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OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 141-01/2009/21 
Datum: 10.12.2013 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v 
Občini Laško za obdobje 2014-2017 
 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  mag. Andrej Flis 
 
Gradivo obravnaval: 
Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 04.12.2013 
Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 05.12.2013 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 04.12.2013 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) 
 
Sklep: 
1. Občinski svet Občine Laško sprejema analiza položaja invalidov v Občini Laško. 
2. Občinski svet Občine Laško sprejema Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje 

enakih možnosti invalidov v Občini Laško za obdobje 2014-2017. 
3. Občinski svet Občine Laško pooblašča župana, da sprejme sklep o ustanovitvi Sveta 

za invalide ter imenuje njegove člane.   
 
OBRAZLOŽITEV: 
Župan Občina Laško je na podlagi predloga društva invalidov Laško sprejel sklep o prevzemu 
odgovornosti za izvedbo projekta »Občina po meri invalidov«. Septembra 2011 je bila sklicana 
okrogla miza, na kateri so predstavniki posameznih javnih in zasebnih inštitucij izmenjali mnenja 
in izkušnje glede problematike invalidov v Občini Laško. Župan Občine Laško je nato sprejel 
sklep št. 141-01/2009-3 s katerim je imenoval posebno delovno skupino za pripravo analize 
standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov in akcijskega načrta Občine Laško za 
izvedbo projekta »Občina po meri invalidov«.  
 
Poudarek dela delovne skupine je bil predvsem na kandidaturi Občine Laško za pridobitev 
listine »Občina po meri invalidov«, ki jo vsako leto podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. 
Listina »Občina po meri invalidov« je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost 
potreb svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno 
prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja 
možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine. 
 
Na razpis za pridobitev navedene listine se lahko prijavi lokalno društvo invalidov, ki je tudi 
nosilec projekta, ob podpori lokalne skupnosti. Eden od pogojev za prijavo na razpis za 
pridobitev navedene listine je, da župan predlaga v obravnavo in sprejem občinskemu svetu 
Analizo o položaju invalidov v občini in konkreten akcijski načrt. Analiza in akcijski načrt sta 
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izdelana, pri pripravi gradiva so sodelovale oz. so bile pozvane k pripravi posameznih 
segmentov vse institucije, organizacije, društva. 
 
 
Prvi sestanek delovne skupine je bil dne 23.05.2012 kjer so člani sprejeli načrt aktivnosti za 
izvedbo projekta. Prav tako so podali pobudo, da se v delovno skupino vključijo še predstavniki 
Območnega združenja rdečega križa Laško, Zavoda RS za zaposlovanje ter predstavnika 
Zdravstvenega doma Laško. Tako je župan dne 27.06.2012 sprejel sklep št. 141-01/2009/13 o 
imenovanju dodatnih članov v delovno skupino. Zaradi obsega del ter interesa po sodelovanju 
pa sta bila v skupino dne 21.09.2012 vključena še dva člana.  
 
Na 3. srečanju dne 09.10.2012 so člani delovne skupine pregledali rezultate izvedene analize 
standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov. Analiza je priložena gradivu. Na podlagi 
sprejete analize položaja invalidov v Občini Laško se je pričel pripravljati konkretni akcijski načrt. 
Ne odvisno od oblikovanja akcijskega načrta pa je Občina Laško že izvajala aktivnosti za 
premagovanje arhitektonskih ovir. Prav tako je bila aktivna na drugih področjih, kjer je 
sofinancirala humanitarne in invalidske organizacije, pripravljala projekte za izgradnjo dvigal za 
invalide, komunikacijsko pot za invalide pri Thermani d.d. Enako so tudi drugi projektni partnerji 
aktivno delovali v smeri izboljšanja stanja invalidov v Občini Laško. Tako je bilo kar nekaj 
zaznanih težav iz analize že odpravljenih.  
 
Občina Laško se je v začetku leta 2013 prijavila s svojim programom tudi na razpis EDEN 2013, 
kjer je bila tema dostopni turizem in z osvojenim 1. mestom postala EVROPSKA DESTINACIJA 
ODLIČNOSTI kar dokazuje, da smo na pravi poti. 
 
Analiza stanja invalidov v Občini Laško je bila podlaga za pripravo akcijskega načrta, katerega 
namen je določiti konkretne cilje, ki so izvedljivi v določenem obdobju, ter poskušati realizirati 
cilje oz. programe, ki so trenutno še v fazi pobud, predlogov, se pa po njih izkazuje potreba. 
 
Akcijski načrt je razdeljen na posamezna področja, ki jih obravnava Agenda 22 (Navodila za 
načrtovanje invalidske politike za lokalne oblasti). Vsebuje 12 področij delovanja kjer so 
navedeni posamezni ukrepi, cilji, ki jih želimo doseči ter konkretne aktivnosti z navedbo nosilca, 
predvidenim terminom izvedbe ter ocenjeno vrednostjo. Poudariti je potrebno, da so v akcijskem 
načrtu navedene samo aktivnosti, ki se trenutno ne izvajajo oziroma se le te izvajajo v 
omejenem obsegu in jih je potrebno okrepiti. V akcijskem načrtu tako ni nalog, ki jih občini 
nalaga že sam zakon. Za izvedbo nalog akcijskega načrta je potrebno zagotoviti ustrezna 
finančna sredstva ter ustanoviti Svet za invalide kot posvetovalnega telesa župana Občine 
Laško. Občina Laško je že v času priprave akcijskega načrta zagotovila sredstva za namen 
izvedbe posameznih nalog iz akcijskega načrta. Za slednje je zagotovljena posebna 
proračunska postavka 05512 Mesto prijazno invalidom. S potrditvijo in sprejmemo akcijskega 
načrta pa bo župan Občine Laško imenoval Svet za invalide ter mu določil naloge. 
 
Akcijski načrt je delovna skupina obravnavala in ga z nekaterimi dopolnitvami in predlogih 
potrdila na 4. sestanku dne 17.10.2013 ter predlagala županu, da ga predloži v obravnavo in  
sprejem Občinskemu svetu.  
 
Dne 09.12.2013 je s strani Društva invalidov Rimske Toplica prišla dodatna pobuda, da se v 
akcijski načrt dodajo dodatne aktivnosti, ki se nanašajo na arhitektonske ovire pri pokopališču, 
lekarni, železniški postaji ter prehodu za pešce na glavni cesti. Opravil se je terenski ogled ter v 
akcijski načrt dodale dodatne aktivnosti.  
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek, l.r. 

Priloga: 
- Analiza položaja invalidov v Občini Laško. 
- Akcijski načrt. 
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PRAVILO 1: Osveščanje 
 

Invalidi predstavljajo najštevilnejšo manjšinsko skupino v svetu in so edina skupina, 
katere član lahko postane vsak od nas v vsakem trenutku. Po oceni Svetovne 
zdravstvene organizacije je skoraj 10 % celotnega prebivalstva sveta oziroma 650 
milijonov ljudi na svetu invalidnih, med temi pa jih je več kot 60 % starih med 15 in 64 

let. Invalidnost prizadene povprečno 15–20 % prebivalstva vsake države. 

Trendi pojavnosti invalidnosti in dolgotrajnih obolenj so tudi v Sloveniji podobni kot v 
Evropi, in sicer je v Sloveniji med 160.000 in 170.000 invalidov (delovnih invalidov, 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vojaških in vojnih invalidov ter zmerno, 
težje ali težko duševno in najtežje telesno prizadetih oseb). Poleg teh živi v Sloveniji tudi 
okoli 230.000 bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi. 

Manj kot polovica invalidov je zaposlenih. Med invalidi je kar 2 do 3-krat več 
brezposelnih kot med preostalimi prebivalci. 

Zaradi fizičnih ovir, denimo oteženega dostopa do šole, delovnega mesta, javnih 
inštitucij ter drugo, invalidom grozi socialna izključenost. Zaradi nižje stopnja zaposlitve 

in izobrazbe pa je razširjenost revščine med invalidi kar za 70 % višja od povprečja. 

Občina Laško se z dvema termalnima centroma uvršča med pomembne turistične kraje 
Slovenije. Zato ne smemo mi podatka, da Občino Laško obišče veliko število ne samo 
dnevnih gostov, ampak tudi ostalih. Tu zasede pomembno mesto tudi posebna skupina 
gostov, ki so napoteni v Zdravilišče Laško na eno izmed oblik medicinske rehabilitacije.  

Zato je prisotnost invalidov v samem kraju bistveno večje kot drugje.   

Pomemben podatek je tudi, da se zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe in 
nizke stopnje rodnosti – prebivalstvo stara. O staranju prebivalstva govorimo takrat, ko 
se delež prebivalstva nad izbrano starostno mejo (običajno po 65. letu starosti) povišuje 
glede na celotno prebivalstvo.  Po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2011 so v 
Sloveniji starejše osebe, to so osebe, stare 65 let ali več, predstavljale 16,6 % 

prebivalstva. Od tega je znašal delež žensk 19,8 %, delež moških pa 13,3 %. 

Spodnje dva grafikona prikazujeta gibanje števila oseb starih 65 let ali več po letih in so 

živeli v občini Laško. 
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Glede na ugotovljeno stanje mora Občina Laško sprejeti določene ukrepe, z namenom, 
da bi povečali osveščenost družbe do invalidov, njihovih pravic, potreb, potencialih in o 
njihovem lastnem prispevku. Gre za to, da je osveščanje namenjeno tako širši populaciji 

kakor tudi invalidom samim. 

Pri sami analizi stanja ugotavljamo, da je bilo na tem področju v naši občini pravzaprav 
narejenega malo. Zato bo morala Občina Laško  v prihodnje več aktivnosti  usmerjati h 
glavnemu cilju osveščanja, to je, da se invalidi obravnavajo kot polnopravni državljani in 

jih kot take vključevati v vsa dogajanja v lokalni skupnosti. 

Občina Laško si bo v prihodnje prizadevala, da bo: 

• Razširjala invalidom, njihovim družinam, strokovnjakom  in širši javnosti 
aktualne informacije o razpoložljivih programih in pomožnih službah; 
Informacije invalidom naj bodo predstavljene v njim dostopni obliki. 

