične ciljne skupine invalidov v času 
zaposlitvene rehabilitacije, iskanje primernih 
delovnih mest in spodbujanje prekvalifikacije v 
okviru lokalnih, nacionalnih in mednarodnih 
razvojnih projektov. 

ZRSZ Žalec, invalidska 
podjetja, izvajalci 
zaposlitvene 
rehabilitacije 

Državni proračun Trajna naloga Se izvaja 

2.3. IZVAJANJE PREDAVANJ 
IN DELAVNIC S 
PODROČJA 
ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

Izvajanje tematskih predavanj ali delavnic s 
področja zdravstva za invalide, upokojence in 
njihove svojce. 

 

JZ ZD Žalec (CKZ SSD), 
društva invalidov, 
društva upokojencev, 
Društvo za promocijo in 
vzgojo za zdravje 
Slovenije v sodelovanju 
z javnimi zavodi  

Občina Žalec, JZ ZD 
Žalec, društva 
invalidov, društva 
upokojencev 

 

Trajna naloga Se izvaja v 
okviru 
dejavnosti  DU 
in JZ ZD Žalec 
(CKZ SSD) ter 
Žalske lekarne  

2.4. SIMPOZIJI, JAVNE 
TRIBUNE, DAN 
ZDRAVJA;  SLADKORNA 
BOLEZEN 

Skrb za zdravje - Izvajanje predavanj s področja 
zdravstvene vzgoje s ciljem zmanjševanja števila 
hujših bolezni. 

 

JZ ZD Žalec, Občina 
Žalec, invalidske 
organizacije, Društvo za 
promocijo in vzgojo za 
zdravje Slovenije 

Razni do vključno leta 
2022+ 

Se že izvaja 

 

 
 
3. REHABILITACIJA 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

3.1. VKLJUČEVANJE 
INVALIDOV V 
OBNOVITVENO 
REHABILITACIJO 

Na temelju javnih razpisov za izbor izvajalcev 
obnovitvene rehabilitacije ZZZS, invalidske 
organizacije izvedejo postopek zbiranja prijav in 
izvajajo napotitev na obnovitveno rehabilitacij. 

Invalidske organizacije Sredstva ZZZS, 

sredstva invalidskih 
organizacij 

do vključno leta 
2022+ 

Se že izvaja 
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4. STROKOVNO – PODPORNE SLUŽBE 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

4.1. IZVAJANJE PROGRAMOV 
IN UKREPOV S  PODROČJA 
SOCIALNEGA VARSTVA 

Zagotavljanje izvajanja in subvencioniranja 
storitve pomoč družini na domu. 

Dom Nine Pokorn 
Grmovje,  

Dom ob Savinji Celje  

Subvencija OŽ – 60%  

Občina Žalec, 
uporabniki, državni 
proračun 

Trajna naloga Trajna naloga 

Plačevanje in doplačevanje bivanja v bivalnih 
enotah in institucionalnem varstvu. 

Občina Žalec Občinski proračun Trajna naloga Trajna naloga 

Financiranje pravice do družinskega pomočnika. Občina Žalec Občinski proračun Trajna naloga Trajna naloga 

Trenutno 14  
družinskih 
pomočnikov. 

Spodbujanje in vzpostavitev dopolnilnih, novih 
programov v lokalni skupnosti, po katerih se 
izkazuje potreba. 

Izvajanje programov CSD v okviru sistema 
veljavnega socialnega varstva z namenom 
omogočanja in povečanja socialne vključenosti,  
krepitve moči uporabnikom sistema socialnega 
varstva in razvijanja sposobnosti za njihovo 
vsakdanje življenje ter zagotavljanja materialne 
varnosti v obdobjih izpada drugih virov za 
življenje. 

Občina Žalec, 

javne institucije, 
nevladni sektor 

Občina Žalec, 

državni proračun, 

razpisi 

do vključno leta 
2022+ 

Se izvaja 
(Podmornica, 
letovanje Fiesa, 
Planet generacij 
UPI, Filantropija 
– Hiša sadeži 
družbe) 

 

Strokovno podporne storitve, ki jih izvajajo 
nevladne organizacije (Medobčinsko društvo 

Občina Žalec, Občina Žalec, Trajna naloga  Se izvaja 
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invalidov Žalec, Rdeči križ OE Žalec, Karitas  ter 
Društvo Želva – Eureka in Hiša Sadeži Družbe 
Žalec, ter druga društva v Občini Žalec...), posebej 
izpostavljamo javno kuhinjo, zavetišče za 
brezdomce, Hišo sadeži družbe … 

javne institucije, 
nevladni sektor 

državni proračun, 

razpisi 

Vzpostavitev 'pro bono' ambulante in povečanje 
medsosedske pomoči. 

