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 OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 141-01/2009 
Datum: 28. 10. 2015 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   Poročilo o realizaciji akcijskega načrta »Občina po meri invalidov«, za 
leto 2015 
 
 
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 11. 11. 2015 
Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 12. 11. 2015 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 11. 11. 2015 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) 
 
Sklep: 
Občinski svet Občine Laško sprejme poročilo o realizaciji akcijskega načrta »Občina po 
meri invalidov«, za leto 2015 . 
   
 
OBRAZLOŽITEV: 
Občina Laško je kandidatka za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2015. Prvo 
srečanje s projektno skupino Zveze delovnih invalidov Slovenije je bilo v mesecu aprilu 2015. V 
mesecu septembru 2015, pa je projektna skupina ponovno preverila izvajanje akcijskega načrta 
za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti  invalidov v Občini Laško. Na sestanku jim je bil 
predstavljen osnutek poročila o realizaciji akcijskega načrta za leto 2015. Konec meseca 
septembra 2015, pa je Občina Laško posredovala Zvezi delovnih invalidov Slovenije, končno 
poročilo, ki ga v obravnavo in sprejem predlagamo tudi Občinskemu svetu Občine Laško. 
 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek, l.r. 

 
 
Priloga: 

- Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2015 s prilogam 
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Ukrep 1.3. Komunikacija 

Thermana Laško je prva, ki je na tem področju dosegla zastavljene cilje, saj je  Hotel 
Zdravilišče Laško s 4* v celoti prilagojen potrebam oseb z omejenimi gibalnimi sposobnostmi 
kot tudi osebam s posebnimi potrebami na področju vida, sluha in duševnega zdravja, za kar 
ima od leta 2009 Zlati certifikat Invalidom prijazno. Osebje hotela nudi topel sprejem, 
strokovno pomoč in domačnost tekom bivanja, zato se gostje počutijo prijetno in varno. 
Recepcijski pult je ustrezno prilagojen in lahko dostopen. Na voljo so lupe in ojačevalec 
zvoka. Usmeritvene table so razločno vidne in ustrezno kontrastne.  

Lupe oz. povečevalna stekla so z letom 2015 na razpolagi tudi v prostorih sprejemne pisarne 
Občine Laško ter v TIC Laško. 

Zaposlene v TIC usposobiti za delo z osebami s posebnimi potrebami. - V letu 2015 so v 
STIK-u izvedli delavnico za vse lokalne turistične vodnike, in sicer z naslovom »Dostopni 
turizem in rokovanje vodnikov z osebami s posebnimi potrebami« 

 

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

Zvočni signali za slepe in slabovidne: Vgradnja zvočnega signala in tipke za slepe in 
slabovidne osebe na prehodu pri Zdravilišču Laško in pri trgovini TUŠ, je bila izvedena v 
mesecu maju 2015. Vrednost del je znašala  2.496,12 €. Izvajalec del je bilo podjetje 
Elektrosignal d.o.o.. 

Dvigalo za športno dvorano Tri Lilije: Zaradi izboljšanja dostopnosti v športno dvorano Tri 
Lilije je Občina Laško  pričela s pripravo projekta izgradnje novega dvigala. V proračunu 
Občine Laško so bila z rebalansom proračuna za leto 2015, za ta namen zagotovljena 
dodatna sredstva v višini 50.000 evrov. S tem bomo zagotovili pogoje za bodoče izvedbo 
turnirjev ter ostalih tekem za športnike invalide. 

Hotel Zdravilišče Laško:  V sklopu skupnih sanitarnih prostorov je na voljo sanitarni prostor 
za invalide z avtomatskimi vrati. Sobe so dovolj velike, da omogočajo gibanje z invalidskim 
vozičkom, opremljene s prilagojenimi posteljami, v kopalnicah so nameščeni toaletni sedeži 
in opore za roke ob stranišču in tuš kabini. Stikala so nameščena na primerni višini. Po 
naročilu sobo opremijo s tehničnimi pripomočki za gluhe in naglušne. Del hotela s 100 
posteljami je urejen v negovalni oddelek, kjer zdravstveno osebje izvaja pomoč v osnovnih 
dnevnih aktivnostih in zdravstveni negi 24 ur na dan. Intenzivno se izvaja prenova hotelskih 
sob za goste s posebnimi potrebami, ki so pri dnevnih aktivnostih samostojni, potrebujejo pa 
prilagojen dostop do sanitarij, tuša, postelje,...  

Na kopališču se nahajata dve osebni dvigali za pomoč pri vstopu v notranji in zunanji bazen. 
Pri vstopu v kopališče sta dva prilagojena prostora za tuširanje in preoblačenje s sanitarijami. 
Na kopališču so ležalniki za invalide in kabina za preoblačenje.  

V restavracijah so vsi obroki samopostrežni, mize so dostopne, hrana na samopostrežnih 
otokih pa je dosegljiva tudi osebam na invalidskih vozičkih, zagotovljena je pomoč osebja.  

V hotelu so tri kongresne dvorane brez arhitekturnih in komunikacijskih ovir, ki se lahko 
opremijo z indukcijskimi zankami.  Dostop do internetnega kotička je brez ovir. 
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V zdraviliškem parku je postavljen vrt medovitih rastlin, ki je dostopen tudi za goste s 
posebnimi potrebami. 

Pločnik pri zdravstveni postaji Rimske Toplice: Občina Laško je v sodelovanju s Komunala 
Laško pričela s aktivnostmi za prilagoditev cestnih robnikov za potrebe invalidov v Rimskih 
Toplicah. V skladu z akcijskim načrtom so bili v letu 2015 znižani robniki na treh mestih pri 
zdravstveni postaji  Rimske Toplice. 