• Osveščala javnost , da so invalidi državljani, ki imajo enake pravice kot vsi ostali; 

• Podpirala programe, ki so usmerjeni v osveščanje invalidov o  njihovih pravicah 
in potencialih. Povečano samozaupanje  in večje kompetence bodo pomagale 
invalidom, da izkoristijo možnosti, ki so jim na voljo; 

• Brezplačno objavljala prispevke z invalidsko tematiko na lokalni kabelski 
televiziji, svoji oglasni deski ter v občinskem glasilu, ki izide vsak drugi mesec in 
ga brezplačno prejme na dom tudi vsako gospodinjstvo v občini; 

• Vsem invalidskim organizacijam, ki delujejo na področju občine omogočila, da 
bodo na spletni strani občine pripravili celovito informacijo o svojem delovanju 
(po področjih, s splošnimi informacijami o pravicah invalidov, možnostih in 
načinu uveljavljanja le-teh ipd.); 

• Strmela k temu, da se bodo v osnovnih šolah in vrtcih v proces izobraževanja 
vključile vsebine, sporočila o razumevanju in sprejemanju pravic invalidov in 
razvijali pozitivne odnose do invalidnosti in s tem drugačnosti. Osveščanje naj bo 
vključeno v izobraževanje vseh otrok in naj predstavlja sestavni del učiteljskih 
izobraževalnih programov in izobraževanja vseh ostalih strokovnjakov. 

• V proces osveščanja vključevala tudi ostale ranljive skupine, predvsem starejše 
osebe, otroke s posebnimi potrebami in osebe obolele za kronične in dolgotrajne 
bolezni. Pri tem mora občina strmeti k temu, da se v zapisih pravilno uporablja 

termin oseba s posebnimi potrebami in invalid. 
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PRAVILO 2: Zdravstveno varstvo 
 

Za zdravstveno varstvo ljudi v Občini Laško skrbi ZD Laško. Zdravstveno osebje, 
predvsem zdravniki, je seznanjeno s postopki, ki zadevajo invalide: odkrivanje 
invalidnosti, postopki ocenjevanja invalidnosti, zdravstveno varstvo invalidov 
(predvsem predpisovanje tehničnih pripomočkov, napotovanje na zdraviliško 
zdravljenje, sodelovanje s specialisti, predvsem fiziatri), sodelovanje s socialno službo 

pri zagotavljanju boljših življenjskih pogojev invalidov. 

ZD Laško se trudi ohranjati strokovno znanje in slediti novostim glede zdravstvenega 

varstva invalidov.  

Neoviran dostop invalidov do vseh vrst zdravljenja je težko doseči, če na to ni pomislil 
načrtovalec zdravstvenega doma že ob gradnji. V ZD Laško je invalidom otežen dostop 
do dejavnosti, ki se odvijajo v nadstropju. Najbolj je za invalide otežen dostop do 
zobozdravstvenih storitev, saj nobena od zobozdravstvenih ambulant za odrasle ni v 
pritličju. Občina je v letu 2013 začela s postopki za izgradnjo dvigala, ki bo omogočilo, da 

bodo invalidom dostopne tudi splošne in zobozdravstvene ambulante v nadstropju. 

 

PRAVILO 3: Rehabilitacija 
 

V občini Laško imajo v sklopu Zdravilišča Laško programe obnovitvene rehabilitacije, ki 
jih oblikujejo za člane Zveze paraplegikov Slovenije, Združenja multiple skleroze 
Slovenije, Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije in za člane 

Društva paralitikov Slovenije.  

Nekateri rehabilitacijski ukrepi ob dokazanih kroničnih boleznih, ki pripeljejo tudi do 
invalidnosti, so opredeljeni kot pravica bolnikov v okviru zdravstvenega zavarovanja 
(npr. zdraviliško zdravljenje ob določenih boleznih) in so omejeni s pravili 
zavarovalnice.  Ob delu zdravniki opažamo, da so ob teh omejitvah nekateri 
rehabilitacijski ukrepi pri bolnikih nezadostni ali vsaj neoptimalni glede na oviranost, ki 

jo aktivna bolezen bolniku povzroča.  

Pri zgodnji rehabilitaciji po možganski kapi zaradi pomanjkanja kapacitet obstoječega 
centra, ki obravnava bolnike po možganski kapi (Inštitut za rehabilitacijo invalidov 
Slovenije v Ljubljani) in zaradi pomanjkanja drugih ustanov ali oddelkov, ki bi se 
ukvarjali z zgodnjo rehabilitacijo po možganski kapi, mnogo pacientov ne dobi ustrezne 
zgodnje celostne rehabilitacije, ki bi dolgoročno pripomogla k manjši oviranosti po 
bolezni. 
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Mogoče bi del rehabilitacije po možganski kapi lahko prenesli v domače okolje v obliki 
fizioterapije na domu. Služba fizioterapije na domu bi bila koristna tudi za nekatere 

druge vrste bolnikov ali poškodovancev. 

Verjetno se invalidi in njihove družine, pa tudi drugi zainteresirani člani lahko kot 
dejavni člani ali prostovoljci včlanijo v društva, ki v občini že obstajajo npr. Društvo 
invalidov občine Laško, in preko pobud društev in sodelovanja pri pripravi ukrepov 

vplivajo na organizacijo rehabilitacijskih storitev.  

Glede na prakso do sedaj menim, da so velikokrat posamezniki, ki so soočeni s 
pomanjkanjem določenih rehabilitacijskih storitev prepuščeni lastni iniciativi, tudi 
preko organiziranja društev, ki temeljijo pretežno na prostovoljstvu in se financirajo z 

donacijami ali prostovoljnim prispevki.  

V zadnjem času je odmevno delovanje društva Vesele nogice, ki se na prostovoljni bazi 

trudi zagotoviti potrebna sredstva za pomoč pri razvoju otrok s posebnimi potrebami. 

V naši hiši izvajamo obnovitveno rehabilitacijo in programe za ohranitev zdravja in 

preprečevanja nastanka in poslabšanja invalidnosti.  

V družbi Thermana Laško d.d. izvajajo obnovitveno rehabilitacijo za naslednje skupine:  

- CVB  
- ZPS  
- MS  
- PARALITIKI  
- PSORIATIKI  
- SONČEK  

- SOŽITJE  

Programe za ohranitev zdravja in preprečevanja nastanka in poslabšanja invalidnosti pa 
za: 

Zvezo društev gluhih in naglušnih  

- Zvezo slepih in slabovidnih  
- Zveza ILKO  
- Društvo ledvičnih bolnikov  
- Društvo za osteoporozo  
- Društvo za fibromialgijo  
- Društvo za boreliozo  

- Zveza društev vojnih invalidov  

Vse programe, ki jih izvajajo oblikujejo skupaj s posameznimi društvi v skladu z 
njihovimi potrebami. Z omenjenimi organizacijami sodelujemo tudi pri pripravi in 

izvajanju mednarodnih športnih dogodkov.  
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PRAVILO 4: Strokovno podporne službe 
 

Občina Laško ima dobro razvito mrežo izvajalcev strokovnih programov za invalide. 
 
Prvi je to Center za socialno delo Laško, ki s svojo strokovno podporo v skladu z zakonom nudi 
invalidom različne vrste pomoči. Temeljno izhodišče politike socialnega varstva je namreč, da je 
naloga države, pa tudi lokalne skupnosti predvsem zagotavljati takšne razmere, ki bodo 
posameznikom v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali ustvarjalno sodelovanje 
in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven 
kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega 
dostojanstva. Kadar si posamezniki (v našem primeru invalidi) in njihove družine zaradi 
različnih razlogov socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do 
določenih pravic iz socialnega varstva.  
 
Center za socialno delo v okviru svojih pristojnosti (invalidom) za odpravljanje že obstoječih 
stisk in težav ponuja več vrst rešitev: 
 
• svetovanje posamezniku, ki obsega storitev:  

- Prva socialna pomoč je samostojna storitev, s katero pomagamo posamezniku ali družini, 
pri prepoznavanju socialne stiske in težave in iskanju uresničljivih oblik pomoči. 
Zagotovljena je vsakomur kot nujna strokovna pomoč in je brezplačna (ne glede na 
državljanstvo ali stalno bivališče).  Storitev "Prva socialna pomoč" obsega: 
o pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave,  
o oceno možnih rešitev,  
o seznanitev uporabnika z možnimi storitvami, dajatvami in obveznostmi, ki 

sledijo njegovi izbiri,  
o predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko uporabniku nudijo pomoč.  

- Osebna pomoč pri ohranjanju in dopolnjevanju socialnih zmožnosti posameznika – 
upravičenec do teh storitev je vsakdo, ki na področju Republike Slovenije potrebuje 
pomoč; 

 
• pomoč družini, ki v okviru delovanja centra za socialno delo zajema: 

- Pomoč družini za dom je strokovna pomoč, namenjena družini in njenim članom ter 
obsega svetovanje in pomoč pri urejanju socialnih problemov ali konfliktnih situacij med 
družinskimi člani takrat, ko te težave ogrožajo varnost in pravice članov. Pomoč je 
namenjena tudi skrbi za otroke, ki zajema njihov razvoj in vzgojo in je namenjena tudi 
usposabljanju družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. 

- napotitev posameznika do izvajalca pomoči družini na domu oziroma socialnega servisa; 
 
• Napotitev v institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v 

drugi organizirani obliki. Namen takega varstva je, da se odrasli osebi ali otroku, ki varstvo 
potrebuje, nadomesti ali dopolni funkcija doma in lastne družine, in sicer predvsem z 
bivanjem, prehrano, varstvo in zdravstvenim varstvom; otrokom in mladostnikom je glede 
na njihove potrebe zagotovljena še vzgoja in priprava na življenje. otrokom z motnjami v 
duševnem razvoju pa tudi usposabljanje, oskrba in vodenje. Institucionalno varstvo je 
organizirano v javnih socialno varstvenih zavodih in v drugih socialno varstvenih zavodih; 

• posameznik ima možnost uveljavljati tudi pravico do družinskega pomočnika, ki jo lahko 
uveljavljajo polnoletne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 
življenjskih potreb. 

Zakon o socialnem varstvu določa, da imajo storitve naravo pravice, kar pomeni, da posameznik, 
ki potrebuje določeno storitev, lahko uveljavlja pravico do storitve po predvidenem postopku. 



 
10 

Pravice do storitev se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse 
upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne pravičnosti. 
 
Center starejših – hiša generacij 
 

Kot medgeneracijski center, ki zagotavlja kvalitetno preživljanje prostega časa vsem 
generacijam, predvsem pa tretji generaciji, omogočamo aktivno in kvalitetno bivanje starejših v 
njihovem domačem okolju in povezovanje z mlajšimi generacijami. S programom, ki ga 
strokovno vodi Center za socialno delo Laško, finančno pa podpira Občina Laško, prispevamo h 
kvaliteti socialnega in družbenega okolja Občine Laško v ožjem in širšem pomenu, posamezniku 
pa dajemo občutek socialne vključenosti, katera je mlajšim generacijam tako samoumevna, 
starejši pa jo doživljajo kot boleč »dodatek« jeseni njihovega življenja. 

Neprenehoma se trudimo, da so naše aktivnosti za vse udeležence brezplačne in kot take, 
dostopne vsem, ne glede na finančni in socialni status, kar nam uspeva, v veliki meri, s pomočjo 
naših srčnih prostovoljk in prostovoljcev, ki v večini pripadajo tretji generaciji. Svoje znanje so 
pripravljeni nesebično deliti s svojimi sovrstniki, hkrati pa ga predajati mlajšim.  

