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UTEMELJITEV PREDLOGA ZA PODELITEV LISTINE  

''OBČINA PO MERI INVALIDOV''  

ZA LETO 2014 OBČINI SLOVENSKA BISTRICA  

 

Spoštovani svečani zbor, 

prijazen pozdrav tudi v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov  
Slovenije za projekt ''Občina po meri invalidov''. Projekt je enkratni vseslovenski 
projekt, ki se odziva na realne okoliščine skupnega življenja v državi in v lokalni 
skupnosti, se zavzema za enake možnosti in pravice vseh občanov - tudi 
invalidov.  

Že 10 let kot strokovno delovno telo Zveze delovnih invalidov Slovenije 
opravljamo odgovorno nalogo; v postopku za vključitev občine med kandidatke  
v projektu, s spremljanjem občine kandidatke v realizaciji Akcijskega načrta  
občine in predlagamo Upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov občino za 
pridobitev Listine.  

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na predlog Projektnega  
sveta uvrstil občino Slovenska Bistrica med kandidatke za pridobitev Listine, ker 
je izpolnjevala vse razpisne formalne in vsebinske pogoje.  

''Prvo leto'' realizacije nalog iz Akcijskega načrta za štiri letno obdobje je zelo 
pomembno; ne nadgrajuje se le preteklo delovanje, temveč se občina odziva na 
aktualne prepoznane življenjske okoliščine občanov - invalidov z novimi ukrepi, 
odgovori in vsebinami, z aktiviranjem različnih dejavnikov - s ciljem zagotoviti 
večjo kakovost skupnega življenja v lokalni skupnosti.  

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji 1. redni seji 30.l0. 
2014 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino ''Občina po meri 
invalidov'' Občini Slovenska Bistrica. Projektni svet deli z vami zadovoljstvo, da 
ste pridobili to priznanje za preteklo delo, dejansko je vzpodbuda in zaveza za 
nadaljevanje realizacije Akcijskega načrta.  
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S svojim delovanjem prispevate k implementaciji pomembnih dokumentov 
Organizacije združenih narodov, še zlasti Konvencije o pravicah invalidov in 
Standardnih pravil za  izenačevanje možnosti invalidov. Za njihovo 
implementacijo je zavezana tako država, lokalne skupnosti, civilna družba in 
organizacije invalidov.  

Sporočilo gospoda župana dr. Ivana Žagarja v Poročilu za leto 2014, ki mu ob tej 
priložnosti čestitam k ponovni izvolitvi, je vzpodbudno, še zlasti njegova ''ocena'' 
o pomenu projekta tudi za lokalno skupnost. Citiram: ''da gre pri tem projektu za 
socialno vključevanje vseh občanov'' in dalje .... ''želimo si, da postane naše 
mesto prijazno do svojih šibkejših skupin, tudi do starejših, otrok, mamic z 
vozički. Projekt terja naše skupno sodelovanje in udejstvovanje, kajti z roko v 
roki smo močnejši, lažje in boljše skrbimo za boljšo prihodnost vseh generacij.'' 
konec citata.  

Ob tej priložnosti moram posebej poudariti vlogo Društva invalidov Črešnjevec, 
gospoda predsednika Antona Kolarja, ki je na svoj način ''spremljal'' realizacijo 
tega projekta v Sloveniji. V svojem društvu in Občini Slovenska Bistrica je 
prepoznal možnost in odgovornost, da se s sodelovanjem v projektu skupaj 
izoblikuje socialno okolje, ki se bo še bolj odzivalo na potrebe in stiske vseh 
občanov, tudi invalidov, jih povezovalo in usposabljalo za skupno življenje.  

Dejstvo je, da so odgovorni dejavniki prepoznali, da projekt ni sam sebi namen, 
da je POT za doseganje cilja: enake pravice in možnosti za vse občane, za 
solidarnost in socialno državo. V Akcijskem načrtu Občine Slovenska Bistrica za 
štiri letno obdobje je zelo jasno opredeljeno devet ciljev in konkretni ukrepi, ki 
naj k temu prispevajo: od obveščanja in OSVEŠČANJA občanov o pravicah 
invalidov, od nujnih ukrepov v občini; tako od odpravljanja grajenih in 
komunikacijskih ovir do predsodkov, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno 
življenje invalidov.  

