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1. UVOD 
 
Ljudje s statusom invalida so polnopravni državljani. Tako kot vsi drugi imajo enake 
pravice do človekovega dostojanstva, enakopravne obravnave, samostojnega življenja in 
sodelovanja v družbi. Zagotavljanje pravic invalidom je glavni cilj dolgoročne strategije 
EU za njihovo družbeno vključenost, izboljšanje možnosti za zaposlovanje, dostopnosti 
do storitev in samostojnega življenja.  
Invalidi v tem procesu sodelujejo po evropskem načelu: „Nič o invalidih brez invalidov“.  
 
Invalidi predstavljajo približno šestino delovno sposobnega prebivalstva EU.   
 
V letu 2012 je županja Občine Dravograd imenovala posebno delovno komisijo za 
pripravo analize o položaju invalidov v občini in pripravo konkretnega akcijskega 
načrta, na podlagi katerega bi invalidom zagotovili enakovredne možnosti za 
vključevanje v življenje v skupnosti. 
 
Delovna skupina, sestavljena iz Občine Dravograd in Društva invalidov Dravograd, je v 
okviru občinskega praznika organizirala okroglo mizo na temo projekta »Občina po meri 
invalidov«. Na ta način je želela seznaniti širšo javnost o ciljih in namenu projekta, 
izvedenih aktivnostih in predvidenih ukrepih.  
 
Okroglo mizo sta sklicala županja Občine Dravograd, ga. Marijana Cigala, in predsednik 
društva invalidov Dravograd, g. Slavko Halužan. Okrogla miza je bila odprtega tipa. 
Nanjo so bili vabljeni občinski svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, predstavniki 
invalidskih organizacij in ostalih društev, direktorji javnih zavodov, predstavniki 
podjetij, raznih organizacij, prostovoljci, predstavniki medijev ter širša javnost preko 
sredstev javnega obveščanja (spletna stran, letak v vsa gospodinjstva, lokalni radio, 
lokalni časopis). 
Dogodka so se udeležili predstavniki ZDIS, lokalne skupnosti, javnih služb, nevladnih 
organizacij, mediji in posamezne občanke in občani. 
Svečana gostja je bila mag. Jelka Fužir, dolgoletna članica projektnega sveta Zveze 
delovnih invalidov Slovenije za projekt »Občina po meri invalidov«.   
Slednja je projekt podrobno predstavila ter poudarila pomembnost vseh prisotnih pri 
vključitvi in njegovi izpeljavi.  
Ob koncu se je razvila živahna razprava in prisotni so soglašali, da je odločitev za pristop 
k omenjenemu projektu utemeljena in potrebna.  
Poudariti velja, da so invalidi heterogena skupina občank in občanov, ki jo sicer 
povezujejo ovire, s katerimi se soočajo v vsakodnevnem življenju, obenem pa se s  
svojimi »posebnimi potrebami« med seboj zelo razlikujejo. Gibalno ovirani ljudje imajo  
drugačne težave pri vključevanju v lokalno skupnost kot na primer ljudje z okvaro čutil. 
Drugačne ovire imajo ljudje z motnjami v duševnem razvoju, ljudje z duševnimi 
boleznimi ali ljudje z več vrstami invalidnosti (na primer telesna in duševna 
prizadetost).  
Analiza poskuša zaobjeti vse skupine invalidov.  
 
Z vidika človekovih pravic invalidov je potrebno nameniti pozornost predvsem načelu 
pravice do enakih možnosti in načelu prepovedi diskriminacije zaradi invalidnosti. Izraz 
izenačevanje možnosti pomeni proces, prek katerega različne sisteme družbe in okolja 
(javne službe, razne aktivnosti, informacije ipd.) naredimo dostopne vsem, tudi 
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invalidom. Z dosegom enakih pravic pa morajo invalidi dobiti tudi enake obveznosti, pri 
čemer jim je potrebno zagotoviti pomoč pri prevzemanju polne odgovornosti, ki jo kot 
enakopravni člani družbe imajo.  
 
Dostopnost grajenega okolja in informacij oziroma komunikacij omogoča najprej 
integracijo invalidov – in tudi drugih funkcionalno oviranih ljudi– v družinsko, delovno 
in širše družbeno okolje. Dostopnost pa ni potrebna samo z vidika socialnega 
vključevanja, temveč je tudi predpogoj za uveljavljanje političnih in državljanskih pravic. 
Brez funkcionalno grajenega dostopnega okolja in dostopa do informacij je težko ali 
morda celo nemogoče uresničevati politične pravice, npr. volilno pravico in pravico do 
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.  
 