Aktivnosti so organizirane individualno in skupinsko, na podlagi želja in potreb uporabnikov in 
so v obliki mesečnih programov.  

Preko celega leta se pri nas odvijajo: 

• tečaji (računalniški, tečaj cestno prometnih predpisov, tečaj peke kruha…), 
• krožki (literarni krožek, klekljanje, druženje, zeliščarski krožek, izmenjava kuharskih 

receptov, druženje ob petju,…), 
• ustvarjalne delavnice (izdelovanje voščilnic, uporabnih in okrasnih predmetov, rož iz 

krep papirja, najlon nogavic, perlic, vezenje, kvačkanje, oblikovanje gline/das mase/fimo 
mase, origami,…), 

• predavanja s področja zdravja, narave, tehnike, sociale…, 
• kulturne prireditve (folklora, zborovsko in ljudsko petje, igre, skeči, ples…), 
• predstavitve zdrave kozmetike, novih zdravil, ortopedskih pripomočkov…, 
• športne aktivnosti (telovadba za starejše in za osteoporozo, nordijska hoja…), 
• razstave (ročnih del, umetniških slik…), 
• skupine (Likovno društvo Laško, skupina za zdrav način življenja,skupina za starše…). 

 

V dnevnem prostoru je na voljo dnevni časopis in računalniki, na katerih lahko tudi deskate po 
spletu. Prav tako pa so vedno na voljo družabne igre in mala kuhinja, v kateri si lahko 
skuhate kavo ali čaj. 

V Hiši generacij je in vedno bo  prostor za vsa medgeneracijska povezovanja, ljudi z različnimi 
idejami, prepričanji, usmeritvami, ki dajejo družbenemu življenju pestrost, posamezniku pa 
omogočajo širjenje  njegovega lastnega obzorja. 

Na stežaj odpiramo vrata vsem novim idejam pa tudi tradicijam, za katere ne želimo, da gredo v 
pozabo, ampak se kot neprecenljiva dota za naše zanamce poklanja v obliki aktivnosti, 
namenjene vsem generacijam. 
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Območna lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti občin Laško in Radeče 
 
Glavne aktivnosti oziroma naloge LAS so zlasti izvedba različnih predavanj in delavnic za 
posamezne ciljne skupine, spodbujanje in zagotavljanje prostočasnih dejavnosti in varnih 
prostorov za mlade, izvajanje programov reintegracije in resocializacije uporabnikov drog v 
lokalno okolje, povezovanje in usklajevanje aktivnosti različnih akterjev na lokalni ravni, 
evalvacija programov/projektov, ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva, priprava in 
izvedba raziskav oziroma analiz stanja v lokalnem okolju itd. 
 
Thermana d.d. 
 
Thermana d.d. od leta 2010 opravljala dejavnost za katero je registrirana v okviru štirih 
profitnih centrov, in sicer: 

• Zdravilišče Laško 
• Wellness Park Laško 
• Manjše enote in  
• Dom starejših 

 
 
Dom starejših Laško 
 
V družbi Thermana d.d. od konca leta 2001 uresničujejo varstvo starejših v dveh oblikah, in sicer 
kot dom za stare in kot oskrbovana stanovanja. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 
je Thermani d.d. podelilo koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših za 165 
mest ter izdalo dovoljenje za delo v oskrbovanih stanovanjih, kamor spada tudi izvajanje 
socialne oskrbe in zdravstvene nege. 
 
Od začetnih 60 stanovalcev je število stanovalcev v Domu naraslo na 165 ljudi, za katere izvajajo  
osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju. 
 
Dom starejših Laško leži v neposredni bližini družbe Thermana d.d.. Stanovalci imajo izredno 
blizu zdravstveni dom ter mestno središče, do doma pa je speljana tudi dobra cestna ter 
železniške povezava. 
 
Stanovalci so nastanjeni v eno, dvo in triposteljnih sobah na negovalnem oddelku,  eno in 
dvoposteljnih sobah v stanovanjskem delu doma ter dvoposteljnih sobah na oddelku za 
stanovalce z demenco. 
 
V domu se izvajajo različne dejavnosti kot je npr. dejavnost socialne službe in zajema: 

• Prvi stik s stanovalcem, svojci in priprava na sprejem v Dom starejših Laško (obisk na 
domu, razgovori); 

• Svetovalno delo pri reševanju osebnih stisk in težav; 
• Pomoč pri organizaciji različnih dejavnosti v sodelovanju z delovno terapijo; 
• Delo socialnega delavca s svojci; 
• Uvajanje in vodenje prostovoljnega dela v domu. 

 
Poleg dejavnosti socialne službe je v domu organizirana zdravstveno negovalna služba, ki izvaja 
zdravstvenemu stanju in starosti primerno zdravstveno nego in oskrbo 24 ur na dan vse dni v 
letu. Za stanovalce skrbi strokovno usposobljen negovalni in zdravstveni tim ter: 

• domski zdravnik 
• dvakrat mesečno specialist psihiater 
• po potrebi specialist fiziater 
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• po potrebi zagotavljanje pregledov pri specialistih v Splošni bolnišnici Celje 
 
Poleg teh dveh dejavnosti pa nudijo  fizioterapijo v okviru katere skrbijo za ohranjanje, 
obnavljanje in izboljševanje telesnega zdravja stanovalcev s poudarkom na rehabilitaciji po 
boleznih in poškodbah. 
 
Zdravilišče Laško 
 
V okviru Zdravilišča Laško pa na področju medicine nudijo in razvijajo še naslednje programe: 

• Osnovno zdravstveno varstvo 
• Specialistično ambulantno dejavnost 
• Preventivo 
• Medicinsko rehabilitacijo 
• Obnovitveno rehabilitacijo 

 
 

PRAVILO 5: Dostopnost 
 

Že leta 2008 je Občina Laško v sodelovanju z inštitutom RIS pripravila Strokovni načrt 
razvoja invalidskega turizma v mestu Laško in Rimske Toplice. 

Občina Laško na podlagi strokovnega načrta vsako leto v proračunu zagotavlja sredstva 
za odpravljanje arhitektonskih ovir. Tako se vsako leto uredi 5 do 8 cestnih prehodov, ki 
omogočajo nemoten prehod cestnih površin v hodnik za pešce. Občina Laško načrtuje 
izvedbo projekta dostopnosti do fizičnega okolja tudi na podlagi zaznav iz okolja. Občina 
trenutno pripravlja idejno zasnovo komunikacijske poti med domom starejših občanov 
in Thermano d.d. v Laškem. S to rešitvijo se bistveno izboljšala varna pot vseh gibalno 
oviranih oseb na vozičku od Thermane d.d. do Doma starejših ter naprej do dvorane Tri 

lilije. 

Analiza pa je pokazala, da je do večine ustanov dostop možen tudi z invalidskim 
vozičkom. Težave so le pri starejših zgradbah, kjer bi bilo potrebno izvesti velike 
arhitekturne spremembe za umestitev dvigala v samo zgradbo.  Takšen primer je, 

knjižnica Laško in upravna zgradba Občine Laško. 

Ker so turistične znamenitosti in prireditve glavni elementi turistične destinacije, ki 
spodbujajo namen in obiske, si Občina Laško želi, da bi bile le-te dostopne vsem 

obiskovalcem. Zato je akcijska skupina pod drobnogled vzela tudi slednje. 
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Objekt, 
turistična 
znamenitost 

Opaženo stanje 

Pločnik vzdolž 
ceste – 
Trubarjevo 
nabrežje 

Gibalno oviranim osebam na invalidskem vozičku je onemogočen prehod po 
pločniku.  
Predlog: Odstranitev in drugačna namestitev prometnega znaka. 

 
 

Pločnik pri 
kapelici na 
koncu mostu 

Pločnik na koncu mostu, ki nas pripelje v mesto ni znižan tako, da bi ga lahko 
iz njega sestopile osebe na invalidskem vozičku. Prav tako je višina pločnika 
previsoka tudi za ostale gibalno ovirane osebe (uporabniki hodulje, palice 
ipd.) 
Predlog: Znižati je potrebno cestni robnik ter omogočiti prestop cestišča 
osebam na invalidskem vozičku. 

 
 

Parkirni 
prostor na 
desnem bregu 
Savinje 

Opaženo stanje: Ni parkirnih mest za osebe s posebnimi potrebami. 
Predlog: Označitev parkirnega mesta za osebe s posebnimi potrebami ter 
družine z malimi otroci v vozičku. 
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Krajevna 
skupnost, 
prostori 
društva 
invalidov in 
Društvo 
upokojencev 

Opaženo stanje: Dostop do društva invalidov je omogočen le do parkirišča, v 
samo stavbo pa ni prilagojenega dostopa, klančine. Dostop v prostore je tako 
onemogočen osebam s težjimi gibalnimi motnjami. V prostor KS in Društva 
upokojencev je dostop oviran vsem gibalno oviranim osebam. 
Predlog: Možna postavitev posebnega dvigala, ki se pritrdi na steno in se 
uporablja občasno. 

Aškerčev trg – 
parkirišče za 
invalide 

Opaženo stanje: Parkirišče za invalide je na prestrmem delu. Prav tako je 
samo eno. 
Predlog:  

Aškerčev trg – 
Muzej in 
Knjižnica 

Opaženo stanje: Vstop v pritlične prostore je neoviran. V zgornje nadstropje 
pa je popolnoma onemogočen.  

Aškerčev trg – 
spomenik 

Opaženo stanje: Dostop je oviran zaradi robnika in pločnika 
Predlog: Znižati robnik. 

Aškerčev trg – 
pločnik pred 
trgovino 
Medved 

Opaženo stanje: Dostop je oviran zaradi cvetličnih korit na pločniku 

 
Aškerčev trg – 
Pačnik pločnik 

Opaženo stanje: Dostop je oviran, ker ni klančine in prestrm prehod. 

 
Valvazorjev trg 
–Banka Celje 

Opaženo stanje: Urejena klančina vendar se vhodna vrata odpirajo navzven.  



 
15 

 
Valvazorjev trg 
-bankomat 

Opaženo stanje: Bankomat je postavljen na primerni višini vendar je levi 
bankomat, kjer je možno tudi plačevanje položnic, zaradi rampe, dostopnost 
za osebe na invalidskem vozičku, še posebno na električnih vozičkih oviran. 
Predlog: Rampa naj bo vsaj 120 cm oddaljena od bankomata. 

 
 

Prehod od 
Valvazorjevega 
na Aškerčev 
trg 

Opaženo stanje: Zaradi stopnic je prehod z invalidskim vozičkom 
onemogočen. Prav tako je oviran za drugim skupinam (starejše osebe, slepi in 
slabovidni, …). 
Predlog: Zaradi strmosti terena bi bilo potrebno izvesti klančino s prelomi ali 
pa se označijo alternativne poti, saj gre za gradbeno zahtevnejši poseg v 
prostor. 