Spoštovanje in upoštevanje invalidov kot polnopravnih državljanov in občanov,  
njihovo vključevanje v skupno delovanje in odločanje, je izjemno pomembno. 
Med cilje in ukrepe za realizacijo se umeščajo različna področja odgovornosti 
posameznih dejavnikov v skrbi: za zdravje in rehabilitacijo, v osveščanju 
zaposlenih, vzpodbujanju in zagotavljanju rehabilitacijskih programov v društvih 
invalidov do ureditve signalizacije v zdravstvenih ambulantah. Strokovno 
podprte storitve, socialno varstvene storitve in zagotavljanje materialne varnosti 
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v tem kriznem času terjajo ukrepe tako javnih služb, invalidskih organizacij in 
civilne družbe; pomembni sta zlasti Območna organizacija Rdečega križa in 
Karitas Slovenska Bistrica. Predvideno odpravljanje grajenih in komunikacijskih 
ovir ne prispeva le k neodvisnemu življenju invalidov, temveč številnih občanov, 
od starih do najmlajših. Med pomembne cilje in naloge je uvrščena tudi vzgoja in 
izobraževanje. V procesu vzgoje in izobraževanja je potrebno upoštevati, da so 
otroci tudi s posebnimi potrebami in potrebujejo podporo in pomoč. Ozaveščanje 
vseh učencev, da smo ljudje različni in da moramo to dejstvo spoštovati naj ne 
velja le za sožitje v družini in šoli, temveč v celotni lokalni skupnosti.  

Pravica do dela, zaposlovanja, je zelo aktualna, težave so povsod po državi. Kljub  
temu je nujno tudi invalidom omogočati, da so deležni vseživljenjskega učenja in 
da so programi javnih del tudi zanje pomembni. Vloga svojcev, družine je za 
invalide v tem kriznem času zelo pomembna, tako v podpori družini v 
obvladovanju stiske kot za preprečevanje zlorab invalidov. Kultura, rekreacija in 
šport so pomembni dejavniki, ne le za večjo vključenost invalidov v skupno 
življenje, temveč za obogatitev njihovega življenja.  

Projektni svet se je v letu 2014 dvakrat neposredno z obiskom v Občini Slovenska 
Bistrica seznanil z realizacijo Akcijskega načrta v tekočem letu, z vsemi 
odgovornimi in zainteresiranimi dejavniki; na srečanjih so sodelovali odgovorni 
izvajalci ukrepov in drugi. Posebno pozornost smo posvetili pripravi Poročila o 
uresničevanju Akcijskega načrta za leto 2014. V Projektnem svetu smo 
prepričani, da so že realizirani predvideni ukrepi za leto 2014.  

Obsežno in bogato ilustrirano Poročilo ni le zbir aktivnosti v Občini Slovenska 
Bistrica v letu 2014, je mnogo več! Kaže na dejstvo, da so v občini vzpodbujeni 
različni subjekti - vsak na svoj način, da skladno s svojo vlogo dopolnjuje in 
nadgrajuje svoje delovanje, razvijajo nove in drugačne pristope - so odgovorni za 
realizacijo ukrepov, tako javne službe kot prostovoljske organizacije, še zlasti so 
odgovorne organizacije invalidov in bolnikov, ki usklajujejo svoje delovanje.  
Sporočilo Poročila 2014 je pomembno, ker je garancija za realizacijo Akcijskega 
načrta v naslednjem obdobju.  

Poročilo za leto 2014 je obsežno  

- ni le zbir informacij o opravljenem delu;  
- je pomembno sporočilo o izkazani odgovornosti posameznih dejavnikov  

        in javnem mnenju, ki podpira aktivnosti.
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Vredno je, da javnost spozna ''vložek'' različnih dejavnikov za lepši vsakdan 
občanov, tudi invalidov - je istočasno vzpodbuda za uspešno realizacijo 
Akcijskega načrta in prepoznavanje odgovornosti vseh v lokalni skupnosti.  