 

Foto: Občina Laško – Znižan cestni robnik na prehodu pri zdravstveni postaji Rimske Toplice 

 

Foto: Občina Laško – Znižan cestni robnik na prehodu pri zdravstveni postaji Rimske Toplice 
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Foto: Občina Laško – Znižan cestni robnik na prehodu pri OŠ Rimske Toplice 

 

Prilagajanje cestnih robnikov. V skladu s akcijskim načrtom, občina Laško prilagaja in 
znižujte cestne robnike pri prehodih čez cesto. Trenutno je prilagojenih že 80% vseh 
prehodov. V letu 2015 so se uredile tudi poti v zdraviliškem parku Thermane Laško 

 

Foto: Znižan cestni robnik na prehodu –Trubarjevo nabrežje Laško 
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Foto: Občina Laško – Novo urejena pot v zdraviliškem parku in prehod čez glavno cesto 

Igrala za otroke s posebnimi potrebami: Postavitev igral za otroke s posebnimi potrebami. 
Pridobljeno je soglasje za postavitev igral v zdraviliškem parku Thermane Laško. Občina bo 
iz proračuna Občine Laško zagotovila dodatnih 5.000 € za postavitev igral. 

Dvigalo ZD Laško. Dvigalo za ZD Laško je bilo zgrajeno v letu 2014, v letu 2015 pa se 
zagotavlja redno vzdrževanje in pregled dvigala. 

 

Foto: Občina laško 
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Pivovarna Laško nudi plastenke Ode z brajico. 

 

Ukrep 4.2. – Nadzor nad uporaba in prilagoditvijo objektov v javni rabi 

Sankcioniranje nepravilnega parkiranja na mestih za invalide: Naloge izvaja medobčinski 
inšpektorat. Občinski svet občine Laško je na svoji  5. Redni seji dne 1.4.2015 obravnaval 
poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne Občine Celje, Občine 
Laško, Občine Štore In Občine Žalec za leto 2014. Iz poročila je razvidno, da medobčinski 
inšpektorat redno izvaja nadzor nad napačno parkiranimi vozili in izreka globe kršiteljem, ki 
so vozilo parkirali tako,  da so onemogočali drugim udeležencem v prometu, uporabo 
določenih njim  namenjenih površin (pločnikov, kolesarskih stez, invalidskih parkirnih mest). 
Opravljeno je bilo 192 zadev na tem področju. Nadzor se v skladu z akcijskim načrtom redno 
izvaja. 

Ukrep 5.1. – Integracija invalidnih otrok v programe izobraževanja 

Integracija otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v sistem rednega izobraževanja. 
Osnovna Šola Primoža Trubarja Laško in Društvo invalidov Občine Laško sta v mesecu 
septembru sklenila pisni dogovor o sodelovanju na kulturno-likovnem področju, na temo 
integracije invalidnih otrok v pedagoški proces in ozaveščanju učencev glede invalidske 
problematike v Občini Laško.    

 

Ukrep 6.1. – Javna dela 

Občina Laško od 1.1.2015 izvaja javna dela v katerega je vključena ena invalidna oseba na 
CSD Laško. Oseba dela na programu »Pomoč pri izvajanju programov za občane«. Občina 
Laško bo nadaljevala s programi izvajanja javnih del tudi v bodoče, predvsem pa na področju 
kvotnega zaposlovanja. 

  

Ukrep 6.2. – Zaposlitvena rehabilitacija 

Ustanovitev enote CVD v Laškem: Na pobudo staršev invalidnih oseb, je bil dne 16. marca 
2015, sklican skupni sestanek Občine Laško, CSD Laško ter Centra za varstvo in delo 
Golovec, na temo vzpostavitve varstveno delovnega centra, enote Laško (CVD). CSD Laško 
je pripravil seznam kandidatov za vključitev v program CVD, ter ga posredoval CVD Golovec.  
Skladno z dogovorom čakamo, da bo CVD Golovec pripravil izračun potrebnih prostorov ter 
potrebnega strokovnega osebja. 

 

  



 
7 

Ukrep 7.1 – spoštovanje osebne integritete 

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

Aktivnost izvaja Center starejših Hiša generacij Laško, in je medgeneracijski center, katerega 
strokovni del je prevzel Center za socialno delo Laško, finančni pa Občina Laško in bo v letu 
2015 dopolnil 10 let uspešnega delovanja. 

S pestrim naborom aktivnosti, ki jih izvajajo v večini prostovoljci, želimo zadovoljiti potrebe in 
želje ljudi iz različnih demografskih, ekonomskih in družbeno-socialnih skupin ožje in širše 
okolice mesta ter občine Laško. V te skupine sodijo tudi invalidi, za katere je v Hiši generacij 
poskrbljeno tudi s tem, da imajo gibalno ovirane osebe nemoten dostop do prostorov, kjer se 
izvajajo aktivnosti, prav tako pa je en sanitarni prostor urejen za invalide. 

V letu 2015 se bo program Centra starejših Hiše generacij Laško odvijal preko celega leta. 

Dopoldanski čas je v večji meri namenjen aktivnostim, kjer poleg druženja, vzdrževanja 
socialnih stikov, posameznik lahko razvija in nadgrajuje svoje umske in motorične spretnosti, 
preko ustvarjalnih delavnic in skupine, kjer se kleklja. 

Popoldanski čas je namenjen. 

• kulturnim prireditvam, 
• predavanjem iz področja zdravja, sociale, psihologije ipd., 
• druženju v medgeneracijskih skupinah za kakovostno starost, med katerimi je 

skupina, ki je namenjena krepitvi in ohranjanju spomina (ki lahko peša zaradi različnih 
bolezni, starosti in neaktivnosti-telesne in možganske), 

• športnim aktivnostim, ki so prilagojene psiho-fizičnim sposobnostim posameznika 
(nordijska hoja, enourna telovadba v dvorani). 