 
16 

 
Pot od Banke 
Celje proti 
bivšem hotelu 
Savinja 

Opaženo stanje: Klančina ni. Osebe na invalidskih vozičkih morajo 
uporabljati cesto, kar je zelo nevarno. Prav tako je onemogočen vstop v 
trgovske in druge lokale, razen v frizerski salon Vesna.  
Predlog: Potrebno je do cestišča znižati del pločnika in ga prilagoditi osebam 
na invalidskem vozičku.  

 
Objekt 
Savinja 

Opaženo stanje: Objekt ima urejeno klančino in parkirni prostor za invalide. 
Vendar pa dostop onemogočajo ostala parkirna mesta, ki so umeščena tik ob 
klančino. Avtomobili tako ovirajo dostop od parkirišča za invalide do 
klančine. 
Predlog: Parkirišče za invalide se postavi čim bližje klančini ter preusmeriti 
ostala parkirišča, da ne zapirajo poti do klančine. 
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Upravna 
stavba Občine 
Laško 

Opaženo stanje: Dostop do upravnih prostorov v pritličju je v celoti urejen 
za osebe na invalidskih vozičkih. Urejena je tudi klančina do bifeja 3DVA. 

 
 

 
Prostori 
urada 
župana, 
občinskih 
služb in DURS 

Opaženo stanje: Neposredni dostop do prostorov župana ter občinskih služb 
v prvem nadstropje je za vse gibalno ovirane osebe onemogočen saj do urada 
župana vodijo strme stopnice. 
Predlog: V stavbi ali zunaj nje se uredi dvigalo, ki bo omogočala dostop do 
urada župana in občinskih služb v prvem nadstropju. 
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Prostori 
podžupana in 
poslanske 
pisarne 

Opaženo stanje: Dostopnost je omogočena vsem obiskovalcem tudi gibalno 
oviranim osebam. 
  

Pločnik ob 
Trubarjevi 
ulici proti šoli 

Opaženo stanje: Pločnik je preozek za osebe na invalidskem vozičku. 
Pravzaprav je celotna Trubarjeva ulica je preozka. To pa pomeni tudi težave 
pri reševanju problema dostopnosti za osebe na invalidskih vozičkih. Ulica je 
v celotni dolžini neprilagojena za invalide. 
Predlog: Dostopnost Trubarjeve ulice je potrebno celostno reševati.  Preučiti 
možnost razširitve pločnika ter zoženje ceste.  

 
Pošta Opaženo stanje: Dostop do pošte je za osebe na invalidskem vozičku zelo 

otežen. Pred pošto so postavljeni stebrički, ki lahko ovirajo dostop osebam na 
vozičku. Urejen je cestni prehod za invalide vendar pa so težave strme 
klančine. Neposredno pred pošto ni možnosti izstopa za invalide. Prav tako je 
pločnik Trubarjevi ulici preozek za dostop osebam na invalidskem vozičku. 
Parkirna mesta za invalide so postavljena v bližini, ob trgovini vendar so 
včasih zasedena. 
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Vstop v prostore pošte ovirajo tudi vrata, ki so pretežka za gibalno ovirane 
osebe, tudi za starejše obiskovalce. 
 
Predlog: Omogočiti je potrebno nemoten dostop vsem osebam, saj je pošta 
eden izmed ključnih objektov v mestu, kamor vstopajo tudi turisti. Ker je 
pločnik že znižan ter prehod urejen je potrebno kot prvo odstraniti količke 
pred vhodnimi vrati. Nato je potrebno prilagoditi vhodna vrata, da se bodo 
avtomatsko odpirala. 
 

 
Osnovna šola 
Primož 
Trubar 

Opaženo stanje: Pred šolo so parkirna mesta vendar ni zarisanih mest za 
osebe s posebnimi potrebami. Dostop do stavbe je za gibalno ovirane osebe 
sicer urejen vendar je vstop v samo stavbo otežen zaradi preozkih in težkih 
vrat. 
Šola ni opremljena z ustreznimi Braillovimi znaki. 
Predlog: Prilagoditev vrat za vstop gibalno oviranim osebam. Ureditev 
parkirnega mesta za invalide. 

Zavarovalnica 
Triglav 

Opaženo stanje: Zaradi stopnic vstop v prostore ni omogočen. Prav tako ni 
urejen prehod iz cestišča na pločnik. Ni parkirnega mesta za invalide, pločnik 
pa se nekaj metrov naprej od Zavarovalnice Triglav zoži in ni več primeren za 
osebe na vozičku. 
Predlog: Urediti dostop do in v prostore Zavarovalnice Triglav. 

Zdravstveni 
dom in zobna 
ambulanta 

Opaženo stanje: Zdravstveni dom Laško in zobna ambulanta sta dva ključnih 
objektov v mestu, kjer je potrebno zagotoviti nemoten dostop vsem osebam, 
še posebno osebam s posebnimi potrebami. Vendar pa je dostopnost do 
objekta za osebe na invalidskem vozičku zelo otežena, če ne že nedostopna. Iz 
vseh smeri stavbo obkrožajo visoki pločniki brez znižanih delov za sestop 
oseb na invalidskem vozičku. Pregradne verige, ki onemogočajo dostop 
vozlom do vhodnih vrat objektov onemogočajo dostop tudi osebam na 
invalidskem vozičku in so lahko nevarne tudi za slepe in slabovidne osebe. Na 
Kidričevi ulici so urejen stopnice s pločnika do dvorišča zdravstvenega doma 
in imajo klančino, ki pa je namenjena samo za kolesarje, medtem ko je za 
osebe na invalidskem vozičku popolnoma neprimerna, saj je prestrma in 
nevarna. Tako zdravstveni dom kot tudi zobna ambulanta nimata signalnih 
oznak v Braillovi pisavi za slepe in slabovidne kot tudi ne svetlobnih signalov 
za gluhe in naglušne. ZD ima dostop za invalide le v pritličje. V načrtu je 
izgradnja dvigala za stavbo splošne medicine, s tem bodo invalidom dostopne 
tudi ambulante v nadstropju, laboratorij in uprava; 
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Predlog: Zaradi pomembnosti ustanove tako za krajane kot tudi za vse ostale 
obiskovalce mesta Laško je potrebno nujno urediti dostopnost za vse osebe s 
posebnimi potrebami. Potrebno je znižati pločnik na Kidričevi cesti in ga 
znižati vsaj na dveh mestih. S klančino bi lahko uredili dostop direktno pred 
vhod zdravstvenega doma iz Kidričeve ulice, kjer so sedaj stopnice. Vstop v 
stavbe bi moral biti urejen z lažjimi vrati. Zdravstveni dom nujno potrebuje 
tudi dvigalo, ki ga je potrebno čim prej zagotoviti.  
Zagotoviti je potrebno tudi signalne oznake z Braillovo pisavo za slepe in 
slabovidne ter svetlobne signale za naglušne in gluhe. 

Celjske 
lekarne 

Opaženo stanje: Dostop je omogočen iz vseh strani. 

Lekarna Cizej Opaženo stanje: Dostop je sicer omogočen vendar je klančina iz Trubarjeve 
ulice na Kidričevo v enem delu prestrma. Namenjena je bolj kolesarjem. 
Predlog. Primerno se uredi klančina. 

 
 

Celjske 
Lekarne 

Opaženo stanje: Dostop je urejen iz vseh strani, prav tako tudi prehod za 
pešce. 

Trgovski 
lokali na 
Orožnovem 
trgu 

Opaženo stanje: Noben lokal ter trgovina nimata urejenega dostopa za 
gibalno ovirane osebe.  
Predlog: Objekti bi lahko imeli posebne premične klančine. Dva ali več 
lokalov bi si lahko delila klančino kar bi bilo finančno najbolj ugodno. 

Prostori 
Območnega 
združenja RK 
Laško 

Opaženo stanje: Poslovni prostori Območnega združenja RK Laško se 
nahajajo v 1. nadstropju, do katerih žal vodijo stopnice. Dostopnost vsem je 
bila rešena z domofonom, ki je nameščen pred stopniščem spodaj, na 
katerega se odzovemo, kadar pridejo k nam gibalno ovirane osebe. Takrat 
usluge uredimo na dvorišču, v nujnih primerih je možno to opraviti tudi v 
skladišču, kjer je dostopnost mogoča, saj ni  arhitektonskih ovir. 
Predlog: 

Prostori 
knjižnice 
Laško 

Opaženo stanje: Gibalno oviranim osebam je omogočen dostop samo v 
pritličje. V zgornje prostore je zelo otežen oziroma popolnoma onemogočen 
za osebe na invalidskem vozičku. 
Predlog: Osebje knjižnice poskrbi, da je gradivo iz zgornjega nadstropja na 
voljo tudi gibalno oviranim osebam. Preučiti možnost izgradnje dvigala. 
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Razgledne 
ploščadi nad 
reko Savinjo 

Opaženo stanje: Na razgledni ploščadi manjka klančina primerna za dostop z 
otroškim vozičkom. 

 
Predlog: Postavitev klančine na enem izmed skrajnih delov ploščadi. 

Avtobusna in 
železniška 
postaja 

Opaženo stanje: Vstop v sam objekt železniške postaje je za gibalno ovirane 
osebe otežen zaradi stopnic. Dostop na peron pa je ustrezno znižan in 
omogoča normalen dostop tudi gibalno oviranim osebam. Več težav imajo 
lahko slepe in slabovidne osebe, za katere ni nobene prilagoditve 
infrastrukture s posebnimi znaki v Braillovi pisavi, ki bi jih usmerjala do 
prodaje kart in do perona. 
Peroni, tako kot na večino slovenskih železnicah niso prilagojeni za 
dvigovanje oseb na invalidskem vozičku in ostalih gibalno oviranih oseb. 

 
Predlog: Najprej je potrebno urediti manjšo klančino za dostop osebam v 
invalidskem vozičku v sam objekt do prodaje kart. V čakalnici bi lahko 
postavili posebne signalne napise v Braillovi pisavi., za gluhe in naglušne pa 
posebne svetlobne signale, s katerimi jih bi opozorili na prihajajoči vlak. 
Premisliti pa je potrebno tudi za ureditev dvigala za dvigovanje oseb na 
invalidskem vozičku ter lažji vstop na vlak. 
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Grad Tabor Opaženo stanje: Grad nad mestom je zanimiva turistična znamenitost 
Laškega. Ker je lepo urejen je zanimiv tudi za osebe s posebnimi potrebami. 
Grad je sorazmerno enostavno dostopen vendar je klančina do vhoda na 
dvorišče grada prestrma za osebe na invalidskem vozičku. Lahko bi uporabili 
alternativno pot okoli gradu, vendar  bi bilo potrebno odstraniti stopničke. 
Grajsko dvorišče je povsem dostopno in urejeno, v restavracijo pa osebam na 
invalidskem vozičku dostop ni mogoč. 