Občina Žalec Občina Žalec do vključno leta 
2022+ 

2022 + 

4.2. SPODBUJANJE RAZVOJA  

MREŽE PROGRAMOV 

PODPORE IN POMOČI 

OSEBAM Z OVIRANOSTMI 

IN NJIHOVIM SVOJCEM, KI 

JIH IZVAJAJO NEVLADNE 

ORGANIZACIJE 

Sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva v skladu z občinskim pravilnikom in javnim 

razpisom. 

Občina Žalec Občina Žalec trajna naloga  Se izvaja 

4.3. SOFINANCIRANJE JAVNIH 

DEL (tudi ukrep 13.4.) 

Sofinanciranje javnih del v različnih javnih zavodih 

oziroma društvih v občini Žalec z možnostjo 

vključevanja invalidnih oseb. 

Občina Žalec, ZRSZ 

Žalec, javni zavodi, 

društva 

Državni proračun, 

Občina Žalec. 

do vključno leta 

2022+ 

Se izvaja 

4.4. PODPORNE ZAPOSLITVE 

INVALIDOV (tudi ukrep 

7.4.) 

Sofinanciranje zaposlitve dveh invalidov 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. 

Društvo Želva Eureka, 

Občina Žalec 

Državni proračun, 

Občina Žalec 

do vključno leta 

2022+ 

Se izvaja 
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4.5. BREZPLAČNI PREVOZI 

ŠOLOOBVEZNIH OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Občina Žalec zagotavlja brezplačne prevoze 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. 

Občina Žalec Občina Žalec. Trajna naloga Se izvaja 

4.6. PROJEKT »STAREJŠI ZA 

STAREJŠE« IN PROGRAM 

»24@LIFE« TER 

»24@LIFE« SENIOR 

Društvo  upokojencev Vrbje v sodelovanju z 
podjetjem Mikropis  Žalec, ki ima razvito 
aplikacijo/program 24@life in 24@life senior, s 
katero omogočajo stalno in zanesljivo podporo pri 
zdravem življenjskem slogu, ki je obenem še 
posebej prirejena in namenjena prav starejšim, 
glede na potrebe, zahteve in želje. 

DU Vrbje in ostala 

društva upokojencev, 

Mikropis Žalec 

Mikropis Žalec, 

Občina Žalec 

do vključno leta 

2022+ 

Se izvaja 
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5. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 

NALOGE 

VIRI 

FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

5.1. PRIREDITVE Zagotavljanje neoviranega dostopa do 
prireditvenih prostorov za osebe s posebnimi 
potrebami. 

Občina Žalec, izvajalci 
prireditev 

Razni  Trajna naloga Se izvaja 

5.2. UMESTITEV 

INDUKCIJSKE ZANKE 

Z indukcijsko zanko se opremi objekt Ekomuzeja 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenje. 

Občina Žalec Občina Žalec do vključno 
2022 

do vključno 
2022 

5.3. UREDITEV DOSTOPA V 
PROSTORE ZRSZ ŽALEC 

Proučiti možnost souporabe prostorov drugih 
institucij v ožjem mestnem središču, kjer bi lahko 
izjemoma izvedli obravnavo za gibalno ovirane 
osebe.(Urejena pisarna v pritličju in domofon) 

Občina Žalec in ZRSZ OE 
Žalec 

Občina Žalec.  do vključno 
2022 

do vključno 
2022 

5.4. DAJANJE POBUD K 
UREDITVI DOSTOPNOSTI 
GRAJENEGA OKOLJA, KI 
NISO V IZVIRNI 
PRISTOJNOSTI OBČINE 
ŽALEC 

Ureditev dostopa in namestitev klančine v 
prostore Okrajnega sodišča v Žalcu na Levstikovi 
ulici 14 v Žalcu -  ponovno se pozove Okrajno 
sodišče k ureditvi klančine. 