• Med letom pa organiziramo tudi tečaje: 
o tečaj uporabe osebnega računalnika za začetnike, 
o tečaj peke iz kvašenega testa, 
o tečaj obnove znanja cestno prometnih predpisov v teoriji in praksi ipd. 

Posameznike in društva vzpodbujamo k pripravi samostojnih razstav, tako da jim ponudimo 
brezplačen prostor, pomagamo pri oblikovanju kulturnega programa in seveda pri sami 
postavitvi razstave. 

Prav tako lahko posamezniki pri nas poiščejo pomoč: 

• pri uporabi mobilnega aparata, 
• pri iskanju informacij iz različnih področji, 
• pomoč pri iskanju informacij na svetovnem spletu, ipd. 

 

Preprečevanje socialne izključenosti invalidov paraplegikov in tetraplegikov 

Naloge te aktivnosti izvaja društvo paraplegikov   jugozahodne Štajerske. Društvo načrtuje in 
izvaja posebne socialne programe preko katerih uporabniki rešujejo različne stiske in tudi 
zadovoljujejo svoje specifične potrebe. Posebni socialni programi se ne izvajajo v okviru 
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državnih služb in javnih zavodov. Za usposabljanje in aktivno življenje ter delo paraplegikov 
pa predstavljajo pomemben element socialne varnosti. Ti programi so: 

- Prevozi paraplegikov 
- Kompenziranje invalidnosti 
- Šport in rekreacija 
- Interesne dejavnosti, kulturna in informativna dejavnost 
- Osebna asistenca in pomoč na domu 
- Druge dejavnosti- »Še vedno vozim-vendar ne hodim« 

Posebne socialne programe paraplegikov se izvaja tudi v občini Laško. V društvo so 
vključene osebe s poškodbo hrbtenjače, ki se lahko premikajo le s pomočjo invalidskega 
vozička, nimajo lastnega prevoza in ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev, zato jih 
na vse aktivnosti društva, kakor tudi v bolnišnice in zdravilišča vozijo s prilagojenim 
društvenim kombijem. Ker so socialno ogroženi jim pomagajo tudi s socialnimi pomočmi za 
premagovanje socialnih stisk, odpravo arhitekturnih ovir in nabavo ter servisiranjem tehničnih 
pripomočkov. 

Izvajanje programov namenjenim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. 
Društvo Sožitje občine Laško je v letu 2015 preko svoje komisije za vseživljenjsko učenje 
OMDR in ohranjanje psihofizičnega zdravja družin in komisija za izvajanje socialnih 
programov društva Sožitje občine Laško izvajalo: 

1. strokovne posvete in sestanke, kjer udeleženci pridobivajo nove izkušnje in navodila 
za delo v društvu. 

2. Izvedlo oblike VŽU, OMDR in izobraževanje staršev ali skrbnikov. 
3. Izveden je bil 3-dnevni podaljšani vikend seminar s predavanji za starše na temo 

“Preoblikovanje stališč do OMDR z vidika splošnega odločanja v odraslosti in starosti” 
in “Informiranje o sistemskih oblikah skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju in 
zakonska ureditev njihovega položaja in položaja njihovih staršev”. 

4. Izveden je bil pohod na Kopitnik, tam pa so se izvajale razne družabne igre, igre za 
OMDR, proslavili so medalje Bineta Korena, člana društva Sožitje Laško, ki je osvojil 
zlato, srebrno in bronasto medaljo v Los Angelesu. Bine se je v času od 25. julija do 
2. avgusta 2015 udeležil poletnih svetovnih iger specialne olimpijade. Na njegov 
uspeh smo zelo ponosni. 

5. V mesecu decembru bo izveden že 16. prireditev Laško združuje dobre želje 
(prireditev in obdaritev otrok). 

6. Na področju VŽU oseb z motnjami v duševnem razvoju so bile izvedene še naslednje  
dejavnosti: 

o Plesne dejavnosti 
o Ustvarjalne delavnice 
o Pohodništvo 
o Bowling 
o Plavanje 
o Praznovanje rojstnih dni 

Izvajajo tudi izobraževalne programe za spremljevalce OMDR na VŽU in koordinatorje 
programov izobraževanja družin. 
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Ukrep 7.2 – pomoč družini na domu 

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne pogoje 
za življenje doma, a se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati 
in negovati sami, njihovi svojci pa jim zaradi različnih razlogov ne morejo nuditi ustrezne 
oskrbe. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se 
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. 

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Upravičenci se lahko odločijo za: 

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,  kamor sodi pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ter 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; 

• gospodinjsko pomoč, kamor sodi prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava 
živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno 
čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti ter postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora; 

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi vzpostavljanje socialne mreže z 
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo. 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: 

• osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost niso 
sposobne za popolnoma samostojno življenje, 

• osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če 
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča občasno oskrbo na domu, 

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

• kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne 
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, 

• hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem in najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

Socialna oskrba na domu se v občini Laško in Radeče izvaja vse dni v tednu, tudi ob 
sobotah, nedeljah in praznikih od 7.00 do 22.00 ure. Upravičenec do socialne oskrbe na 
domu ima lahko največ 20 ur pomoči na teden. 
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Ukrep 8.1. – Dostop do kulturnih dobrin 

Ureditev sanitarije za invalide v KC: V Kulturnem centru Laško so se v mesecu aprilu 2015 
uredile sanitarije za invalide. Vrednost del je znašala 6.871,45 €. Dela je izvajalo podjetje 
Hilman d.o.o. 