Pomembno je, da lokalna skupnost izvaja aktivnosti v smislu načrtnega razvijanja, 
spodbujanja in realizacije ukrepov, ki upoštevajo različnost potreb občanov in 
prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja - ne samo invalidov in njihovih družin, 
temveč tudi drugih ciljnih skupin: starejših, bolnih, nosečnic, mladih mamic z otroškimi 
vozički, pritlikavih in vseh občanov, ki se lahko v vsakem trenutku zaradi poškodb ali 
drugih razlogov znajdejo v vlogi invalidnih oseb  za krajše ali daljše časovno obdobje. 
 
Tega se dobro zavedamo tudi v naši občini. Lokalne skupnosti namreč v skladu z določili 
Standardnih pravil Združenih narodov, Agende 22 in Strategije dostopnosti Slovenije 
sodelujejo v tem procesu tako, da so kompleksno seznanjene z invalidsko problematiko 
na svojem področju. Prav zaradi tega je prav, da smo znotraj lokalne skupnosti 
seznanjeni s tem, kakšne so specifične težave in ovire invalidov, pa tudi možnosti, kako 
jih odstraniti oziroma odpraviti. S pristopom k izvedbi projekta »Občina po meri 
invalidov« bomo tako v prihodnje poskušali zajeti celotno podobo stanja, da bi lahko 
naredili načrt, ki bi v bodoče zagotavljal še kvalitetnejše izenačevanje možnosti 
invalidov v našem lokalnem okolju. Potrebno je poudariti, da gre za projekt, ki ga razvija 
Zveza delovnih invalidov Slovenije, sama podelitev listine pa ne pomeni priznanja za 
naše preteklo delo, temveč spodbudo, hkrati s tem pa tudi obvezo, da se bo na področju 
lokalne skupnosti v prihodnje v skladu s to analizo ter sprejetim akcijskim načrtom 
začela konkretizacija uresničevanja zastavljenih nalog. 
 
Pri izdelavi analize so bile v pomoč delovni skupini različne organizacije, ki v občini 
delujejo na področju strokovno – podpornih služb, socialnega varstva, zdravstva, 
upokojencev, vzgoje in izobraževanja, rekreacije in športa, kulture in seveda invalidske 
organizacije ter strokovne službe občinske uprave, kot metodološki pripomoček so 
upoštevana Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov, sprejeta leta 
1993. 
 
Analiza je v celoti posvečena pregledu položaja invalidov ob upoštevanju uresničevanja 
Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov z vidika lokalne skupnosti. 
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2 ANALIZA POLOŽAJA INVALIDOV V OBČINI 

   DRAVOGRAD 
 

2. 1 Splošno 

 
Občina je geografsko središče treh dolin: Mežiške, Mislinjske in zgornje Dravske. 
Statistični podatki na dan 31. 12. 2012: 

 število prebivalcev:   8.989 
 dolžina lokalnih cest v km   146,144 
 Površina občine v km2   105,0 
 mlajši prebivalci od 15 let            1.308 
 starejši prebivalci od 65 let          1.449 

Več splošnih podatkov je dostopnih na: www.dravograd.si. 

 
V Občini Dravograd delujejo 104 društva, registrirana po posameznih področjih:  

 14 društev za pomoč ljudem,  
 38 športno rekreativnih društev,  
 19 kulturnih in umetniških društev, 
 10 društev za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin, 
 6 stanovskih društev, 
 3 društva za razvoj kraja, 
 14 znanstveno raziskovalnih, izobraževalnih, strokovnih in političnih društvev. 

 
Na obravnavanem področju deluje dvajset društev in organizacij. Šest jih ima sedež v 
občini. Vsa omenjena društva sodelujejo tako na občinskem kot na medobčinskem 
nivoju, nekatera izmed njih tudi na nacionalnem. 
 