Občina Žalec, Okrajno 
sodišče v Žalcu 

Državni proračun 2020 2020 

 

5.5. IZVEDBA KONTRASTNIH 
BARVNIH OBELEŽIJ NA 
PREHODIH ZA PEŠCE IN 
IZSTOPA Z NJIH 

Izvedba kontrastnih barvnih obeležij na prehodih 
za pešce in izstopa z njih, v kolikor bodo podane 
pobude - na konkretnih prehodih Savinjski cesti, 
Avtobusni postaji, Ulici heroja Staneta, 
Pokopališče  ( preveriti pri izvajalcih talnih 
označb).  

Občina Žalec Občina Žalec  do leta 2022 do leta 2022 

5.6. UREDITEV 
KOMUNIKACIJSKIH IN 

Na vseh novo zgrajenih pločnikih v Občini Žalec se 
izvedejo ponižani robniki 

Občina Žalec Občina Žalec.  trajna naloga Se izvaja  
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GRAJENIH OVIR – 
KLANČINE, ZVOČNI 
SIGNALI, BARVNA 
OBELEŽJA 

Ureditev zvočnih signalov na območju, križišča pri 
avtobusni postaji – pošta Žalec (namestitev 
zvočnih signalov na semaforiziranem križišču)  

Občina Žalec Občina Žalec do leta 2022 do leta 2022 

Izvedba del na prehodih za pešce in izstopa z njih 
(barvna obeležja) na območju Šlandrovega trga v 
Žalcu  

Občina Žalec Občina Žalec do leta 2022 do leta 2022 

5.7. JAVNA PARKIRNA MESTA 
ZA INVALIDNE OSEBE 

Preveriti vsa obstoječa parkirna mesta za invalide 
v občini v smislu zadostnega števila parkirnih mest 
v občini, preveriti ustrezne označbe s tablami in 
označbe na tleh pri Občini Žalec, Pošti Žalec, 
Glasbeni šoli Risto Savin, OŠ Petrovče, JZ ZD Žalec, 
Lekarne Žalec, CKZ SSD, itd. 

Občina Žalec, 

svet za invalide, 

Policijska postaja Žalec 

Občina Žalec do leta 2022 Se izvaja  

5.8. PROSTOFER Zagotavljanje občasnih prevozov starejših in/ali 
invalidnih oseb, ki potrebujejo prevoz in ne 
zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s 
starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani 
radi priskočijo na pomoč. 

Občina Žalec, 

ZDUS Žalec, 

Zlata mreža 

Občina Žalec do leta 2022 Se izvaja  

5.9 POSTAVITEV 
BANKOMATOV Z 
BRAILOVO PISAVO IN 
VTIČNICO ZA SLUŠALKE Po celotni Občini Žalec – poziv bankam. 

banke, 

Občina Žalec 

banke do leta 2022 do leta 2022 

5.10 ZAGOTAVLJANJE 
PRILAGOJENIH NAJEMNIH 
STANOVANJ 

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem, z določeno kvoto stanovanj, prilagojenih za 
invalide ter zagotavljanje, da imajo invalidi z 
odločbo in starejše osebe nad 65 let prednost pri 
kandidiranju za neprofitna stanovanja (dodatne 
točke). 

Občina Žalec občinski proračun Trajna naloga Se izvaja 
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6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 

 

  

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

6.1. OSVEŠČANJE OTROK IN 
MLADINE O INVALIDSKI 

PROBLEMATIKI 

Osveščanje otrok in mladine o invalidski 
problematiki preko delavnic, predavanj, zloženk, 
dodatnih vzgojnih in izobraževalnih vsebin. 

Občina Žalec, vzgojno 
izobraževalni zavodi, 
društva invalidov 

Občina Žalec, 
državni proračun, 
nevladni sektor  

Trajna naloga Se izvaja 

6.2. UČNA POMOČ 
INVALIDOM V ČASU 
IZOBRAŽEVANJA 

Zagotavljanje individualne učne pomoči na vseh 
nivojih izobraževanja. 