 

Foto: Občina Laško 

Organizacija ogledov in  prireditev prilagojenih za osebe s posebnimi potrebami: V STIK-u 
Laško so v letu 2015 gostili skupino obiskovalcev s Šole za slepo in slabovidno mladino, ki 
so jim organizirali ogled pri čebelarju. Pripravili so tudi razstavo Umetnost na sotočju 
dobrega, ki je prilagojena ogledu slepim in slabovidnim osebam (razstave so potekale v 
Društvu za slepe in slabovidne Celje, v Thermani, v Knjižnici Laško, na Kulturnem bazarju v 
Cankarjevem domu). 

Ogledi in prireditve pa so prilagojeni tudi drugim osebam s posebnimi potrebami, kot 
prikazujejo spodnje fotografije. 
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Foto: STIK Laško – obisk šole za slepo in slabovidno mladino pri čebelarju 

 

Foto: STIK Laško – Sproščanje v čebelnjaku 
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Foto: STIK Laško – ustvarjanje panjskih končnic 

 

 

Foto: STIK Laško - vrt medovitih rastlin prilagojen ogledu slepim in slabovidnim 
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Foto: STIK Laško - Tabla z brajico na vrtu medovitih rastlin v zdraviliškem parku 

 

Podjetje MM Tours nudi prevoz s prilagojenim avtobusom za invalide. 

Popust za invalidne osebe pri nakupu vstopnice za prireditev. STIK Laško nudi invalidnim 
osebam popust v višini 50% za nakup vstopnic za prireditve. 

Namestitev slušnih zank  v javnih objektih: V letu 2015 je bila nameščena slušna zanka v 
cerkvi Svetega Martina v Laškem. Z slušno zanko je opremljena Thermana Laško in 
večnamenska dvorana v Kartuzijski Pristavi Jurklošter. 

 

Ukrep 9.1. – Dostop in uporaba športnih objektov 

Dobrodelni tek Vesele nogice: V soboto, 13. 6. 2015, se je v Laškem odvijal že drugi 
dobrodelni tek Veselih nogic, namenjen vsem mlajšim in starejšim ljubiteljem športa in 
rekreacije ter podpornikom oseb s posebnimi potrebami. Njihovi spremljevalci in navijači so 
lahko uživali v otroških delavnicah in ob programu, ki so ga pripravili prostovoljci.  
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Foto: Boris Vrabec 

 

Tek je potekal po dveh progah in sicer: 

• Vodomčkova proga (800 metrov) je namenjena otrokom, starostnikom, staršem otrok z 
vozički, invalidom ter vsem, ki daljše proge ne zmorejo. Potekala je skozi zdraviliški park 
pri Thermani Laško. 

 

 

• Daljša proga Vesele nogice (2.500 metrov) je bila namenjena vsem ostalim udeležencem 
in je potekala po ulicah mesta. Ta proga je bila malo zahtevnejša in ima nekaj rahlih 
vzponov in spustov. 
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Turnir Thermana Open v namiznem tenisu za športnike invalide: V mesecu maju 2015 je 
Laško gostovalo 12 turnir Thermana open v namiznem tenisu za športnike invalide, ki velja 
za najmočnejši namiznoteniški turnir na svetu za športnice in športnike invalide. Turnir je 
organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. Turnirja se je 
udeležilo 420 športnikov iz 48 držav. 

 

Foto:  Foto: Špela Kuralt / Delo 
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Foto: STIK Laško - Dvorana Tri lilije košarka 

 

V parku pri Domu Starejših Thermana Laško je bil v mesecu juliju 2015 postavljen Senior 
vadbeni park. Obstoječemu balinišču se je dodalo rusko kegljišče, krožno sprehajalno pot in 
pet vadbenih naprav. 

 

Ukrep 9.1. – Spremljanje in analiza statističnih podatkov 

Svet za invalide Občine Laško spremlja izvajanje akcijske načrta ter analizira doseganje 
zastavljenih ciljev. Prav tako obravnava aktualno problematiko na področju življenja 
invalidov, ter preučuje nove pobude za odpravo najrazličnejših ovir, ki pestijo invalide.  

Rezultat zbiranja in analize informacij je dopolnjen akcijski načrt, v katerega smo zapisali 
nove, konkretne aktivnosti in naloge, ki jih bo Občina Laško izvajala v bodoče in pomenijo 
premagovanje ovir in lažje življenje invalidov v Občini Laško. Dopolnjen akcijski načrt 
(Novelacija št. 1)  je priloga poročilu. Dopolnitve so označene z rumeno barvo. 

 

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

Sodelovanje med Občino Laško in Društvom vesele nogice, se je v letu 2015 močno 
povečalo in okrepilo. Rezultat slednjega je  projekt postavitve igral prilagojenih za otroke s 
posebnimi potrebami.  
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Prav tako je Občina Laško okrepila delovanje koordinacije invalidskih organizacij. 
Koordinacijski odbor se srečuje na sestankih, kjer se obravnava aktualna problematika s 
področja življenja invalidov ter preučujejo pobude in predlogi za izboljšanje življenja invalidov 
v Občini Laško. 