    Ime društva Sedež društva 
 

1 DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD - matično Trg 4. julija 18, 2370 Dravograd 

2 DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD - matično  Trg 4. julija 45, 2370 Dravograd 

3 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGL.  KOROŠKE - matično Trg 4. julija 26, 2370 Dravograd 

4 ŽUPNIJSKA KARITAS ČRNEČE - matično Črneče 170, 2370 Dravograd 

5 ŽUPNIJSKA KARITAS LIBELIČE - matično Libeliče 34, 2372 Libeliče 

6 DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI - matično Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd 

7 KOROŠKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO Prežihova 24, 2390 Ravne na Kor. 

8 KOROŠKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Kor. 

9 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE Ronkova 6, p.p. 70, 2380 Sl. Gradec 
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10 DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE Engelsova ulica 6, 2000 Maribor 

11 DRUŠTVO SOŽITJE MEŽIŠKE DOLINE Čečovje 24, 2390 Ravne na Kor.  

12 KORONARNI KLUB, SKUPINA DRAVOGRAD  Ob suhi 11, 2390 Ravne na Kor. 

13 OZARA SLOVENIJA Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor 

14 DRUŠTVO ZDRAVA POT MARIBOR Krekova 12a, 2000 Maribor 

15 USTANOVA MALI VITEZ Zarnikova 3, 1000 Ljubljana 

16 DRUŠTVO VARNA HIŠA p.p. 347, 3000 Celje 

17 JONATAN PRIJATELJ Linhartova c. 13, 1000 Ljubljana 

18 MEDOBČ. DR. SLEPIH IN SLABOVIDNIH  Gospejna ulica 11, 2000 Maribor 

19 DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK Malenškova 11, 1000 Ljubljana 

20 ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE  Maroltova 14, 1000 Ljubljana 

 

2.2 Informiranje, osveščanje in komunikacija 

 
Skupina ljudi, kot so invalidi, je imela v preteklosti relativno malo možnosti in 
priložnosti, da pove svoje zgodbe in razvije pogled nase. Imeti pravico do svoje zgodbe 
pomeni imeti pravico do razširjanja svoje vednosti in svoje resnice.  
Pri analizi ugotavljamo, da je bilo na tem področju nekaj ukrepov že narejenih, nekatere  
pa bo potrebno še izvesti. 
 
Občina Dravograd posveča pozornost osveščanju in informiranju javnosti o problematiki 
invalidnih oseb preko uradne spletne strani www.dravograd.si, kjer lahko invalidi 
(razen slepi) pridobijo vse pomembnejše informacije s področij delovanja občinskih 
služb.  
 
Informiranje, osveščanje in komunikacija lahko potekajo preko lastnih spletnih strani 
občinskih javnih zavodov, podjetij ter drugih državnih organov. 
 
Vsem invalidskim organizacijam, ki delujejo na območju občine, je omogočeno, da 
pripravijo in preko spletne strani objavijo celovito informacijo o svojem delovanju 
(področja, splošne informacije o pravicah, možnostih in načinu uveljavljanja ipd.). 
 
Občina sporoča informacije širši javnosti preko spletne strani in medijev, predvsem 
preko lokalne in drugih televizij, radia, občinskega glasila idr. 
 
Pomembno vlogo pri obveščanju in posredovanju informacij imajo invalidske 
organizacije. 
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Konec leta 2012 (10. 10. 2012) je Društvo invalidov Dravograd ustanovilo Koordinacijo 
invalidskih društev in organizacij, ki imajo sedež v občini ali delujejo na njenem 
območju. Sestavlja jo osem predstavnikov, njen namen pa je sodelovanje, informiranje, 
osveščanje in komunikacija na področjih, ki so vsem po vsebini skupna. 
 
Gradiva invalidskih organizacij, javnih zavodov in drugih izvajalcev  so dostopna na 
njihovih sedežih in na predstavitvenih dogodkih samih organizacij, kot tudi na dogodkih, 
podprtih z invalidsko tematiko, v katere se vključuje tudi občina. 
 
Informacije o delovanju invalidskih organizacij, njihovih programih, državnih in lokalnih 
predpisih iz področja invalidskega varstva ter iz njih izhajajočih pravic, postopkih 
vzgojno-izobraževalnih usmeritev in zdravstvene obravnave, rehabilitacijskih 
postopkih, svetovalno-podpornih službah, dostopnosti okolja, medicinskih, ortopedskih 
in tehničnih pripomočkih in drugem, se posredujejo preko: spletnih strani, promocijskih 
in informativnih gradiv, društvenih glasil, strokovnih publikacij ter individualnih 
svetovalnih in informativnih razgovorov. 
 
Društvo invalidov Dravograd ima svojo spletno stran, na kateri ima objavljene vse 
informacije, povezane z delovanjem. Spletna stran se dnevno ažurira.    
 
Občinski vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtec in šole) v svoje programe vključujejo 
sporočila o razumevanju in sprejemanju pravic invalidov ter razvijajo pozitivne odnose 
do invalidnosti in s tem do drugačnosti. 

