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OBRAZLOŽITEV 
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2015  

OBČINI KOČEVJE 
 
Spoštovani, 

prijazen pozdrav v imenu projektnega sveta Zveze delovnih invalidov 

Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov". 

 

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je 2. novembra 2015, na 

predlog projektnega sveta, sprejel sklep, da podeli Listino "OBČINA PO 

MERI INVALIDOV" za leto 2015 šestim občinam, med njimi tudi Občini 

Kočevje. 

 

Občina Kočevje se danes tako javno uvršča med tiste občine, ki so 

prepoznale, da je pomembna kakovost življenja vseh občanov, tudi 

invalidov. To je potrdila že z aktivnostmi v pripravljalnem obdobju in s 

katerimi je v letu 2015 izpolnila pogoje za uvrstitev med kandidatke za 

pridobitev listine, saj je s svojim delovanjem prispevala k uresničevanju 

pomembnih dokumentov Organizacije Združenih narodov Standardnih 

pravil za izenačevanje možnosti invalidov, Konvencije o pravicah invalidov 

in Agende 22 ter našega nacionalnega Akcijskega programa za invalide, ki 

ga je Vlada Republike Slovenije sprejela za obdobje 2014 do 2021. 

 

Izvedla je uspešno okroglo mizo, pripravila je poglobljeno Analizo o 

položaju invalidov v občini in povezano z ugotovljenim stanjem Akcijski 

načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Kočevje za obdobje 2014 - 

2018,  vzpostavila je pogoje za učinkovito delovanje Sveta za invalide pod 
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vodstvom gospe Milene Lautar.  Vse dokumente je sprejel Občinski svet, 

obravnavali in potrdili pa na koordinaciji invalidskih organizacij, ki jo vodi DI 

Kočevje pod vodstvom gospe Vesne Markoš. Iz dokumentov je razvidna 

pomembna  vloga župana dr. Vladimirja Prebiliča in občinske uprave, med 

njimi še posebej gospe Lilijane Štefanič in gospe Mojce Volf ter vseh 

dejavnikov v občini.  

 

Projektni svet se je že spomladi, nato pa tudi jeseni 2015 sestal s Svetom 

za invalide, koordinacijo invalidskih organizacij, županom in drugimi 

sodelavci v občinski upravi ter tako neposredno spremljal realizacijo 

projekta. Občina  je o izvedenih aktivnostih  za projektni svet pripravila tudi 

Poročilo o poteku uresničevanja Akcijskega načrta v letu 2015. V Poročilu 

so zelo nazorno prikazani uspehi pri uresničevanju Akcijskega načrta ter 

pregledno predstavljene izvedene akcijske naloge; večino nalog je finančno 

podprla in realizirala Občina Kočevje.  

 

Prav je, da  naštejem nekaj: 

- veliko truda so namenili osveščanju in informiranju invalidov in 

drugih občanov o pravicah invalidov in možnostih za njihovo 

uresničevanje z različnimi oblikami pretoka informacij, kot je spletna 

stran občine in spletna stran DI Kočevje; 

 

- okrepilo se je sodelovanje s podpornimi službami kot na primer: 

Zavod Jutro pričenja z izvajanjem storitev socialnega servisa. Tako bo 

omogočena občanom oskrba med oddihom njihovih svojcev. Že sedaj 

pa se izvaja program »druženje in varstvo starejših« v sodelovanju 

med Društvom upokojencev Kočevje in Želva d.o.o. Prav tako je v 

okviru Varstveno delovnega centra Želva organizirano dnevno varstvo 
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invalidov. Ponovno se zagotavlja za občane brezplačni tečaj za 

svojce ali družinske oskrbovalce starejših onemoglih ljudi. Občina se  

je vključila v slovensko mrežo Starejšim prijazna občina.  