 

Priloge: 

Akcijski načrt – novelacija št. 1 

Zapisnik sestanka Sveta za invalide z dne 6.8.2015 

Poročilo društva paraplegikov Jugozahodne Štajerske 

Program dela društva sožitje Občine Laško 

Program centra starejših hiše generacij Laško za leto 2015 

Izjava o sodelovanju OŠ Primoža Trubarja Laško in DI Občine Laško 



 

OBČINA LAŠKO 

 

 

Projekt 

OBČINA PO MERI INVALIDOV 

 

 

Dokument: 

AKCIJSKI NAČRT 

ZA IZBOLJŠANJE IN URESNIČEVANJE ENAKIH 

MOŽNOSTI 

INVALIDOV V OBČINI LAŠKO 

ZA OBDOBJE 2014-2017 

(Novelacija št. 1) 

 

 

avgust, 2015 
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Člani sveta za invalide Občine Laško 

 

Mihael Lončar, Društvo invalidov Občine Laško 

mag. Andrej Flis, Občina Laško 

Boris Hebar, Društvo Paraplegikov 

Andrej Mažgon, Društvo invalidov Rimske Toplice 

Luka Picej, Občina Laško 

Dunja Koren, Thermana d.d. 

Valerija Kufner, Thermana d.d. 

Vlado Marot, Območno združenje Rdečega križa Laško 

Aleš Antauer, STIK Laško 

Polonca Teršek CSD Laško 

 

 

Člani koordinacije invalidskih društev, ki delujejo na področju občine Laško 

 
Rajko Zupančič, Društvo vojnih invalidov Celje 

Franc Rajh, Društvo Sožitje Občine Laško, 

Spomenka Valušnik, Društvo Vesele nogice 

Aleš Peperk, Društvo gluhih in naglušnih Celje 

Franc Ožir, Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Celje, 

Edi Vodeb, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, 
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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 

Vgradnja zvočnega signala za slepe in 
slabovidne osebe na prehodu pri Zdravilišču 
Laško in križišču pri TUŠ Centru Debro. 

Občina Laško 2015-2016 6.000,00 

Prilagodite vhoda na železniško postajo Zidani 
Most za gibalno ovirane osebe 

Slovenske železnice, 
Občina Laško 

2016-2017 500,00 

Ureditev prehoda za pešce od železniške 
postaje do kulturnega doma Dom svobode 
Zidani Most 

Občina Laško 2016-2017 2.000,00 

Ureditev hodnika za pešce od novo zgrajenega 
pločnika pri Apnencu d.o.o. do križišča pri 
Domu svobode 

Občina Laško 2017-  

Prilagoditev vhoda v podružnično šola Zidani 
Most 

Občina Laško 2016 500,00 

Dvigalo za večnamenski objekt Rimske Toplice Občina Laško 2017 40.000,00 
Postavitev igral za otroke s posebnimi 
potrebami 

Thermana Laško d.d., 
Občina Laško, 
Društvo Vesele 
nogice 

2015-2016 4.000,00 

 

 

Ukrep 4.2. – 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. 
Organizira se likovna razstava in dramska 
predstava na temo integracije invalidnih 
otrok.  

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 
 
Šole in vrtec organizira sestanek s starši in 
jih seznani o vključitvi otrok s posebnimi 
potrebami v pedagoški proces. Namen 
sestanka je obvladovanj strahu pred 
integracijo. 

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 

- 

Program osveščanja o različnih vrstah 
invalidnosti v vrtcih, šolah in drugih 
prireditvah 

Občina Laško v 
sodelovanju s šolo in 
vrtci. 

Trajna 
Nlaoga 

- 

6. Zaposlovanje  
 

Cilji: Dvig zaposlenosti oseb s posebnimi potrebami  

Ukrep 6.1. – Javna dela 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Prednostno vključevanje brezposelnih 
invalidov v Javna dela. Občina Laško 
pripravi pogoje in merila za vključitev 
invalidov v program JD ter spodbujanje 
kvotnega zaposlovanja 

Občina Laško Trajna 
naloga 

- 



 

10 

 

Ukrep 6.2. – Zaposlitvena rehabilitacija 

Aktivnost Nosilec Rok Vrednost 
EUR 

Širitev mreže delodajalcev, ki bodo 
zagotavljali možnost zaposlovanja 
invalidov.  

• Ustanovitev vsaj enega invalidskega 
podjetja.   

• Izvedba predavanja na temo 
socialnega podjetništva. Končni cilj 
je ustvariti nova delovna mesta za 
ranljive skupine. 

Izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije 

Do leta 
2017 

- 

Informiranje delodajalcev o zakonodaji s 
področja zaposlovanja invalidov, strokovna 
podpora. Kakšne možnosti lahko ponudijo 
delodajalcem pri zaposlitvi invalidnih oseb. 
 

Zavod RS za 
zaposlovanje, Urad za 
delo Laško 

Trajna 
naloga 

- 

5 x letno predstavitev možnosti 
vključevanja  in zaposlitve invalidnih oseb 

CSD Laško Trajna 
naloga 

- 

Vzpostavitev enote Delavno varstvenega 
centra v Laškem. 

CSD Laško, Občina 
Laško 

2016-2017 - 

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, CSD 
Laško, policija 

Trajna 
naloga 

- 

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

Društvo Sožitje 
občine Laško, 
Območno združenje 
rdečega križa Laško 

Trajna 
naloga 

- 

Izvajanje programa za preživetje in pomoč 
pri iskanju rešitev pri premagovanju ovir. 

Območno združenje 
rdečega križa Laško 

Trajna 
naloga 

- 
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Aktivnost zajema zagotavljanje pomoči v 
prehrani, oblačilih, izvajanju dobrodelnih 
akcij. 
Preprečevanje socialne izključenosti 
invalidov paraplegikov in tetraplegikov 
skozi socialne programe: 
- Prevozi paraplegikov 
- Kompenziranje invalidnosti 
- Šport in rekreacija 
- Interesne dejavnosti, kulturna in 
informativna dejavnost 
- Osebna asistenca in pomoč na domu 
- Druge dejavnosti- »Še vedno vozim-
vendar ne hodim« 
 

Društvo paraplegikov   
jugozahodne 
Štajerske 

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 

Pomoč invalidnim osebam pri košnji trave, 
spravilu pridelkov, sečnji in pripravi drv za 
zimo, kidanje snega.  Naloge se izvajajo 
preko družbeno koristnih del ob zagotovitvi 
ustreznega mentorstva. Mentorstvo 
zagotovi Občina Laško, Krajevna skupnosti 
ali društvo invalidov. 