 
Društva, organizacije, socialno varstveni zavodi in drugi v občini organizirajo dneve 
odprtih vrat. 

 
V okviru Društva invalidov Dravograd je oblikovana informacijska pisarna za invalide, ki 
deluje že četrto leto, pomoč pa nudi vsem invalidom Koroške ter vsem ostalim, ki se 
znajdejo v stiski. 

 
 

2.3 Skrb za zdravje in rehabilitacija 

 
Zdravje in zdravstveno varstvo sta pravici ne glede na posameznikovo zdravstveno, 
socialno, ekonomsko stanje ali njegovo sposobnost. 
 
Zakonodaja določa sistem družbenih, skupinskih in posamičnih dejavnikov, ukrepov in 
storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje bolezni, 
pravočasno zdravljenje, oskrbo in rehabilitacijo bolnih in poškodovanih ter socialno 
varnost ob bolezni, poškodbi ali smrti. 
 
Zdravstvena dejavnost se kot javna služba opravlja v mreži javne zdravstvene službe, ki 
je organizirana na primarni, sekundarni in terciarni ravni. 
 
Na področju zdravstvenega varstva ima občina skladno z zakonom naslednje 
pristojnosti: 
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 oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem 
območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe, 

 zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno-statistične in socialno-
medicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso v republiških programih, 

 zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih 
služb, narodne zaščite in enot za zveze, 

 kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in 
za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi, 

 zagotavlja mrliško pregledno službo. 
 
Občina Dravograd na tem področju posveča skrb zagotavljanju javne službe in 
dostopnosti v zdravstvene objekte, hkrati pa izvajalce poziva k zagotavljanju zadostnega 
števila zdravnikov. 
 
Občina je ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd (v nadaljevanju 
ZD), v okviru katerega je urejen dostop za invalide tudi v zgornje prostore zobnih 
ambulant, urejena so parkirišča in dovoz za vozila invalidov. Sanitarije za gibalno 
ovirane in druge funkcionalno ovirane ljudi niso ustrezno prilagojene, potrebna bi bila 
tudi vgradnja senzorja za  odpiranje vrat, za primere, ko se invalid pripelje z vozičkom 
sam. 
 
Pomembno vlogo ima patronažna služba, ki se pri svojem delu srečuje z arhitektonskimi 
ovirami (dostop, neustrezno urejenimi bivalnimi prostori). Uporabnikom svetujejo 
uporabo primernih medicinskih pripomočkov za okrevanje in nasvete, kako jih pridobiti. 
Okrevanje je hitrejše, če je med patronažno službo in uporabniki ažuren prenos 
informacij.  
V okviru zdravstvenega zavarovanja v ZD invalidom fizioterapija ni dostopna.  
V okviru ZD deluje nujna medicinska pomoč, ki vse dni v letu zagotavlja pripravljenost in 
opremljenost. 
Občanom brez dohodkov občina krije prispevke osnovnega zdravstvenega zavarovanja. 
Letno povprečje teh občanov je 233.  
 
V okviru zdravstvenega varstva občina za področje splošne medicine dela ni podelila 
koncesij. Ena koncesija je podeljena za področje pediatrije ter delna za ginekologijo. Za 
področje zobozdravstvenega varstva so podeljene 3 koncesije.  
 
Problem ZD je pomanjkanje splošnih zdravnikov iz tega okolja, vendar se občina s svojo 
politiko primarnega zdravstvenega varstva trudi, da bi jih motivirala, da ostanejo v 
Dravogradu. Problem so tudi čakalne dobe, ki jih bo potrebno skrajšati tako, da bodo 
občani, mednje sodijo tudi invalidi, dobili pomoč takrat, ko jo bodo resnično potrebovali 
in ne šele takrat, ko bodo glede na čakalno dobo prišli na vrsto. 
 
Koroška lekarna ima v občini svojo enoto, za katero velja, da je dostopna vsem  
invalidom, starejšim in drugim kategorijam občanov. 
 
Posamezna društva in organizacije s svojimi programi za ohranjanje zdravja 
preprečujejo, zmanjšujejo in odpravljajo posledice bolezni, okvar in invalidnosti, nudijo 
pomoč odvisnikom. Skrbijo za socialno rehabilitacijo s spodbujanjem druženja, s tem pa 
zmanjšujejo socialno izključenost in zagotavljajo enakopravne možnosti vključevanja v 



9 
 

vse sfere družbenega življenja (obiski na domu, obiski bolnih). Prav tako s finančno 
podporo pomagajo invalidom. Omogočajo izvedbo rekreacije in rehabilitacije v bližnjih 
rehabilitacijskih centrih ter letovanja  odraslih in otrok. 
 