 
Predlog: Ureditev poti okoli gradu s postavitvijo klančin. Zaradi majhnega 
naklona in lepega razgleda je pot zelo zanimiva za osebe s posebnimi 
potrebami. Na grajskem dvorišču, ki bi lahko bila stična točka tudi v zimskem 
času zagotoviti postavitev miz za gibalno ovirane osebe. Morda postavitev 
šotora. Dvigalo je bistveno dražja rešitev. 

Večnamenski 
objekt – GD 
Rimske 
Toplice 

Opaženo stanje: Dostop v prostore knjižnice Rimske Toplice je v celoti 
prilagojen za gibalno ovirane osebe. Večnamenska dvorana se nahaja v 
zgornjem nadstropju. Objekt nima dvigala, zato je dostop za gibalno ovirane 
osebe otežen. 
 

Zdravstveni 
dom Rimske 
Toplice 

Opaženo stanje: Dostop v ZD Rimske Toplice je primerno urejen za vse 
obiskovalce. 

Turistične 
kmetije na 
območju 
Občine Laško 

Opaženo stanje: Turistične kmetije omogočajo dostop tudi gibalno oviranim 
osebam. Manjkajo pa signalni znaki za gluhe in naglušne ter slepe in 
slabovidne osebe.  
 

Lekarna 
Rimske 
Toplice 

Opaženo stanje: V prostor lekarne je možen dostop iz parkirišča, ki je 
nivojsko v enaki višini kot vhod v lekarno. Vendar ni označenega parkirnega 
mesta za invalide. Iz ulice je dostop otežen oziroma onemogočen. 
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Predlog: Potrebno je označiti parkirno mesto za invalide ter znižati cestni 
robnik.  

Pokopališče 
Rimske 
Toplice 

Opaženo stanje: Dostop na pokopališče je za osebe na invalidskem vozičku 
onemogočen. Tudi vrata za odpiranje so neprimerna. V kolikor bi oseba na 
invalidskem vozičku uporabila prehod na mestu, kjer so kontejnerji, je ta 
preozek. Opozoriti je potrebno, da je dostop iz cestišča tudi nevaren, 
predvsem v zimskem času. 

 
Predlog. Uredi se klančina ali pa se vhod primerne širine uredi na drugem 
mestu. 
 

TUŠ Market 
Rimske 
Toplice 

Opaženo stanje: Vstop v trgovino je omogočen vsem osebam. Ni pa vidno 
označenega parkirnega mesta za invalide.  
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Predlog: Označi se parkirno mesto za invalide. 

Most čez 
Savinjo 

Opaženo stanje: Most ne omogoča srečanja dveh vozil. Na vsaki strani je 
pločnik, vendar je na eni strani popolnoma uničen in nevaren za vse pešce. 
Zato so pešci s prometnim znakom prisiljeni uporabljati samo en pločnik, ki 
pa že tudi kaže znake dotrajanosti. Prehod mostu z invalidskim vozičkom je 
popolnoma onemogočen,  ker na obeh koncih ni urejene klančine. Prav tako je 
pločnik preozek. Otežen je tudi prehod z otroškim vozičkom. 
 

 
 

Vzdolž celotnega mostu je moč opaziti krivljeno železo. 
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Predlog: Most je potreben celovite prenove. Pri tem je potrebno upoštevati 
primerno širino za prehod z invalidskim vozičkom. Za dodatno varnost se 
cestišče in pločnik loči z varovalno ograjo. 

Železniška 
postaja 
Rimske 
Toplice 

Opaženo stanje: Dostop na železniško postajo je za osebe na invalidskem 
vozičku popolnoma onemogočen. Prav tako je dostop otežen mladim družina 
z otroškim vozičkom. Razlog je zelo strma pot, ki jo na koncu še dodatno 
ovirajo stopnice. 
 

 
Predlog. Zaradi strmega terena je potrebno preučiti možnost ureditve 
klančine s prelomi oziroma urediti bolj položen dostop do prostorov 
železniške postaje in perona.  
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Letni bazen 
»Aqua Roma« 
Rimske 
Toplice 

Opaženo stanje: Dostop na bazen je omogočen vsem osebam. Označena so tri 
parkirna mesta za invalide  

Prehod za 
pešce pri 
spomeniku 
Anton Aškerc 

Opaženo stanje: Prehod za pešce je popolnoma neprimeren za osebe na 
invalidskem vozičku. Prav tako predstavlja težavo za ostale gibalno ovirane 
osebe. Pot mimo spomenika je že od nekdaj služila kot glavna pot od 
železniške postaje do zdravilišča v Rimskih Toplicah. Vendar je za osebe na 
invalidskih vozičkih prestrma. Prvo večjo strmino predstavlja odsek od konca 
mostu do prehoda čez glavno cesto G1-5. Bankina ob prehodu ni primerno 
urejena. Na drugi strani ceste robnik pločnika ni znižan.  

 
 

Drugo večjo strmino predstavlja odsek poti mimo spomenika Antona Aškerca. 
Prehod dodatno omejujejo vertikalne ovire za motorna vozila. V kolikor se 
gibalno ovirane osebe uporabijo pot desno od prehoda proti trgovini pa je 
predstavlja oviro odsek od konca pločnika do trgovine.  
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Predlog: Preučiti in pripraviti je potrebno idejno rešitev za komunikacijsko 
pot od železniške postaje do zdravilišča ter tudi do večnamenskega objekta, 
knjižnice Rimske Toplice. 

Prostori 
Društva 
invalidov 
Rimske 
Toplice  

Opaženo stanje: Prostori se nahajajo v zgornjem nadstropju večnamenskega 
objekta Rimske Toplice in so za osebo v invalidskem vozičku nedostopni. Prav 
tako je dostop otežen za ostale gibalno ovirane osebe. Dvigala objekt nima. 
 
Predlog: Poiskati je potrebno primernejše prostore za delovanje društva, ki 
bodo primerni tudi za osebe na invalidskem vozičku. 
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PRAVILO 6: Vzgoja in izobraževanje 
 
Občina Laško za otroke s posebnimi potrebami zagotavlja osebno pomoč pri prevozu s 

šolskim kombijem oziroma med prevozom otrok od doma do šole ter nazaj.  

PRAVILO 7: Zaposlovanje 
 
Na Zavodu RS za zaposlovanje, Uradu za delo Laško, je bilo na dan 30.9.2012 prijavljenih 572 
brezposelnih oseb, ki živijo na območju občine Laško. Od tega je 87 invalidnih oseb, kar 
predstavlja 15 % brezposelnih oseb. 80% brezposelnih invalidov je pridobilo invalidnost po 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (delovni invalidi). 8 oseb je pridobilo 
invalidnost še v mladostnem obdobju (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). 9 
brezposelnih pa je pridobilo invalidnost po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb oz. po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l .RS št.  87/2011).  
Kar 49,4 % je starejših od 50 let. 26,4 % je starih med 40 in 50 let. 24 % je mlajših od 40 let, pri 
čemer sta le 2 invalida mlajša od 25 let.     
 
58,6 % ima I. ali II. stopnjo izobrazbe, 28,7 % ima III. ali IV. stopnjo izobrazbe, V. stopnjo 
izobrazbe ima 9,2 % invalidov. Le 3 invalidi imajo VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. 
81,6 %  je prijavljenih več kot eno leto.  
 
Na območju občine Laško ni nobenega invalidskega podjetja, zato se invalidi zaposlujejo v 
običajnem delovnem okolju. Od 1.1. 2012 do 30.9.2012 se je zaposlilo 8 invalidov. 
Država za zaposlovanje invalidov vsako leto namenja finančne spodbude. Invalidi se kot ranljiva 
skupina (35.čl. Zakona o urejanju trga dela, Ur. l. RS št. 80/2010) prednostno vključuje v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja. Zavod RS za zaposlovanje omogoča delodajalcem, ki zaposlujejo 
invalide, javne razpise in povabila za nepovratna finančna sredstva. 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov predvideva naslednje možne rešitve 
za zaposlovanje invalidov: 

- pridobitev statusa invalida,  
- pravico do zaposlitvene rehabilitacije,  
- različne oblike zaposlovanje invalidov (zaposlitev v običajnem delovnem okolju, 

invalidskem podjetju, v podporni zaposlitvi in zaščitno zaposlitev na delih, ki ustrezajo 
invalidovim sposobnostim   

- kvotni sistem zaposlovanja invalidov (podrobneje ga določa Uredba o določitvi kvote za 
zaposlovanje invalidov),  

- spodbude za zaposlovanje invalidov,  
- sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 

 
Od 1.1.2012 do 30.9.2012 se je v proces zaposlitvene rehabilitacije vključilo 7 brezposelnih 
invalidov. 
 
Z uvedbo kvotnega sistema zaposlovanja invalidov se je njihova zaposljivost povečala, saj zakon 
predvideva subvencijo plač invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest, oprostitev 
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, nagrade za 
preseganje kvot ipd. Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov odloča o 
pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev. Zadolžen je tudi za izvajanje nadzora 
kvotnega sistema. 
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V skladu se zbirajo namenska sredstva iz plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane 
kvote, sredstva pokojninskega in invalidskega zavarovanja za pospeševanje zaposlovanja 
delovnih invalidov, namenski prihodki državnega proračuna iz naslova plačanih glob za 
prekrške in za odvzeto premoženjsko korist ter proračunska sredstva za subvencioniranje plač 
invalidov. 
 
 

PRAVILO 8:  Finančna pomoč in socialna varnost 
 
V Občini Laško za materialno varnost invalidov skrbijo: 

• Center za socialno delo Laško z rednimi in izrednimi denarnimi socialnimi pomočmi, 
• Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z nadomestili za čas čakanja na 

delo, 
• Občina Laško z dodeljevanjem občinskih enkratnih denarnih pomoči, 
• Rdeči križ z različnimi pomočmi v denarni in funkcionalni obliki, 
• Ostale humanitarne organizacije na področju občine v različnih oblikah. 