Občina Laško, 
Društvo invalidov, 
Krajevne skupnosti. 

Trajna 
naloga 

500 EUR 

Priprava aplikacije za pametne telefone, ki 
bo zagotovila hitro odzivnost v primeru 
ogroženosti invalidne osebe.  

Občina Laško 2016 5.000,00 
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8. Kultura  
 
Cilji: 

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

• Omogočiti  gluhim in naglušnim osebam enak dostop do različnih kulturnih vsebin 
 
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 sanitarije  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 

Popust za invalidne osebe pri nakupu 
vstopnice za prireditev. 

STIK Laško Trajna 
naloga 

- 

Organizacija ogledov in  prireditev 
prilagojenih za osebe s posebnimi 
potrebami 

STIK Laško Trajna 
naloga 

- 

Namestitev slušne zanke na naslednje 
lokacije: 
o Kulturni dom Laško 
o Recepcija Zdravilišča oziroma 
Thermane Laško 
o Cerkev 
o Dom upokojencev. 

STIK Laško, 
Thermana Laško 
RKC, 
 

2016-2017 5.000,00 

Izdelava aplikacije za pametne telefone, ki 
bo invalidne osebe seznanjala o dogodkih v 
Laškem, ki so primerni in prilagojeni za 
njih. 

Občina Laško, 
STIK Laško 

2016 2.000,00 

 

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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Zagotovitev dveh info točk s strokovno 
pomočjo in svetovanjem o dogajanju na 
področju športa invalidov. Info točka bo 
nudila podatke o kraju in času izvajanja 
športnih aktivnosti za invalide. Ena točka bo 
v TIC Laško, druga v Thermani Laško. 

Stik Laško, 
Thermana Laško 

2016- - 

Organizacija dobrodelnega teka Vesele 
nogice. 

Društvo Vesele 
nogice, 
Občina Laško, 
Thermana Laško d.d. 
STIK Laško 

Trajna 
naloga 

- 

Thermana open v namiznem tenisu za 
športnike invalide 

Thermana Laško, 
STIK Laško 

Trajna 
naloga 

/ 

Ureditev senior vadbenega parka Thermana Laško d.d. 2015 - 
 

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 

- 
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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 

Odzivanje in sodelovanje Občine Laško pri 
reševanju aktualne problematike oseb z 
okvaro sluha. 

Občina Laško Trajna 
naloga 

- 

 

 

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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VIRI: 
 

1. AGENDA 22. Lokalne oblasti: Navodila za načrtovanje invalidske politike za lokalne oblasti. 
Ljubljana, Nacionalni svet invalidskih organizacij –NSIOS, 2006. 

2. KONVENCIJA o pravicah invalidov : mednarodni sporazum o pravicah invalidov. Ljubljana : 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2008. 

3. Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o 
pravicah invalidov (MKPI). Uradni list RS, št. 37/2008. 

4. Pravilnik o pridobitvi listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« 

5. Strateški razvojni dokument Občine Laško. Laško, Občina Laško, marec 2009.  

6. Analiza položaja invalidov v Občini Laško, December 2013 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           

    CENTER ZA SOCIALNO DELO LAŠKO 
    Center starejših Hiša generacij Laško 
 

 
 
Savinjsko nabrežje 6, 3270 Laško 
 

 T: 03 734 18 80; 051 436 240 
F: 03 734 18 81 
E: center.starejsih@siol.net 

 
 

PROGRAM CENTRA STAREJŠIH HIŠE GENERACIJ LAŠKO ZA LE TO 2015 
 

(projekt: Občina po meri invalidov) 
 

 
Center starejših Hiša generacij Laško je medgeneracijski center, katerega strokovni del je 
prevzel Center za socialno delo Laško, finančni pa Občina Laško in bo v letu 2015 dopolnil 
10 let uspešnega delovanja. 
S pestrim naborom aktivnosti, ki jih izvajajo v večini prostovoljci, želimo zadovoljiti potrebe 
in želje ljudi iz različnih demografskih, ekonomskih in družbeno-socialnih skupin ožje in širše 
okolice mesta ter občine Laško. V te skupine sodijo tudi invalidi, za katere je v Hiši generacij 
poskrbljeno tudi s tem, da imajo gibalno ovirane osebe nemoten dostop do prostorov, kjer se 
izvajajo aktivnosti, prav tako pa je en sanitarni prostor urejen za invalide. 
 
V letu 2015 se bo program Centra starejših Hiše generacij Laško odvijal preko celega leta. 
Dopoldanski čas je v večji meri namenjen aktivnostim, kjer poleg druženja, vzdrževanja 
socialnih stikov, posameznik lahko razvija in nadgrajuje svoje umske in motorične spretnosti, 
preko ustvarjalnih delavnic in skupine, kjer se kleklja. 
Popoldanski čas je namenjen. 
-kulturnim prireditvam, 
-predavanjem iz področja zdravja, sociale, psihologije ipd., 
-druženju v medgeneracijskih skupinah za kakovostno starost, med katerimi je skupina, ki je 
namenjena krepitvi in ohranjanju spomina (ki lahko peša zaradi različnih bolezni, starosti in 
neaktivnosti-telesne in možganske), 
-športnim aktivnostim, ki so prilagojene psiho-fizičnim sposobnostim posameznika (nordijska 
hoja, enourna telovadba v dvorani). 
Med letom pa organiziramo tudi tečaje: 
-tečaj uporabe osebnega računalnika za začetnike, 
-tečaj peke iz kvašenega testa, 
-tečaj obnove znanja cestno prometnih predpisov v teoriji in praksi ipd. 
Posameznike in društva vzpodbujamo k pripravi samostojnih razstav, tako da jim ponudimo 
brezplačen prostor, pomagamo pri oblikovanju kulturnega programa in seveda pri sami 
postavitvi razstave. 
Prav tako lahko posamezniki pri nas poiščejo pomoč: 
-pri uporabi mobilnega aparata, 
-pri iskanju informacij iz različnih področji, 
-pomoč pri iskanju informacij na svetovnem spletu, ipd. 
 