Po posameznih območjih občine so nameščene prenosne elektronske naprave 
(avtomatski eksterni defibrilatorji), ki zaznajo zastoj srca pri človeku in lahko s pomočjo 
električnega sunka srce ponovno poženejo in s tem rešijo življenje. Naprave so 
nameščene na štirih lokacijah: v Zdravstvenem domu Dravograd, Koroškem domu 
starostnikov Črneče, NLB d.d., poslovalnici Dravograd in podjetju FIMA v Otiškem Vrhu. 
 
Občina Dravograd vsako leto razpiše javni razpis za sofinanciranje programov na 
področju zdravstvenega in socialnega varstva, na katerega se lahko prijavijo tudi 
invalidske organizacije, ki delujejo v naši občini. V skladu s točkovnim sistemom in 
merili, ki v prvi točki vsebujejo ravno kriterij »invalidnosti«, lahko pridobijo del sredstev 
za različne programe. 
 

2.4 Strokovno - podporne storitve in socialnovarstvene storitve 

 
Strokovno podporne storitve, namenjene invalidom, v občini izvaja kar nekaj izvajalcev. 
 
Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) Dravograd v okviru javne službe v skladu z 
zakonom izvaja pooblastila in dejavnosti socialnega varstva na področju Upravne enote 
Dravograd. S svojo strokovno podporo nudi invalidom različne vrste pomoči. 
 
CSD kot javni zavod ima v občini naslednje pristojnosti: 

- zagotavljanje oblik družbenega varstva ter varstvo pravic in koristi oseb s 
posebnimi potrebami, 

- seznaniti osebo in njene zakonite zastopnike s prednostmi in pomanjkljivostmi 
       statusa invalida, 
- družinam z invalidno osebo nuditi pomoč v obliki storitev, 
- sodeluje pri nameščanju invalidnih oseb, starih nad 18 let, v splošne in posebne 

zavode. 
V okviru nadgradnje obveznih vsebin je CSD v preteklih letih izvajal projekt 
preprečevanja socialne izključenosti otrok, mladostnikov in odraslih z učno pomočjo 
otrokom in mladostnikom, v katerem so sodelovali prostovoljci. 
 
Storitev »pomoč družini na domu« zagotavlja občina. Ta oblika socialne oskrbe na domu 
je namenjena  upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo. Odloži se 
potreba po institucionalnem varstvu. Storitev se financira iz občinskega proračuna. 
Neposredno pomoč na domu glede na potrebe občanov po storitvi izvajajo 4 socialne 
oskrbovalke.   
Z začetkom leta 2014 bo storitev izvajal Koroški dom starostnikov, kateri v sklopu 
prizadevanj glavnega nosilca pomoči in razvoja celovite skrbi za starejše ljudi na 
področju Občine Dravograd izvaja že vrsto storitev in aktivnosti. Razširitev njihove 
ponudbe storitev bo možna tudi, ko bo zgrajeno predvideno apartmajsko naselje v 
Črnečah, prilagojeno tudi potrebam invalidov. Koroški dom starostnikov predstavlja 
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center skrbi za starejše ljudi (gerontološki center), kamor v prvi vrsti sodi pomoč na 
domu kot komplementarni element domskega varstva. Izvajajo tudi programe 
družabništva in spremstva za starejše, bolne in invalidne osebe.  
 
Zavod za zaposlovanje RS preko programa javnih del skrbi za to, da invalide kot posebno 
ciljno skupino vključuje v programe aktivne politike zaposlovanja za povečanje 
zaposlitvenih možnosti in pospeševanje zaposlovanja invalidov.   
 
Občina Dravograd na podlagi pogodb sofinancira tudi stroške programov javnih del 
socialnega varstva za zaposlene osebe s statusom invalida pri treh izvajalcih (v Društvu 
invalidov Dravograd, v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih, na Občini). 
Program javnih del vključuje tudi druge osebe (neinvalide), za katere sofinancira 
zaposlitve izvajalcem (OZ RK, Zveza Sonček, Zavod Čebela), le-ti pa v okviru svoje 
humanitarne dejavnosti opravljajo različne socialne programe, za katere velja, da so 
namenjeni tudi invalidom. 
 