Vzgojno varstveni in 
izobraževalni zavodi v 
Občini Žalec, udeleženci 
posebnega programa 
javnih del 

Občina Žalec, 
državni proračun, 
nevladni sektor 

Trajna naloga Se izvaja 

6.3. AKTIVNOSTI ZA 
INTEGRACIJO OTROK, 
MLADOSTNIKOV IN 
MLADOSTNIC Z 
OVIRANOSTMI V 
SISTEM REDNE VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 

Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v vrtcih 
ter delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki 
zagotavlja otrokom in mladostnicam in 
mladostnikom z oviranostmi prilagojeno izvajanje 
programov in dodatno strokovno pomoč (v skladu 
z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami) ter aktivnosti, ki niso zakonske 
obveznosti. 

Vzgojno izobraževalni 
zavodi 

Občina Žalec, 
državni proračun 

Trajna naloga Se izvaja 
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7. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST 

6.4. MOBILNA SPECIALNA 
PEDAGOŠKA SLUŽBA 

Nudenje strokovne pomoči preko mobilne 
specialne pedagoške pomoči  in logopeda.  

 

II. OŠ Žalec 

VVZ OŽ 

Državni proračun  trajna naloga Se izvaja 

6.5. PSIHOLOŠKA 
OBRAVNAVA OTROK IN 
MLADOSTNIKOV 

Sofinanciranje zaposlitve psihologa na II. osnovni 
šoli Žalec, ki v okviru Strokovnega centra VSI izvaja 
specialno pedagoško in psihološko diagnostiko in 
obravnave, svetovanje in strokovno podporo 
otrokom s posebnimi potrebami, njihovim 
družinam in strokovnim delavcem, itd. 

II. OŠ Žalec Občina Žalec in 
Občine SSD 

2019-2022 2022 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

7.1. OSVEŠČANJE  
DELODAJALCEV O 
ZAPOSLOVANJU 
INVALIDOV 

Informiranje delodajalcev o zakonodaji s 
področja zaposlovanja invalidov, o strokovni 
podpori in finančnih spodbudah pri 
usposabljanju in zaposlovanju invalidov … (v 
obliki zloženk, delavnic, dopisov…). 

Zavod RS za 

zaposlovanje, 

izvajalci zaposlitvene 

rehabilitacije 

Razni Trajna naloga  Se izvaja  
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7.2. RAZVOJ LOKALNIH 
PROGRAMOV AKTIVNE 
POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA IN 
VKLJUČEVANJE 
INVALIDOV V TE 
PROGRAME 

Oblikovanje lokalnih programov aktivne politike 
zaposlovanja primernih za invalide (javna dela, 
programi usposabljanja, učne delavnice, učna 
podjetja, invalidska podjetja, zaposlitveni 
center). 

Zavod RS za 

zaposlovanje, 

izvajalci zaposlitvene 

rehabilitacije, 

invalidske organizacije 

 

Razni Trajna naloga Se izvaja 

7.3. OPOZARJANJE 
PRISTOJNIH SLUŽB NA 
OVIRE PRI 
ZAPOSLOVANJU 

Spremljanje aktualne problematike na področju 
zaposlovanja in opozarjanje na ovire (npr. 
neusklajenost finančnih spodbud ZRSZ in Sklada 
za spodbujanje zaposlovanja invalidov). 

 

Občina Žalec, Svet za 
invalide 

Zavod RS za 
zaposlovanje 

Trajna naloga  Se izvaja 

7.4. PODPORNE 
ZAPOSLITVE 
INVALIDOV 

Sofinanciranje zaposlitve od 2 do 4 invalidov s 
70 % dela zmožnostjo. Zaposlitev se bo izvajala 
preko Društva za pomoč in samopomoč Želva – 
Eureka Žalec. 

 

Želva Eureka,  

Občina Žalec 

Državni proračun, 
Občina Žalec 

do leta 2022+ Se izvaja 
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8. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

8.1. OSVEŠČANJE JAVNOSTI 
O DRUŽINSKEM 
ŽIVLJENJU INVALIDOV 

Spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, 
starševstva itd. Obveščanje in vključevanje 
svojcev v aktivnosti društva, katerega član je 
invalidna oseba. 