 
Občina Laško, na osnovi pravilnikov, svojim občanom ponuja različne oblike enkratne denarne 
pomoči. 
Osnovna je enkratna denarna pomoč Občine Laško, do katere je enkrat letno upravičen vsak 
občan oziroma družina, ki ima stalno prebivališče v občini Laško in katerega dohodek na 
družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega 
zneska minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji, za več kot 10 %. Enkratna denarna pomoč se 
upravičencem izplačuje v funkcionalni obliki (s poravnavo neplačanih obveznosti vlagatelja ali z 
možnostjo nakupa najnujnejših življenjskih potrebščin na osnovi naročilnice Občine Laško). 
Upraviči se na osnovi vložene vloge in sicer do porabe proračunskih sredstev zagotovljenih za 
enkratno denarno pomoč. 
Naslednja je enkratna denarna pomoč za novorojence v občini Laško do katere je upravičen eden 
od staršev pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in 
imata  na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v občini Laško. Višina enkratne denarne 
pomoči za novorojence je 130,00 EUR za prvega otroka, 140,00 EUR za drugega otroka in 150,00 
EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Upraviči se na osnovi vložene vloge in izplača iz 
proračuna Občine Laško. 
Študentom je ponujena enkratna denarna pomoč za študij v tujini, do katere so upravičeni 
izjemno nadarjeni posamezniki v primeru, da ugled tuje šole ali mentorja zagotavlja visoko 
kvaliteto izobrazbe in da smer in program študija pomembno prispevata k dosedanjim 
študijskim dosežkom kandidata. Enkratna denarna pomoč za študij v tujini se odobri enkrat v 
študijskem letu in sicer za dodiplomski in podiplomski študij. Vlogo lahko vložijo na osnovi 
objavljenega javnega razpisa, denarna sredstva objavljena v javnem razpisu pa se upravičijo na 
osnovi pridobljenih točk. 
Poleg tega Občina Laško omogoča svojim občanom še subvencijo najemnine, subvencijo 
letovanja v Baški na otoku Krku za osnovnošolske otroke in pa pomoč pri pokrivanju pogrebnih 
stroškov v primeru, da je bil pokojni občan občine Laško in so zavezanci za plačilo pogrebnih 
stroškov upravičeni do denarne socialne pomoči na Centru za socialno delo Laško oziroma 
njihovi prihodki ne presegajo cenzusa za pridobitev enkratne denarne pomoči v Občini Laško. 
 
Na Centru za socialno delo Laško lahko občani občine Laško vložijo vlogo za dodelitev redne ali 
izredne denarne socialne pomoči. 
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Skrb za boljšo kakovost življenja starejših in invalidnih oseb pri območnem združenju 
rdečega križa laško 
 
Območno združenje Rdečega križa Laško povezuje in usklajuje delo s trinajstimi Krajevnimi 
organizacijami laške in radeške občine. Na področju laške občine usklajuje in razvija svojo 
dejavnost ter izvaja programe v devetih krajih, in sicer : Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Rečica, 
Rimske Toplice, Sedraž, Šentrupert, Vrh in Zidani Most.   
 
Omenjeni programi se zlasti odražajo na socialnem področju in delno tudi na področju 
zdravstveno vzgojne dejavnosti in dela z mladimi v Rdečem križu. Območno združenje Rdečega 
križa na socialnem področju izvaja 17 različnih programov, ki niso namenjeni zgolj in samo 
članom, ampak vsem občanom občine Laško.  
 
Programi so obsežni in obsegajo dejavnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju in s pomočjo krajevnih 
organizacij ter predanih prostovoljcev. Programi so namenjeni starejšim, bolnim, osamljenim in 
invalidnim osebam. Najpomembnejše dejavnosti v tem sklopu so:  

• organizacija srečanj starejših za vse krajane nad določeno starostno mejo, 
• obiski jubilantov – ponekod vseh 80 letnikov, 90 letnikov organizirano skupaj s KORK, 

Občinama, KS, drugimi društvi in organizacijami, katerih člani so in visokih jubilantov 
• obiskovanje starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb na njihovih domovih, 
• organiziran, sočasni obisk varovancev v Trubarjevem domu v Loki skupaj s KO RK in 

Občinama in v Domu starejših Thermane Laško d.d.;  
• obiski občanov v drugih domovih za starejše /lani je bilo v domove nameščenih 173 

občanov Laškega in Radeč/;  
• postaje RK,  
• ustanavljanje skupin za samopomoč,   
• zdraviliško letovanje starejših, bolnih, invalidov in osamljenih  
• tečaji Nege bolnika na domu za lažje premagovanje opravil ob ležečem bolniku 
• izvajanje preventivnih zdravstveno vzgojnih predavanj, meritev krvnega sladkorja, 

holesterola, trigliceridov, krvnega tlaka, edukativni pregledi dojk, kostne gostote;  
 
Poseben del je namenjen pomoči občanom za preživetje, v katerega se glede na socialni status in 
kriterije uvrščajo med upravičence vsi občani, upravičeni do tovrstne pomoči, in sicer:   

• pomoč v denarnih sredstvih, v okviru možnosti in zaradi nujnih potreb, in sicer v obliki 
naročilnic, plačil nujnih položnic, redko in le izjemoma v gotovini, kar mora biti posebej 
pisno obrazloženo ali predložen račun. Pri tem polovični znesek prispevajo KORK, po 
predhodni odobritvi 

• pomoč v obliki začasne denarne pomoči z vračilom /le izjemoma/ 
• pomoč v paketih FIHO /prehrambeni paketi in pralni prašek/ in akcije »Lepo je deliti« 
• pomoč v hrani iz Ukrepa EU v treh delih  
• pomoč v oblačilih, obutvi, posteljnini, igračah...  
• pomoč v opremi /bela tehnika, jogiji, kavči, otroške postelje, vozički, omare, stoli, 

mize…./; 
• organizacija in izvedba dobrodelne prireditve »Laško združuje dobre želje«, ki jo 

pripravljamo skupaj z Občino Laško, Društvom sožitje Laško in  Kulturnim centrom 
Laško za osebe Društva sožitje in učence šole s prilagojenim programom; 

• solidarnostne akcije za družine in posameznike ob večjih naarvnih in drugih nesrečah,  
• pomoč osebam in organiziranje akcije zbiranja le te za odpravljanje arhitektonskih ovir, 

za nabavo posebnih pripomočkov za gibanje /dvigala, motorni vozički.../ 
• občasna izposoja bolniške postelje ipd. 
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PRAVILO 9: Družinsko življenje in osebna integriteta 
 
Občina Laško s programi pomoči na domu omogoča, da lahko osebe s posebnimi potrebami 
živijo v krogu svojih domačih. 
 
Z izvajanjem programov v sklopu »Skrb za boljšo kakovost življenja«, ki ga izvaja Območno 
združenje Rdečega Križa Laško se sledi naslednjim  ciljem: 
• izboljševati kakovost življenja starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, 
• zmanjševati socialno izključenost starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, 
• razvijati solidarnost, strpnost in skrb za druge, tudi v okviru programa krožkov RK 
• razvijati medgeneracijsko povezovanje, 
• seznanjanje z dejavniki tveganja ter spodbujanje k zdravemu načinu življenja 
• vzgoja mladih članov in učencev v okviru krožkov RK na osnovnih šolah laške in radeške 

občine 
• povezovanje in usklajevanje dela z drugimi društvi in organizacijami na humanitarnem 

in socialnem področju v laški občini / DI, DU, Društvo sožitje, Karitas.../ 
 

PRAVILO 10: Kultura  
 
Kulturne prireditve se lahko udeležijo tudi osebe s posebnimi potrebami. To jim omogoča 
prilagojeni dostopi v prostore kulturnega centra ter tudi knjižnice. Težavo se pojavi lahko zgolj 
pri slepih in gluhih osebah. Kljub temu občina pri vseh novih projektih skrbi, da se že v naprej v 
večnamenske prostore vgrajuje indukcijska zanka za naglušne  osebe.  Večjo oviro za gibalno 
ovirane osebe predstavljajo dostop v višje nadstropje knjižnice Laško in Muzej.  
 
V samem kulturnem centru Laško, osebe na vozičku, ne morejo stopiti na sam oder. 
 
Težave pa se lahko pojavljajo v kulturnih domovih, katerih vstop ni prilagojen za gibalno ovirane 
osebe.   
 

PRAVILO 11: Rekreacija in šport 
 
Laško ima veliko športnih dogodkov, ki se odvijajo v dvorani Tri lilije. V letu 2012 je v Laškem 
potekalo evropsko prvenstvo v košarki na vozičkih. Z obnovo dvigala smo delno  tudi lažje 
zagotovili dostopnost. Problem, ki smo ga opazili je v označevanju, in sicer ni razvidno kam vse 
lahko gredo invalidi oz. do kod jim je omogočen dostop.  
 
Prav tako se lahko osebe s posebnimi potrebami udeležujejo različnih športnih dogodkov, kot ja 
npr. dobrodelni tek vesele nogice, ki je namenjen vsem mlajšim in starejšim ljubiteljem športa in 
rekreacije ter podpornikom oseb s posebnimi potrebami. 

PRAVILO 12: Religija  
 
Občina Laško s prilagajanjem dostopnosti in odstranjevanjem arhitektonskih ovir omogoča 
osebam s posebnimi potrebami lažjo dostopnost do verskih objektov. Občina bo v bodoče 
strmela k temu, da bo informacije o osebah s posebnimi potrebami ter njihovimi željami 
posredovala verskim ustanovam. 
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PRAVILO 13: Informiranje in raziskovanje 
 
»Državo naj prevzame vso odgovornost za zbiranje in posredovanje informacij o 
življenjskih pogojih invalidov in pospešujejo celovito raziskovanje vseh vidikov, vključno 
z ovirami, ki vplivajo na življenje invalidov.« 
 
Občina Laško nima vzpostavljenega sistema za zbiranje statističnih podatkov, ki se nanašajo na: 

• položaj invalidnih učencev v izobraževalnem procesu; 
• pogoje na delovnem mestu za invalide; 
• zaposlitvene možnosti invalidov; 
• dodatne osebne stroške zaradi invalidnosti; 
• vpliv omejevanja izdatkov in povečanih obremenitev na dohodke invalidov. 

 
Zato je njena naloga, da vzpostavi bazo podatkov, v kateri bodo zbrane informacije: 

• o vrstah invalidov in njihovih potrebah; 
• o invalidskih organizacijah, ki imajo sedež v občini Laško ter tudi ostalih organizacijah, 

katerih sedež je drugje delujejo pa na območju občine Laško; 
• o storitvah in programih, ki so namenjeni invalidom. 

 
Z vzpostavitvijo sistema bo občina lahko skupaj z invalidskimi organizacijami razvija nove 
podporne storitve ter izpopolnjevala že obstoječe. 
 

Za starejše osebe občina preko službe pomoči na domu, ki jo izvaja CSD Laško, izvaja 
osebno pomoč na domu. 

Za turistično vodenje ogleda kraja zavod STIK zagotovi za večjo skupino tudi tolmača 
znakovnega jezika.  

PRAVILO 14: Oblikovanje in načrtovanje politike 
 
Enako kot vsi ostali občani Občine Laško se lahko invalidi vključujejo v oblikovanje politike in 
načrtovanje invalidskega varstva v Občini Laško preko svojih predstavnikov (svetnikov) skozi 
javno obravnavo predlogov dokumentov občine, ki potekajo na sejah občinskega sveta. 
 