Občinska enkratna socialna pomoč je namenjena vsem kategorijam socialno najbolj 
ogroženih občanov, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove 
krivde, v določenem obdobju znašli v situaciji, ko potrebujejo pomoč in nimajo dovolj 
sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. Na podlagi pravilnika in vlog 
vlagateljev sofinancira stroške za različne namene:  dodatno zdravstveno zavarovanje, 
zdravstvene pripomočke, letovanja, šolske potrebščine, stroške elektro in komunalnih 
storitev, ostale življenjske stroške ipd..   

 
Finančno zelo obsežna socialnovarstvena pravica v občinskem programu je socialno 
varstvo. Pravica je opredeljena v zakonu in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim 
invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da 
se preselijo v institucijo ali stanovanjsko skupino, ki jim nadomešča ali dopolnjuje 
funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, 
socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo. 
Sofinanciranje zavodskega varstva predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v 
splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi 
prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima 
premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni kriti razliko. Občina Dravograd 
zagotavlja tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov namestitve v stanovanjske 
skupine, kjer se izvaja rehabilitacijski program. 
V splošnih socialno varstvenih zavodih  je trenutno nameščenih 25 občanov: v KDS 
Črneče 22, v Domu Hmelina v Radljah ob Dravi 1, v Domu Nine Pokorn v Hmelini 1 ter v  
Zavodu Čebela v Šentjanžu 1. 
V posebnih zavodih (Hrastovec, Lukavci, CUDV Črna na Koroškem, ZUDV Dornava, Dom 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, 
stanovanjska skupina Sonček Dravograd) je nameščenih 25 občanov.   
 
Občina Dravograd financira občane, ki imajo status družinskega pomočnika. Pravico do 
izbire družinskega pomočnika imajo invalidne osebe. 
Družinski pomočnik prejema delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini minimalne 
plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek. Občini pripada dodatek 
za nego in pomoč v višini, do katere je upravičen posameznik, ki mu je pomoč nudena. 
Trenutno v občini financiramo enega družinskega pomočnika. 
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Dnevno varstvo je starejšim osebam, tudi z motnjami v telesnem razvoju, na voljo v 
varstvenem centru Čebela, ki deluje pod okriljem Škofijske Karitas. Zavod Čebela je 
zasebni socialno varstveni zavod, ustanovljen s strani Nadškofijske Karitas Maribor. 
Stanovanjska skupina Sonček, ustanovljena s strani Zveze društev za cerebralno paralizo 
Sonček iz Ljubljane,  osebam z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju zagotavlja 
dnevno varstvo v stanovanjski skupini. Občina je pri vzpostavljanju doma Čebela in 
objekta stanovanjske skupine Sonček, prispevala sredstva iz občinskega proračuna in v 
vseh fazah izgradnje aktivno sodelovala ter nudila podporo izvajalcu storitve. Tako v 
domu Čebela kot stanovanjski skupini Sonček Dravograd že od leta 2003 poteka dnevno 
varstvo oseb. V dnevno varstvo doma Čebela je vključenih 21 oseb, v stanovanjski 
skupini Sonček pa 7. 
 
Občina organizira in financira prevoze otrok na invalidskih vozičkih s prilagojenimi 
vozili v varstveno delovne centre na Koroškem. 
 
V zadnjih letih se v občini povečuje število izvajalcev nevladnih organizacij, predvsem 
invalidskih in socialno humanitarnih organizacij ter društev, ki izvajajo številne 
programe, ki invalidom nudijo pomoč in storitve za njihovo boljše vključevanje v 
vsakodnevno življenje. To so programi, ki jim jih ne nudi nobena institucija, so pa za 
invalide nujno potrebni in nepogrešljivi. Na območju občine oz. za potrebe občanov 
občine Dravograd (ki jih sofinancira tudi občinski proračun) deluje 20 invalidskih in 
humanitarnih organizacij oziroma društev. 
Vsa ta društva za svoje člane (bolnike in invalide) organizirajo številne socialno 
podporne programe, letovanja v zdraviliščih in ob morju, nudijo laično pomoč na domu 
in spremstvo na letovanjih.  
 
Društvo invalidov Dravograd šteje 892 članov iz občine. Izvaja različne programe:  

 preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti (skrb za 
neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov), 

 zagotavljanje zagovorništva,  
 informativna dejavnost, 
 usposabljanje za aktivno življenje in delo, 
 programi za ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, 
 rekreacija in šport, 
 dnevni centri, klubi (integriranje v kulturno in družbeno življenje), 
 kulturna dejavnost. 
 