V Centru starejših Hiši generacij Laško je tudi sedež programa Centra za socialno delo Laško: 
POMOČ DRUŽINI NA DOMU-SOCIALNA OSKRBA. 
 

Koordinatorka aktivnosti v CSHG Laško: 
Petra Šuster, prof. soc. in geo. 



 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           

    CENTER ZA SOCIALNO DELO LAŠKO 
    Center starejših Hiša generacij Laško 
 

 
 
Savinjsko nabrežje 6, 3270 Laško 
 

 T: 03 734 18 80; 051 436 240 
F: 03 734 18 81 
E: center.starejsih@siol.net 

 
 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU-SOCIALNA OSKRBA 
 
Center za socialno delo Laško že več kot 20 let v okviru socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu – socialne oskrbe, z zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami oskrbuje starejše 
in bolne občane na domu, tako v občini Laško kakor tudi v občini Radeče. 
 
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne pogoje 
za življenje doma, a se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati 
in negovati sami, njihovi svojci pa jim zaradi različnih razlogov ne morejo nuditi ustrezne 
oskrbe. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se 
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. 
 
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Upravičenci se lahko odločijo za: 
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,  kamor sodi pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ter vzdrževanje in 
nega osebnih ortopedskih pripomočkov; 
- gospodinjsko pomoč, kamor sodi prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava 
živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti ter postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora; 
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi vzpostavljanje socialne mreže z 
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na 
institucionalno varstvo. 
 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: 
- osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost niso 
sposobne za popolnoma samostojno življenje, 
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja 
in vrsta njihove invalidnosti omogoča občasno oskrbo na domu, 
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 
večine življenjskih funkcij, 
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobne za samostojno življenje, 
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem in najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 
 
Socialna oskrba na domu se v občini Laško in Radeče izvaja vse dni v tednu, tudi ob sobotah, 
nedeljah in praznikih od 7.00 do 22.00 ure. Upravičenec do socialne oskrbe na domu ima 
lahko največ 20 ur pomoči na teden. 
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Ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialne oskrbe sprejme občinski 
svet na svoji seji na predlog centra za socialno delo. 
Uporabniki storitve socialne oskrbe na domu z nižjimi prihodki kot je določena meja socialne 
varnosti, lahko vložijo vlogo za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu. 
 
V kolikor potrebujete tudi vi pomoč pri socialni oskrbi na domu, lahko pokličete CSD Laško 
– pomoč na domu na tel. št. 03/734-18-80 ali na GSM 041-415-021 ali pa več informacij 
najdete na: www.csd-lasko.si 
 

Koordinatorka pomoči na domu: 
Darja Trupi, dipl.soc.del. 



                                                               

  DRUŠTVO   PARAPLEGIKOV  

   JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 
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Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje 
Telefon: 03/54-11-993, 041/495-521 
Telefax: 03/54-11-993 
M.Š.: 5189411,  D.Š.: 47250488 
Tran. račun: SI56 0600 0004 2940 647 
E-pošta: dce.paraplegik@guest.arnes.si 
Www: http://www.drustvo-para-ce.si/ 
 

 
 
 

 
 
Zadeva:  PREDSTAVITEV DRUŠTVA PARAPLEGIKOV JUGOZAHO DNE    
ŠTAJERSKE ZA POTREBE OB ČINE LAŠKO- OB ČINA PO MERI INVALIDOV  
 
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske deluje na širšem celjskem področju na območju 
33 občin, vse od leta 1979 . V društvo je včlanjenih 134 članov , od tega je 12 članov iz 
Občine Laško.  

 
Najpogostejši vzroki invalidnosti - paraplegije (ohromelost spodnjih udov) in tetraplegije 
(ohromelost vseh udov) so: prometne nesreče, razni padci z višine (z dreves, stavb, z zmajem 
ali z jadralnim padalom), skoki v vodo, operacije hrbtenjače in drugo.Tisti, ki imajo poškodbo v 
vratnem delu (cervikalen predel hrbtenice) so tetraplegiki in imajo poškodovane vse štiri ude. 
To so naši najtežje gibalno ovirani člani. Tisti, ki imajo poškodbo v prsnem in ledvenem delu 
(torakalni in lumbalni predel hrbtenice) so paraplegiki in imajo gibalno ovirane spodnje ude. 
Takšno poškodbo ima večina naših članov.  
 
Društvo načrtuje in izvaja posebne socialne programe preko katerih uporabniki rešujejo 
različne stiske in tudi zadovoljujejo svoje specifične potrebe. Posebni socialni programi se ne 
izvajajo v okviru državnih služb in javnih zavodov. Za usposabljanje in aktivno življenje ter delo 
paraplegikov pa predstavljajo pomemben element socialne varnosti. Ti programi so: 

- Prevozi paraplegikov 
- Kompenziranje invalidnosti 
- Šport in rekreacija 
- Interesne dejavnosti, kulturna in informativna dejavnost 
- Osebna asistenca in pomoč na domu 
- Druge dejavnosti- »Še vedno vozim-vendar ne hodim« 
 

Posebne socialne programe paraplegikov izvajamo tudi v občini Laško že 35 let. V društvo 
vključujemo osebe s poškodbo hrbtenjače, ki se lahko premikajo le s pomočjo invalidskega 
vozička, nimajo lastnega prevoza in ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev, zato jih 
na vse aktivnosti društva, kakor tudi v bolnišnice in zdravilišča vozimo s prilagojenim 
društvenim kombijem, ker so socialno ogroženi jim pomagamo tudi s socialnimi pomočmi za 
premagovanje socialnih stisk, odpravo arhitekturnih ovir in nabavo ter servisiranjem tehničnih 
pripomočkov. 
 