 

Občina Žalec, Svet za 
invalide, 

invalidske organizacije, 

društva, 

mediji 

Razni trajna naloga Se izvaja 

8.2. SPODBUJANJE OSEBNE 
ASISTENCE IN 24 URNO 
OSKRBO 

Spodbujanje prostovoljstva, javnih del in 
angažiranosti javnega ter zasebnega sektorja za 
organizirano asistenco pri storitvah (npr. nakupi, 
iskanje knjižničnega gradiva…). 

Občina Žalec - Svet za 
invalide, 

invalidske organizacije, 

Zlata mreža, 

javni in zasebni sektor 

Razni, državni 
proračun 

trajna naloga Se izvaja 
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9. KULTURA 

  

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI OKVIR IZVEDBA 

 

9.1. ARHITEKTURNA 
DOSTOPNOST 

Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v 
okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij 
kulturnih objektov, katerih so/ustanoviteljica je 
Občina Žalec. 

Občina Žalec,  

izvajalci kulturnih 
dejavnosti 

Razni do leta 2022+ Se izvaja 

9.2. DOSTOPNOST DO 
KULTURNIH PRIREDITEV 
ZA INVALIDE 

Organizatorji kulturnih prireditev (koncerti, 

gledališke predstave, proslave) zagotavljajo pogoje 
za udeležbo ogledov teh dogodkov za invalide. 

V okviru strokovnega sveta za kulturo pri ZKŠT je 
bila dana pobuda za dodaten popust za predstave 
za občanke in občane, ki imajo status invalidne 
osebe. 

organizatorji prireditev organizatorji 
prireditev 

Trajna naloga Trajna naloga 

9.3. ZAGOTOVITEV 
OBRAZLOŽITEV V 
BRAILOVI PISAVI V 
MUZEJIH TER POSNETKOV 
Z ZNAKOVNIM JEZIKOM 
ZA GLUHE IN NAGLUŠNE 

Zagotovitev obrazložitev v brailovi pisavi v EKO 
muzeju Hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v 
Žalcu ter video posnetkov s podnapisi ali z 
znakovnim jezikom za gluhe in naglušne. 

Občina Žalec, 

ZKŠT Žalec 

občinski proračun do leta 2022 do leta 2022 
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9.4. OSVEŠČANJE KADRA IN 
PRILAGODITVE 
KULTURNIH VSEBIN  –
SPLOŠNO 

Osveščanje kulturnih delavcev o potrebah oseb s 
posebnimi potrebami in o možnih prilagoditvah 
kulturnih vsebin. 

Občina Žalec in ZKŠT 
Žalec, Svet za invalide 

Razni Trajna naloga Trajna naloga 

9.5. VKLJUČEVANJE 
INVALIDNIH 
USTVARJALCEV V 
KULTURNO DOGAJANJE V 
OBČINI 

Vzpostaviti in izboljšati pogoje za aktivno 
vključevanje invalidov v kulturno dogajanje v vlogi 
kulturnih in umetniških ustvarjalcev, ter 
predstavitev njihovih stvaritev tudi izven okvira 
invalidskih društev. 

društva invalidov, 
kulturne ustanove in 
organizacije 

razni Trajna naloga Trajna naloga 
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10. REKREACIJA IN ŠPORT 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI 
OKVIR 

IZVEDBA 

 

10.1. ARHITEKTURNA 
DOSTOPNOST 

Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v 
okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij 
športnih objektov, katerih so/ustanoviteljica je 
Občina Žalec. 

Občina Žalec, izvajalci 
športnih aktivnosti 

Občina Žalec, 

razni 

do leta 2022+ Se izvaja 

10.2. IZOBRAŽEVANJE 
STROKOVNEGA 
KADRA 

Izobraževanje ali usposabljanje vaditeljev, 
trenerjev in animatorjev za potrebe 
invalidskega rekreativnega športa. 

ZKŠT Žalec, Zveza za 
šport invalidov 
Slovenije 

razni do leta 2022+ Se izvaja 

10.3. PRILAGODITVE 
ŠPORTNIH VSEBIN 

Osveščanje športnih delavcev o potrebah oseb 
s posebnimi potrebami in o možnih 
prilagoditvah ter spodbujanje športnega 
udejstvovanja invalidov (posebni termini, 
popusti…). 

društva invalidov, 
Zveza športnih 
društev Občine Žalec, 

razni do leta 2022+ Se izvaja 

10.4. UPRAVITELJI 
ŠPORTNIH OBJEKTOV 
ZAGOTAVLJAJO 
ZADOSTNO ŠTEVILO 
TERMINOV ZA 
IZVEDBO ŠPORTNIH 
PROGRAMOV ZA 
INVALIDNE OSEBE 

Preko izkazanih potreb posameznega društva 
se z upravitelji športnih objektov dogovori za 
določene termine. 