Društvo upokojencev šteje 1090 članov. Na obravnavanem področju izvaja naslednje 
programe: 

 obiske bolnih članov doma in v bolnici,  
 obiske jubilantov,  
 pomoč članom z nizkimi pokojninami  
 in srečanja in druženja s člani nad 80 let. 

Društvo je zelo aktivno tudi na športnem in kulturnem področju. 
 

Humanitarne in dobrodelne organizacije izvajajo posamezne akcije za zbiranje sredstev 
za nakup ortopedskih in drugih pripomočkov tudi v sodelovanju z občino. Občina 
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sofinancira programe invalidskih organizacij in društev. V poročilih o izvedenih 
programih dobi povratno informacijo. 
 
Rdeči križ in Karitas izvajata na območju občine socialne programe, namenjene za  
preprečevanje invalidnosti in zagotavljata pomoč socialno ogroženim posameznikom in 
družinam.  
Rdeči križ izvaja poleg ostalih, naslednje oblike pomoči invalidom: 

 obiski in pomoč na domu (usposobljenih 5 prostovoljk, ki hodijo po terenu), 
 pomoč starejšim, otrokom, socialno šibkim, invalidom, vsem s posebnimi 

potrebami, 
 skrb za donacije invalidom, dolgotrajno in neozdravljivo bolnim, 
 permanentno reševanje vlog prosilcev za pomoč (tudi invalidi hodijo po 

prehrambene pakete), 
 otroci s posebnimi potrebami se udeležujejo letovanj, 
 obdaritve otrok s posebnimi potrebami, 
 s pomočjo učiteljev - mentorjev na osnovnih šolah izvajajo različne akcije, 

ozaveščajo mlade o različnih oblikah solidarnosti. 
Program dejavnosti Rdečega križa je s strani občine sofinanciran na podlagi neposredne 
pogodbe. Gre za sofinanciranje naslednjih programov: humanitarni, programi za 
starejše, za mladino, programi preprečevanja zasvojenosti, program zaščite in reševanja. 
Pri sofinanciranju programov OZ RK Dravograd je upoštevanih 20% vrednosti, ki 
predstavlja stroške dela, materiala in storitev. 

 

2.5 Dostopnost 

 
Društvo invalidov Dravograd (na podlagi rezultatov anket in terenskega ogleda)  in 
občinska uprava sta pripravila analizo grajenih ovir in dostopnosti do javnih in 
nekaterih drugih objektov v občini ter možnosti dostopa po javnih cestah in poteh na 
področju občine do javnih institucij in drugih splošnih služb. 
 
 

a) Grajene ovire in dostopnost do objektov 
 

OBJEKT OVIRA (ARHITEKTONSKA / KOMUNIKACIJSKA / 
DRUGO) 

JAVNE SLUŽBE, URADI:  

OBČINA DRAVOGRAD  dostop za invalide na vozičku je urejen  
 pri vhodu je nameščen zvonec 
 uslužbenec v sprejemni pisarni 
 dostop so uradnih oseb v nadstropju za ljudi z 

invalidskim vozičkom ni možen 
 ni dvigala 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 
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UPRAVNA ENOTA 
DRAVOGRAD 

 dostop za invalide na vozičku je urejen  
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 

POLICIJSKA POSTAJA 
DRAVOGRAD 

 dostop za invalide na vozičku je urejen  
 ni označenih parkirnih prostorov za invalide 

DAVČNI URAD  
DRAVOGRAD 

 dostop za invalide je urejen  
 sanitarije za invalide na vozičku so urejene 
 parkirni prostori za invalide so označeni 
 ni dvigala 

NOVA LJUBLJANSKA 
BANKA  

 parkirni prostor za invalide ni označen 
 dostop za invalide na vozičku je urejen  
 ni ograje na dostopu 

KREDITNA BANKA 
MARIBOR 
 

 označen parkirni prostorov za invalide 
 dostop za invalide je urejen  

BANKOMATI  previsoko postavljeni 

POŠTA  
DRAVOGRAD, LIBELIČE,  
TRBONJE  
 
POŠTA ŠENTJANŽ 

 preozka širina vrat  
 ni označenih parkirnih mest za invalide 

 
 

 dostop za invalide na vozičku je urejen  

POŠTA LIBELIČE  preozka širina vrat 
 stopnice pred objektom 
 ni označenih parkirnih mest za invalide 

POŠTA TRBONJE  preozka širina vrat 
 stopnice pred objektom 
 ni označenih parkirnih mest za invalide 