Poleg izvajanja posebnih socialnih programov za paraplegike, društvo sodeluje z občinami pri  
odpravi arhitekturnih ovir oz. v projektih občine po meri invalidov. Društvo pripravi seznam in 
fotografije lokacij, kjer so t.i. grajene ovire, v smislu dvignjenih robnikov na prehodih za pešce 
v križiščih, nedostopne javne ustanove  in predstavljajo nepremagljivo oviro za invalidne osebe 
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na 
posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto 
življenja vseh občanov.  
 

OBČINA LAŠKO  
OBČINA PO MERI INVALIDOV 

 
datum :  31.08.2015 
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Občina po meri invalidov, mora biti občina prijazna vsem občanom ne glede na to ali so 
kakorkoli funkcionalno ovirani ali ne. Njihov položaj, oziroma kvaliteta življenja se bo z odpravo 
arhitekturnih ovir in zagotavljanjem mobilnosti zelo izboljša na ostalih ravneh življenja. 
Invalidska društva pa lahko preko svojih programov pomembno vplivajo na psihično 
rehabilitacijo in vključevanje v javno življenje ter zagotavljajo tiste storitve, ki za občino niso 
smotrne, da bi jih izvajala in zato je tudi sofinanciranje invalidskih organizacij pomemben 
segment ustvarjanja »Občine po meri invalidov«. 
 
 
                                      



Društvo Sožitje občine Laško                                                                    Laško, 7. 9. 2015 
Valvasorjev trg 2 
3270 Laško 

 
PROGRAM DELA DRUŠTVA SOŽITJE OBČINE LAŠKO 

 
Društvo Sožitje občine Laško izvaja program dela na osnovi:  

• določil statuta društva, 
• programa Zveze Sožitja Slovenije, 
• programov, na katera smo kandidirali s strani Fiha in občine Laško. 

Pri svojem delu skušamo pomagati osebam z motnjami v duševnem razvoju in 
njihovim staršem. 
V društvu Sožitje občine Laško je vključenih 160 članov, od tega 60 oseb z 
motnjo v duševnem razvoju, 85 staršev ali skrbnikov in petnajst prostovoljcev 
oz. simpatizerjev društva Sožitje.  
V društvu Sožitje delujejo organi društva, kot so izvršni in nadzorni odbor, 
predsednik in podpredsednik, tajnik in blagajnik. Izvršni odbor imenuje tudi 
komisije, kot sta: komisija za vseživljenjsko učenje OMDR in ohranjanje 
psihofizičnega zdravja družin in komisija za izvajanje socialnih programov 
društva Sožitje občine Laško.  
Društvo Sožitje skozi celo leto izvaja program dela, ki ga sprejemo na občnem 
zboru, in nudi pomoč vsem osebam pri ustvarjanju pogojev in ciljev za celovito 
vključevanje v družbeno življenje. 
Dejavnosti društva se v letu 2015 odvijajo v naslednjih smereh: 

1. Udeleževanje na strokovnih posvetih in sestankih, kjer 
pridobivamo nove izkušnje in navodila za delo v društvu. 

2. Izvajamo oblike VŽU, OMDR in izobraževanje staršev ali skrbnikov. 
3. Izvedli smo 3-dnevni podaljšani vikend seminar s predavanji za 

starše. Izvedli smo izobračevanje na temo “Preoblikovanje stališč 
do OMDR z vidika splošnega odločanja v odraslosti in starosti” in 
“Informiranje o sistemskih oblikah skrbi za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju in zakonska ureditev njihovega položaja in 
položaja njihovih staršev”. 

4. Izvedli smo pohod na Kopitnik, tam pa so se izvajale razne 
družabne igre, igre za OMDR, proslavili smo medalje Bineta 
Korena, člana društva Sožitje Laško, ki je osvojil zlato, srebrno in 
bronasto medaljo v Los Angelesu. Bine se je v času od 25. julija do 
2. avgusta 2015 udeležil poletnih svetovnih iger specialne 
olimpijade. Na njegov uspeh smo zelo ponosni. 

5. Za člane društva bomo v mesecu oktobru izvedli izlet oz. strokovno 
ekskurzijo. 

6. V mesecu decembru bomo izvedli že 16. prireditev Laško združuje 
dobre želje (prireditev in obdaritev otrok). 

7. Na področju VŽU oseb z motnjami v duševnem razvoju izvajamo 
dejavnosti, kot so: 

• Plesne dejavnosti 
• Ustvarjalne delavnice 
• Pohodništvo 
• Bowling 



• Plavanje 
• Praznovanje rojstnih dni 

Te dejavnosti se izvajajo skozi celo leto.  
• Izvajamo tudi izobraževalne programe za spremljevalce OMDR na VŽU in 

koordinatorje programov izobraževanja družin. 
 

Med letom se izvajajo tudi druge aktivnosti, kot so: obiski družin, razgovori, 
pogovori in reševanje problematike socialno šibkih družin! Hvala vsem, ki nam 
pomagate. 

Predsednik društva: 
Franc Rajh 

 