Prav tako lahko svoje predloge uveljavljajo tudi na ravni krajevne skupnosti kot tudi preko 
ostalih organizacij in društev. 

PRAVILO 15: Zakonodaja 
 
Občina Laško v največji možni meri ter v skladu s svojimi pristojnostmi skrbi, da se zakonodaja, 
ki se nanaša na osebe s posebnimi potrebami upošteva pri reševanju posameznih zadev, ki se 
tičejo posameznika. 
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PRAVILO 16: Ekonomska politika 
 
Občina Laško že ima sprejete ukrepe s katerimi ustvarja enake možnosti za invalide. Ukrepi se 
nanašajo predvsem na spoštovanje pravic invalidov pri nastajanju novih projektov, ki se 
nanašajo na novo gradnje.  
 
Prav tako ima v proračun občine laško vključeno finančno postavko »05512 Mesto prijazno 
invalidom« preko katere sofinancira projekte s katerimi občina prilagaja javno infrastrukturo 
potrebam invalidov. 
Želje predstavnikov invalidskih organizacij pa se kažejo pri večji vključenosti v nastajanje 
tovrstnih projektov.  
 

PRAVILO 17: Koordinacija dela 
 
Občina nima stalnega koordinacijskega odbora za reševanje vprašanj invalidov. 
 

PRAVILO 18: Invalidske organizacije 
 
Občina Laško vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti v občini. Namen razpisa je spodbujanje invalidskih in humanitarnih 
organizacij k izvajanju njihovih programov, ki jih organizacije izvajajo za svoje člane in druge 
osebe s posebnimi potrebami. 
 

PRAVILO 19: Usposabljanje strokovnega osebja 
 
Osebe, ki se srečujejo s problematiko oseb s posebnimi potrebami se udeležujejo seminarjev, 
kjer je predstavljena problematika življenja oseb s posebnimi potrebami, novosti na področju 
zakonodaje ter tudi načini in postopki reševanja.  
 

PRAVILO 20: Nacionalen nadzor in ocenjevanje programov za invalide 
v okviru izvajanja Standardnih pravil 
 
Tako občina kot tudi invalidske organizacije nimajo vzpostavljenih meril za ocenjevanje 
primernosti načrtov invalidske politike ter akcijskih načrtov v občine. Občina bo strmela k temu, 
da se najprej vzpostavijo merila za ocenjevanje doseganja ciljev. V akcijskem načrtu je potrebno 
izdelati tudi merljive kazalnike za ocenjevanje. 
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PRAVILO 21: Tehnično in gospodarsko sodelovanj 
 
Občina Laško vzpostavlja ustrezne tehnične pogoje, ki niso namenjeni zgolj skupini invalidov, ki 
prihajajo iz kraja ter Slovenije ampak tudi za ostale invalide, ne glede državljanstvo. Vsekakor pa 
bo potrebno ugotoviti, ali se potrebe invalidov iz držav v razvoj razlikujejo od ostalih. Zato bo 
pozornost pri bodočih projektih posvečena tudi njim v skladu z veljavnimi zakoni in 
podzakonskimi akti. Kljub temu, pa občina že sedaj skrbi, da tudi slednji uživajo podobne 
pravice. 
 
 

PRAVILO 22: Mednarodno sodelovanje 
 
Občina Laško je pobratena z naslednjimi občinami po Evropi.  

• Občina Pliezhausen 
• Občina Trstenik 
• Občina Vrbovec 
• Občina Mionica 

 
Z vsemi sodelujemo tudi v smislu obravnavanja invalidske problematike in si medsebojno 
izmenjujemo izkušnje. 
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1. Informiranje, osveščanje in komunikacija  
 

Cilji: 

• Osveščanje in seznanjanje ljudi o problematiki oseb s posebnimi potrebami. 

• Obveščati osebe s posebnimi potrebami glede uveljavljanja njihovih pravic 

• Obveščati turiste in obiskovalce občine o prilagojenosti objektov za turiste s posebnimi 
potrebami, dostopnostjo do posameznih znamenitosti in možnostjo aktivnega 
preživljanja prostega časa. 

• Osveščala javnost , da so invalidi državljani, ki imajo enake pravice kot vsi ostal. 

• Vsem invalidskim organizacijam, ki delujejo na področju občine omogočila, da bodo na 
spletni strani občine pripravili celovito informacijo o svojem delovanju 

 

Ukrep 1.1  - Osveščanje in informiranje na spletni strani Občine Laško 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Nadgradnja spletne strani  Občine Laško s 
celovitimi informacijami o potrebah in 
možnostih za osebe s posebnimi potrebami 
ter o delovanju invalidskih organizacij. 

Občina Laško 2014 500,00 

Redno osveževanje spletne strani Občine 
Laško z aktualnimi informacijam za osebe s 
posebnimi potrebami. 

Občina Laško 
Svet za invalide 

Trajna 
naloga 

- 

 

Ukrep 1.2  - Osveščanje in informiranje v tiskanem gradivu 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Izdelava zgibanke z informacijami o 
delovanju invalidskih in podpornih 
organizacij 

Svet za invalide 2014 2.000,00 

V informativnem gradivu TIC-a se za 
programe primerne za osebe s posebnimi 
potrebami uvedejo oznake »dostopno za 
invalide« ter vrsta prilagoditve 

STIK Laško 
TD Laško 

Trajna 
naloga 

- 

Osveščanje in informiranje o delovanju 
sveta za invalide v Laškem Biltenu 

Svet za invalide Trajna 
naloga 

- 
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Ukrep 1.3. Komunikacija 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Zaposlene v TIC usposobiti za delo z 
osebami s posebnimi potrebami.  

STIK Laško 
TD Laško 

Trajna 
naloga 

2.000,00 

Na recepcijah zdravilišč, kopališč, TIC-a, ZD, 
večnamenskih dvoran so  na razpolago 
pripomočki, ki omogočajo gluhim, 
naglušnim, slepim in slabovidnim nemoteno 
komunikacijo (lupa, tipkovnica z zaslonom 
ali Braillova tablica indukcijska zanka, 
zloženka v Bralillovi pisavi) 

Thermana Laško 
Občina Laško 
ZD Laško 
STIK Laško 

Trajna 
naloga 

10.000,00 

Uvedba brezplačne telefonske številke 080 TIC, 
Občina Laško 

2015 1.000,00 

 

Ukrep 1.4 – Osveščanje mladine in otrok. 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Osveščanje otrok v vrtcih in osnovnih šolah 
o potrebah in oteženem življenju oseb s 
posebnimi potrebami ter načinu pomoči.  

Vrtec Laško, 
OŠ Primož Trubar 
Laško, 
OŠ Anton Aškerc 
Rimske Toplice. 

Trajna 
naloga 

- 

 

2. Rehabilitacija 
 

Cilji: 

• Strokovno in učinkovito izvajanje programov obnovitvene rehabilitacije 

• Ohranitev zdravja in preprečevanja nastanka in poslabšanja invalidnosti. 

• Zagotoviti primeren obseg fizioterapije. 

 

Ukrep 2.1. – Izvajanje programa obnovitvene rehabilitacije 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Širjenje programov na področju 
hipoterapije in apiterapije 

Thermana Laško d.d. Trajna 
naloga 

- 
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3. Strokovno-podporne službe 
 

Cilji:  

• Pomagati staršem otrok s posebnimi potrebami. 
• Ustrezno izobrazite starše otrok s posebnimi potrebami. 
• Preprečevanje socialne izključenosti. 

 

Ukrep 3.1. – Pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami 
 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Nudenje socialno varstvenih storitev 
staršem otrok s posebnimi potrebami. 

CSD Laško Trajna 
naloga 

- 

Vključevanja invalidnih oseb v različne 
socialne programe 

OZRK Laško, KORK-i Trajna 
naloga 

- 

4. Dostopnost  
 

Cilji:  

• Omogočiti dostopnost do vseh ustanov in odstranitev arhitektonskih ovir. 
• Omogočiti dostopnost do kulturnih in naravnih znamenitosti. 
• Zagotoviti varno gibanje in prečkanje ulic in cestišč vsem gibalno oviranim osebam. 
• Omogočiti dostop do koriščenja prostorov skupnega pomena in večnamenskih dvoran 

kulturnih domov. 
 

Ukrep 4.1. –Prilagoditev objektov v javni rabi za nemoteno uporabo invalidov 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Pridobitev soglasij in upravnih dovoljenj ter 
izgradnja dvigala za dostop do 1. in 2. 
nadstropja upravne zgradbe Občine Laško 

Občina Laško 2014-2017 62.000,00 

Izgradnja dvigala za dostop v 1. nadstropje 
Zdravstvenega doma Laško 

Občina Laško 2014-2017 49.000,00 

Na pločniku pri kapelici na koncu mostu in na 
drugi strani prehoda za pešce se zniža robnik 

Občina Laško 2014 600,00 

Odstranitev in drugačna namestitev 
prometnega znaka na pločniku vzdolž ceste – 
Trubarjevo nabrežje 

Občina Laško 2014 300,00 

Parkirni prostor na desnem bregu Savinje. 
Označitev parkirnega mesta za osebe s 
posebnimi potrebami ter družine z malimi 
otroci v vozičku. Označitev mora biti 
horizontalna kot tudi vertikalna. Za invalida 
mora biti široka 350 cm, da je omogočeno 
manevriranje z invalidskim vozičkom pri 

Občina Laško 2015 500,00 
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vstopu in izstopu iz avta. 
Pridobitev soglasij in upravnih dovoljenj za 
izgradnjo komunikacijske poti za gibalno 
ovirane osebe med Thermano Laško d.d. - 
Domom Starejših Laško in športno dvorano Tri 
Lilije. 

Občina Laško 2014-2016 30.000,00 

Aškerčev trg – parkirišče za invalide. Označitev 
na primernejšem mestu, brez ovir in 
označitvijo tak horizontalno kot vertikalno. 
Širok je 350 cm, da je omogočeno 
manevriranje z invalidskim vozičkom pri 
vstopu in izstopu iz avta. 

Občina Laško 2015 500,00 

Aškerčev trg – spomenik. Zniža se robnik na 
pločniku. 

Občina Laško 2015 300,00 

Aškerčev trg – Pačnik. Zniža se robnik na 
pločniku. Primernejše postavitev cvetličnih 
koritov. 

Občina Laško 2016 500,00 

Pot od Banke Celje proti objektu Savinja. 
Ureditev poti za gibalno ovirane osebe. 

Občina Laško 2015-2016 2.000,00 

Dostopnost iz Mestne Ulice na Aškerčev trg za 
osebe na invalidskih vozičkih. Preuči se 
najprimernejša komunikacijska pot, primerno 
uredi in označi. 