 

- Na področju vzgoje in izobraževanja vrtci in osnovne šole v sklopu 

rednega vzgojno-izobraževalnega procesa in učnih vsebin učence  

seznanjajo s tematiko invalidnosti, jih navajajo na sprejemanje 

drugačnosti in na oblike pomoči invalidom.  Primer dobrega sodelovanja 

in vključevanja v izvajanje programov je Osnovna šola Ljubo Šercer, ki s 

svojimi učenci in strokovnim timom sodelujejo z DI Kočevje, Domom 

starejših občanov Kočevje, osnovnimi šolami in vrtci v in izven občine ter 

različnimi društvi. 

 

- Na področju dostopnosti so odpravljene številne ovire, kot na primer:  

- obnova stavb v lasti Občine Kočevje (Center za socialno delo 

Kočevje, Šeškov dom Kočevje, Tržnica Kočevje, Srednja šola 

Kočevje, Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje), v katerih je 

urejen dostop za invalide; 

- ureditev dostopa za invalide v upravni stavbi, kjer delujejo Občina 

Kočevje, Okrajno sodišče v Kočevju in Upravna enota Kočevje s 

postavitvijo označevalnih tabel in navodil za dostopanje invalidov; 

- ureditev 22-ih klančin za invalide na Ljubljanski ulici; 

- ravno tako se je dostopnost za invalide upoštevala tudi pri nakupu 

reševalnega vozila, ki  omogoča prevoz  z invalidskim vozičkom; 

 

- na področju skrbi za zdravje je občina preko Zdravstvenega doma 

zelo aktivna, na primer v oskrbo gibalno oviranega invalida se 

poleg osebnega zdravnika vključi še patronažna služba z nego na 
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domu; invalidom se poskušajo približati z raznimi prevozi, z 

dostopnostjo ambulant in z prilagoditvijo naročanja brez dodatnega 

čakanja. 

 

- Okrepila se povezanost invalidskih organizacij v občini. V praksi 

se to kaže z njihovim sodelovanjem pri izvedbi  prireditev in 

dajanjem pobud za izboljšanje življenja invalidov v občini; 

 

- na področju zaposlovanja velja izpostaviti ustanovitev socialnega 

podjetja Zakladi Kočevske, ki poleg novih delovnih mest invalidom 

omogoča tudi bivanje in samooskrbo v na novo izgrajenih bivalnih 

enotah.  

 

- Občina sofinancira invalidske in humanitarne organizacije, 

prav tako pa je občina tudi pokrovitelj manjših in večjih prireditev, 

dogodkov, projektov in drugih dejavnosti na različnih nivojih. V 

letošnjem letu je Občina Kočevje prvič objavila javni razpis za 

spodbujanje prostovoljstva. Že od leta 2013 pa objavlja javni razpis 

za spodbujanje gospodarstva in natečaj za naj podjetniško idejo, v 

prihodnjem letu načrtujejo v okviru tega razpisa razpisati ukrep za 

spodbujanje inovacij v izdelavi invalidskih tehničnih pripomočkov.  

 

 

To je le nekaj poudarkov iz poročila, za katerega člani projektnega sveta 

menimo, da bi ga bilo dobro v primerni obliki predstaviti javnostim.  
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Naj sklenem: 

- občina je sprejela ta projekt z največjo odgovornostjo;  

- v občini so uspeli mobilizirati in povezati posameznike, invalidske 

organizacije in celotno lokalno skupnost in se sproti odzivati na potrebe 

občanov – invalidov;  

- uspešno so koordinirali izvajanje Akcijskega načrta;  

-  invalidske organizacije v občini so se s projektnimi aktivnostmi povezale, 

bolje spoznale in dopolnile svoje aktivnosti  v korist invalidov.  

 

V imenu članov projektnega sveta čestitam Občini Kočevje  ob pridobitvi 

listine »Občina po meri invalidov« z željo, da to področje svojega delovanje 

ohranja in plemeniti ter postane zgled drugim. 

 

 
 
 
 
Kočevje, 8. december 2015                             Rajko Žagar, predsednik 

Projektnega sveta ZDIS za 
projekt „Občina po meri 
invalidov” 