Posamezne invalidske 
organizacije in 
društva, upravitelji 
športnih objektov 

razni do leta 2022+ Se izvaja 
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10.5. ODBOJKA ZA VSE Spodbujanje in sofinanciranje Moškega 
evropskega prvenstva DIVIZIJE II v sedeči 
odbojki za invalide ter Ženskega odprtega 
prvenstva v sedeči odbojki za invalide. 

Športno društvo 
Odbojka za vse 

Odbojkarski klub 
Spodnja Savinjska 
Šempeter 

Občina Žalec 

Občina Žalec, 

razni 

2020 2020 

10.6. SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV S 
PODROČJA ŠPORTA 
INVALIDOV 

Spodbujanje in podpora dodatnim programom 
s področja športa invalidov (javni razpis za 
sofinanciranje športa). 

Občina Žalec Občina Žalec do leta 2022+ Vsakoletni 
javni razpis 
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11. RELIGIJA 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI 
OKVIR 

IZVEDBA 

 

11.1. DOSTOPNOST 
DUHOVNE OSKRBE 

Zagotavljanje dostopnosti do duhovne oskrbe 
in spodbujanje enakih pravic do veroizpovedi, 
ne glede na vrsto invalidnosti. 

verske ustanove, 
invalidske 
organizacije 

verske ustanove, 
donatorji 

Trajna naloga Se izvaja 

11.2. DOSTOPNOST DO 
CERKVENIH 
OBJEKTOV 

Ureditev primerne dostopnosti do cerkvenih 
objektov (ureditev klančin oziroma ustreznega 
dostopa za invalidne osebe) – delno že 
realizirano  -  mobilna klančina Cerkev Sv. 
Nikolaja v Žalcu. 

 

verske ustanove, 
invalidske 
organizacije 

verske ustanove, 
donatorji 

do leta 2022+ 2022 
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12. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE POLITIKE TER ZAKONODAJA 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI 
OKVIR 

IZVEDBA 

 

12.1. ZAGOTAVLJANJE  
MOŽNOSTI 
SVOBODNE ODDAJE 
VOLILNEGA GLASU 

Ohranjanje prilagojenih volišč in tehnik za 
oddajo volilnega glasu za gibalno ovirane 
osebe, pravočasno obveščanje o dostopnih 
voliščih. 

Republika Slovenija, 
Občina Žalec 

državni proračun, 
Občina Žalec 

trajna naloga Se izvaja 

12.2. SPODBUJANJE IN 
ZAGOTAVLJANJE 
SODELOVANJA PRI 
PRIPRAVI OBČINSKIH 
DOKUMENTOV, KI SE 
TIČEJO  PODROČJA 
INVALIDOV 

Zagotavljanje možnosti sodelovanja oz. 
posredovanja mnenj, predlogov pri oblikovanju 
dokumentov, ki se tičejo področja invalidov. 

Občina Žalec, Svet za 
invalide, invalidske 
organizacije 

Občina Žalec trajna naloga Se izvaja 

12.3. OBRAVNAVA LETNIH 
NAČRTOV INVESTICIJ  
NA PODROČJU  
INVALIDOV IN 
PRORAČUNA OBČINE 

Svet za invalide oz. od njega pooblaščena 
delovna skupina daje mnenja o predlaganih 
investicijah (dogovor o prioritetah, adaptacijah 
rekonstrukcij in novih objektih) ter daje 
pobude in predloge v obdobju priprav 
proračuna občine. 