Občina Laško 2016 500,00 

Prilagoditev dostopa za gibalno ovirane osebe 
v prostore krajevna skupnost, prostore 
društva invalidov in Društvo upokojencev. 
Preuči se možnost postavitve mobilnega 
dvigala ali ploščadi. 

KS Laško,  
Društvo invalidov 
Laško,  
Društvo upokojencev 
Laško 

2015-2018 500,00 

Pošta Slovenije. Prilagoditev vhodnih vrat za 
lažji vstop in izstop gibalno oviranih oseb 

Pošta Slovenije 2016 1.000,00 

Osnovna šola Primož Trubar. Prilagoditev 
vhodnih vrat za vstop in izstop gibalno 
oviranih oseb. 

Občina Laško 2014-2015 2.000,00 

Ureditev dostopa iz pločnika na Kidričevi ulici 
proti vhodu v ZD Laško. 

Občina Laško 2015 1.000,00 

Železniška postaja. Ureditev manjše klančine 
za vstop v objekt in do prodaje kart. 

Slovenske Železnice 2014 500,00 

Grad Tabor. Ureditev poti okoli gradu s 
postavitvijo klančin, urbane opreme. 

STIK Laško 2014-2015 1.500,00 

Most čez reko Savinjo v Rimskih Toplicah. 
Ureditev hodnika za pešce preko mostu 
primernega za prehod oseb na invalidskem 
vozičku.  

Direkcija RS za ceste 2015-2017 30.000,00 

Odstranjevanje grajenih ovir iz javnih površin, 
ki motijo neoviran prehod gibalno oviranim 
osebam. 

Občina Laško Trajna 
naloga 

 

Prilagoditev dostopa gibalno oviranim osebam 
v kulturne domove po Krajevnih skupnostih. 
Poleg stopnice se namesti ustrezna klančina, 
katere naklon je čim manjši in iz nedrsečega 
materiala. Prehodi med višinskimi nivoji so 
omogočeni s stopnicami, ki imajo ustrezno 
ograjo ali oprijemalo. Ograja ali oprijemalo 

Krajevne skupnosti v 
sodelovanju z Občino 
Laško 

2014-2017 30.000,00 
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mora biti narejeno tako, da je razvidno kje je 
prva in kje zadnja stopnica. 
Pokopališče v Rimskih Toplicah. Primerno se 
uredi vhod na pokopališče.  

Občina Laško 2015 500,00 

Lekarna v Rimskih Toplicah. Zniža se robnik in 
na tem mestu označi eno parkirno mesto za 
invalide. 

Občina Laško 2015 300,00 

TUŠ market v Rimskih Toplicah. Vidno se 
označi parkirno mesto za invalide. 

TUŠ nepremičnine, 
upravljanje 
nepremičnin d.o.o. 

2014 200,00 

Ureditev klančine za lažji dostop gibalno 
oviranim osebam na Železniško postajo v 
Rimskih Toplicah  

Slovenske Železnice 2015-2017 10.000,00 

Prehod za pešce preko državne ceste G1-5 pri 
spomeniku Antona Aškerca. Zniža se pločnik. 

Občina Laško 2014 500,00 

Idejna zasnova komunikacijske poti za osebe s 
posebnimi potrebami od železniške postaje 
Rimske Toplice do Rimskih Term d.o.o. ter do 
večnamenskega objekta in zdravstvene postaje 
v Rimskih Toplicah. 

Občina Laško 2015-2016 10.000,00 

 

 

 

Ukrep 4.1. – Nadzor nad uporaba in prilagoditvijo objektov v javni rabi 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Sankcioniranje nepravilnega parkiranja na 
mestih označenih za invalide 

Medobčinski 
inšpektorat in 
redarstvo Mestne 
Občine Celje, Občine 
Laško, Občine Štore 
In Občine Žalec 

Trajna 
naloga 

- 

Zaznavanje in analiza bodočih ovir ter priprava 
in izvedba omilitvenih ukrepov 

Svet za invalide Trajna 
naloga 

- 
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5. Vzgoja in izobraževanje  
 

Cilji: Zagotoviti otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami enake možnosti vzgoje in  
izobraževanja. 

Ukrep 5.1. – Integracija invalidnih otrok v programe izobraževanja 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Integracija otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami v sistem rednega 
izobraževanja. Otrokom in mladostnikom s 
posebnimi potrebami  se zagotovi 
prilagojeno izvajanje programov in dodatna 
strokovna pomoč 

OŠ Laško, 
OŠ Rimske Toplice 
Vrtec Laško 
Občina Laško 

Trajna 
naloga 

- 

Vzpodbujanje staršev po integraciji 
invalidnih otrok po vključitvi v programe: 
• opolnomočenje staršev 
• priprava šolskega okolja 
• prilagoditve okolja 
• uporaba interaktivnih pripomočkov 

OŠ Laško, 
OŠ Rimske Toplice 
Vrtec Laško 
Občina Laško 

Trajna 
naloga 

- 

Povezovanje institucij, ki izvajajo programe 
za duševno in telesno prizadete otroke in 
mladostnike. 

Društvo invalidov 
Laško 

Trajna 
naloga 

- 

6. Zaposlovanje  
 

Cilji: Dvig zaposlenosti oseb s posebnimi potrebami  

Ukrep 6.1. – Javna dela 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Vključevanje v programe javnih del, s 
katerimi se omogoča osebam s posebnimi 
potrebami zaposlitev na področjih 
socialnega varstva, izobraževanja, kulture, 
varstva narave, komunale, kmetijstva in 
sorodnih področjih.  

Neprofitni izvajalci 
del v občini Laško 

Trajna 
naloga 

- 
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Ukrep 6.2. – Zaposlitvena rehabilitacija 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Širitev mreže delodajalcev, ki bodo 
zagotavljali možnost zaposlovanja invalidov  

Izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije 

Trajna 
naloga 

- 

Informiranje delodajalcev o zakonodaji s 
področja zaposlovanja invalidov, strokovna 
podpora. 

Zavod RS za 
zaposlovanje, Urad za 
delo Laško 

Trajna 
naloga 

- 

7. Družinsko življenje in osebna integriteta 
 

Cilji:  

• Preprečiti socialno izključenost oseb s posebnimi potrebami. 
• Preprečiti najrazličnejše zlorabe oseb s posebnimi potrebami. 
• Preprečevanje socialne ogroženosti. 

 

Ukrep 7.1. – Spoštovanje osebne integritete 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Vzpodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja in sožitja med mlado, srednjo 
in starejšo generacijo. 

Svet za invalide, CSD 
Laško 

Trajna 
naloga 

- 

Preprečevanje zlorab invalidov. Osveščanje 
o prepoznavanju možnih zlorab invalidov in 
ustrezno ukrepanje. 

Svet za invalide, 
policija 

Trajna 
naloga 

- 

Laško združuje dobre želje. Program je 
namenjeno osebam z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju. 

Območno združenje 
rdečega križa Laško 

Trajna 
naloga 

- 

Izvajanje programa za preživetje in pomoč 
pri iskanju rešitev pri premagovanju ovir. 
Aktivnost zajema zagotavljanje pomoči v 
prehrani, oblačilih, izvajanju dobrodelnih 
akcij. 

Območno združenje 
rdečega križa Laško 

Trajna 
naloga 

- 

 

Ukrep 7.2. – Pomoč družini na domu 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Ustanovitev socialnega servisa, ki bo 
obsegal pomoč pri hišnih in drugih 
opravilih v določenih primerih, zlasti v 
primeru rojstva, bolezni, invalidnosti in 
starosti. Pomoč bodo izvajali prostovoljci. 

Svet za invalide, CSD 
Laško 

2015 2.000 EUR 
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8. Kultura  
 
Cilji: 

• Doseči nemoten dostop do odra in s tem omogočiti kulturno udejstvovanje tudi gibalno 
oviranim osebam. 

 
Ukrep 8.1. – Dostop do kulturnih dobrin 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Izdelava načrta o dostopnosti v objekt 
Kulturnega centra 

STIK Laško 2014 500,00 

Ureditev sanitarija  v KC tako, da bodo 
dostopne tudi gibalno oviranim osebam. 

STIK Laško 2015 2.000,00 

Urediti dostop na oder za gibalno ovirane 
osebe. 

STIK Laško 2014 500,00 

 

9. Rekreacija in šport 
 
Cilji:  

• Funkcionalno in gibalno oviranim omogočiti stik s športom 
 
 
Ukrep 9.1. – Dostop in uporaba športnih objektov 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Osveščanje in izobraževanje vaditeljev za 
športno vadbo z gibalno in funkcionalno 
ovirane osebe. 

STIK Laško Trajna 
naloga 

1.000,00 

Izdelati načrt označitve dostopnosti v 
športni objekt Tri Lilije. 

STIK Laško 2014 1.000,00 
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10. Informiranje in raziskovanje  
 

Cilji:  

• Spremljanje statističnih podatkov 
• Informiranje ciljnih oseb s posebnimi potrebami o novostih in dogajanju v občini 

 

Ukrep 9.1. – Spremljanje in analiza statističnih podatkov 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Zbiranja statističnih podatkov o osebah s 
posebnimi potrebami. Spremljanje 
kakovosti življenja oseb s posebnimi 
potrebami v Občini Laško. 

Svet za invalide Trajna 
naloga 

1.000,00 

Zagotavljanje osebam s posebnimi 
potrebami ustrezno strokovno pomoč 

Svet za invalide Trajna 
naloga 

- 

Spremljanje izvajanja nalog akcijskega 
načrta. 

Svet za invalide Trajna 
naloga 

- 

 

11. Invalidske organizacije 
 

Cilji: Izboljšati sodelovanje med invalidskimi organizacijam 

Ukrep 11.1. – Krepitev delovanja že obstoječih organizacij, ki delajo z invalidnimi osebami 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Krepitev povezovanje z Društvom SOŽITJE 
Laško. Vključevanje oseb z MDR v vikend 
izobraževanja 

Društvo sožitje, svet 
za invalide 

Trajna 
naloga 

2.000,00 

Krepitev povezovanja z Društvom Vesele 
nogice 

Društvo vesele 
Nogice, Svet za 
invalide 

Trajna 
naloga 

2.000,00 
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12. Mednarodno sodelovanje 
 

Cilji: Izmenjava dobrih praks, 

Ukrep 12.1. – Krepitev mednarodnega sodelovanja 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Izmenjava dobrih praks med pobratenimi 
občinami 

Občina Laško Trajna 
naloga 

- 

Krepitev sodelovanja med pobratenimi 
občinami.  

Občina Laško Trajna 
naloga 

- 

Spodbujanje mednarodnega sodelovanja in 
vključevanje v projekte čezmejnega 
pomena, ki dajejo poudarek programom 
razvoja in sodelovanja oseb s posebnimi 
potrebami. 

Občina Laško Trajna 
naloga 

- 
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