Podrobno naštevanje realiziranih nalog na tem svečanem zboru je težko; začeti bi 
morala z realizacijo v občini - njenih javnih službah in drugih službah, v 
posameznih organizacijah invalidov in bolnikov; nekaj je razvidno v podpori 
sredstev javnega komuniciranja, manj o vlogi gospodarstva. Naštevanje 
realiziranih posameznih ukrepov ne da prave podobe uspehov tega leta - 
izoblikovani so temelji za nadaljnje uspešno realizacijo Akcijskega načrta - so 
dokaz, kaj zmoremo povezani, če hočemo. Vprašati se moramo, kaj pomeni za 
invalide ustanovitev Informacijske pisarne in bodoča pridobitev dvigala v gradu 
Slovenska Bistrica? Ali prispevajo nove metode ozaveščanja javnosti preko 
prireditev k vključevanju invalidskih organizacij v javno življenje? Številni 
primeri dobre prakse kot je spodbujanje samopomoči »Pomoč invalida - 
invalidu« do »Srcu prijazne občine« kažejo na soodgovornost invalidov za 
reševanje stisk in težav v občini. Prireditev Društva Črešnjevec v sodelovanju z 
Društvom Sožitje, VDC Polž, Osnovno šola Minka Namestnik Sonja ''Podarimo 
uro sreče'' je pravi primer, kako smo močnejši, ko se povezujemo. Osveščanje 
vseh javnih služb do zdravstva in socialnega varstva v zvezi s problemi, s 
katerimi se srečujejo invalidi, še zlasti komuniciranjem, je prava pot. Še bi lahko 
naštevala! Pomembno je, da se vsi zavedamo, da ovire niso le grajene in 
arhitekturne, da je pogosto nepoznavanje in nerazumevanje posameznika, ne le 
invalida in brezposelnega, odvisno od prepoznavanja skupne odgovornosti za 
življenje v lokalnem okolju.  

Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za leto 2014 Občine Slovenska Bistrica 
potrjuje, da se lokalna skupnost - Občina Slovenska Bistrica odgovorno, načrtno 
in konkretno odziva, ne le za realizacijo Akcijskega načrta za leto 2014, temveč 
za dolgoročen razvoj občine - za vse občane. Poročilo je vredno, da se z njim 
seznanijo vsi v lokalni skupnosti, da gre dejansko zahvala vsem, ki so letos 
sodelovali v realizaciji ukrepov in spodbuda vsem za bodoče: pomembno je dati 
svoj ''prispevek'' za skupno dobro.  

Na redni seji 24.10.2014 je Projektni svet ugotovil:  
- da je projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri 

invalidov'' ne le vzpodbudil interes za sodelovanje lokalne skupnosti – 
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občine,  na pobudo Društva invalidov Črešnjevec, temveč je prispeval k  
           povezanosti mnogih odgovornih in različnih dejavnikov v lokalni   
           skupnosti  in občini; 

- da se lokalna skupnost - občina odgovorno odziva na raznolike probleme 
občanov, še posebej vseh invalidov z upoštevanjem njihovih specifičnih 
potreb in vzpodbuja različne dejavnike v občini, ne le k aktivnostim, 
temveč za lepše skupno življenje v občini;  

- da so uspeli učinkovito povezati dejavnike v lokalnem okolju, da je 
pomembna vloga župana in občinskih upravnih služb, še posebno 
koordinacije invalidskih organizacij;  

- da so se v lokalnem okolju ustvarili pogoji v podporo aktivnostim invalidov 
in za sodelovanje v javnem življenju;  

- da je projekt tudi v tem kriznem obdobju prepoznan kot priložnost in 
odgovornost, z njegovo realizacijo prispeva lokalna skupnost ne le k 
premagovanju stisk in težav posameznikov, invalidov, temveč h kakovosti 
življenja vseh občanov v lokalni skupnosti. 
 

Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt ''Občina po meri  
invalidov'' je Upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije predlagal, 
da sprejme sklep, da se Občini Slovenska Bistrica podeli Listina ''Občina po  meri 
invalidov'' za leto 2014.  

Čestitam!  

 

Slovenska Bistrica, 9.12.2014 

 

Zora Tomič, predsednica 
projektnega sveta ZDIS za 
projekt ''Občina po meri 
invalidov'' 

 