Svet za invalide Občina Žalec trajna naloga Se izvaja 
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13. EKONOMSKA POLITIKA, KOORDINACIJA DELA TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE IN NVO, KI SE UKVARJAJO S 
PROBLEMATIKO INVALIDOV 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI NOSILEC 
NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI 
OKVIR 

IZVEDBA 

 

13.1. BREZPLAČNA 
UPORABA 
PROSTOROV ZA 
PRIREDITVE, 
OKROGLE MIZE, 
PREDAVANJA S 
PODROČJA 
INVALIDNOSTI 

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostorov za 
potrebe prireditev, predstav, razstav ipd. v 
organizaciji invalidskih organizacij. 

Občina Žalec, 
invalidske organizacije 

Občina Žalec, 

invalidske 
organizacije 

trajna naloga Je 
omogočeno.  

13.2. SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV S 
PODROČJA 
INVALIDSKEGA 
VARSTVA 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti lokalne 
skupnosti ter spodbujanje in podpora 
dodatnim programom s področja invalidskega 
varstva (javni razpis za sofinanciranje socialno 
– humanitarnih društev). 

Občina Žalec Občina Žalec do leta 2022+ vsakoletni 
javni razpis   

13.4. SOFINANCIRANJE 
ZAPOSLITEV 
INVALIDOV PREKO 
JAVNIH DEL 

Zagotavljanje zaposlitev invalidov preko 
programa javnih del. 

ZRSZ Žalec, Občina 
Žalec 

državni proračun, 
Občina Žalec 

do leta 2022+ Se izvaja 
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14. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA ZA KOMUNICIRANJE IN NEPOSREDNO DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI 
NOSILEC NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI 
OKVIR 

IZVEDBA 

 

14.1. OSVEŠČANJE IN 
USPOSABLJANJE 
STROKOVNEGA 
KADRA PO 
POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

Osveščanje in usposabljanje kadra s 
posameznih področij npr. zdravstvenega 
osebja, kulturnih delavcev, športnih 
delavcev… 

Državne in lokalne 

ustanove, zavodi 

razni do leta 2022+ 2022+ 

 
 
15. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI 
NOSILEC NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI 
OKVIR 

IZVEDBA 

 

15.1. SPREMLJANJE 
UČINKOV SPREJETIH 
UKREPOV PRI 
PROJEKTU »OBČINA 
PO MERI 
INVALIDOV« 

Spremljanje izvajanja projekta in redna 
priprava poročil. Po potrebi ukrepanje – 
obveščanje Sveta za invalide Občine Žalec, 
strokovnih služb občine, poročanje 
Občinskemu svetu Občine Žalec. 

Državne in lokalne 

ustanove, zavodi 

razni do leta 2022+ 2023 
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16. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

št.  UKREP OPREDELITEV UKREPA ODGOVORNI 
NOSILEC NALOGE 

VIRI 
FINANCIRANJA 

ČASOVNI 
OKVIR 

IZVEDBA 

 

16.1. SPODBUJANJE 
ČEZMEJNEGA IN 
MEDNARODNEGA 
SODELOVANJA 

Spodbujanje izmenjave dobrih praks z 
različnih področij življenja in sodelovanje z 
invalidskimi organizacijami v drugih državah. 

invalidske 
organizacije, društva, 
Razvojna agencija 
Savinja 

razni do leta 2022+ 2022 

 
 
SPLOŠNE USMERITVE: 

- Zagotovitev sredstev za izvajanje akcijskega načrta v proračunu Občine Žalec v okviru posameznih proračunskih postavk ter namenske 
proračunske postavke 20072 - Občina po meri invalida v proračunu za leto 2020 in v NRP 2022+; 

- Aktivna pomoč Občine Žalec društvom in organizacijam pri prijavi na različne razpise, ki omogočajo oziroma spodbujajo izvajanje nalog iz 
Akcijskega načrta; 

- Enkrat letno pregled realizacije nalog iz akcijskega načrta ter pregled predlogov za dopolnitev akcijskega načrta; 
- Spodbujanje invalidov k aktivnemu vključevanju v dogajanje v občini (k sodelovanju po točkah akcijskega načrta); 
- Spodbujanje invalidov k predstavitvi svojih težav in k sodelovanju pri iskanju rešitev in izboljšav; 
- Podpora Občine Žalec in drugih javnih ustanov projektom in iniciativam, ki jih izvajajo posamezna invalidska društva (organizacijska podpora, 

finančna, ... odvisno od posameznega projekta, možnosti za sodelovanje ipd.). 