POŠTA ŠENTJANŽ  dostop za invalide je urejen  
 ni označenih parkirnih mest za invalide 

JAVNO KOMUNALNO  
PODJETJEDRAVOGRAD 
 
POKOPALIŠČE 

 stopnice pred vhodom v zgradbo 
 ni prilagojenih sanitarij za invalide na vozičku 

 
 dostop do pisarne za pogrebne storitve  JKP 

nedostopen za invalide na vozičku (stopnice) 
 ni označenih parkirnih mest za invalide 

URAD ZA DELO 
DRAVOGRAD 
 

 neprimeren dostop s pločnika do klančine   
 sanitarije niso prilagojene invalidu na 

invalidskem vozičku 
 vrata v pisarne so preozka za invalidski voziček 
 ni dvigala (v poslovni zgradbi je težko izvedljiva 

vgradnja)  
 prostori so delno prilagojeni slepim in 

slabovidnim osebam   
 nima svojih parkirnih mest / ni označbe 

parkirnega mesta za invalide 
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INŠPEKTORATI - 
tržni, zdravstveni, okoljski 
(TPC MEŽA) 
 
veterinarski 
(Meža 4) 

 dostop za invalide je urejen 
 
 
 

 zunanji dostop delno urejen 
 preozka širina vrat v zgradbo in pisarne 
 ovire na hodniku 
 ni dvigala 
 ni označbe parkirnega mesta za invalide 
 prostori niso prilagojeni slepim in slabovidnim 

VZGOJA IN 
IZOBRAŽEVANJE: 
 

 

OŠ NEZNANIH TALCEV 
DRAVOGRAD 
 
 
 
 

 je dvigalo 
 ni vseh pogojev za izobraževanje za nekatere 

vrste invalidnosti – možen dogovor o vključitvi 
otroka v posamezno šolo 

 ni prilagojenih sanitarij za invalide na vozičku 
 po potrebi se zagotovijo posamezni pripomočki 

za učenje (povečevala in osvetlitve, pripomočki 
za gluhe in naglušne)   

 prostori niso prilagojeni slepim in slabovidnim  
 ovire pri zunanjem in notranjem dostopu v OŠ 

Črneče, Trbonje, Libeliče 
OŠ ŠENTJANŽ PRI 
DRAVOGRADU 

 ni vseh pogojev za izobraževanje za nekatere 
vrste invalidnosti – možen dogovor o vključitvi 
otroka v posamezno šolo 

 ni prilagojenih sanitarij za invalide na vozičku 
 po potrebi se zagotovijo posamezni pripomočki 

za učenje (povečevala in osvetlitve, pripomočki 
za gluhe in naglušne)   

 prostori niso prilagojeni slepim in slabovidnim  
 je parkirno mesto za invalide 
 ni dvigala 

VRTEC DRAVOGRAD 
 

 ovire pri zunanjem in notranjem dostopu (v vseh   
        enotah) – zagotovljena je pomoč otrokom  
 ni prilagojenih sanitarij za invalide na vozičku – 

zagotovljena je pomoč otrokom 
 je parkirno mesto za invalide (zaradi narave 

terena pod nekoliko strmim kotom)   
GLASBENA ŠOLA 
Enota v OŠ Dravograd 
 
 
Enota v dvorcu Bukovje 
 
 

 
 je parkirno mesto za invalide 
 dostop za invalide na vozičku je urejen 

 
 / 
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KULTURA:  

DVOREC BUKOVJE  ni dvigala 
 stopnice pred in znotraj objekta  
 ni označenih parkirnih prostorov za invalide 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 
 ni indukcijske zanke 

KNJIŽNICA DRAVOGRAD  ovira je zunanji dostop v objekt PŠC Traberg 
 ni sanitarij za invalide na vozičku 
 ni indukcijske zanke 

PRIREDITVENI PROSTOR 
LUKNA DRAVOGRAD 

 prestrma klančina brez ograje za invalide brez 
akumulatorskega vozička 

 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 
MUZEJ (DRAVOGRAD, 
BUKOVJE, LIBELIČE) 

 stopnice pred in znotraj objekta 
 ni dvigala 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 

TURISTIČNA 
INFORMACIJSKA PISARNA 

 stopnice pred in znotraj objekta 

ŠPORT, TURIZEM:  

ŠPORTNI CENTER 
DRAVOGRAD 

 delna ovira sta zunanji in notranji dostop do 
posameznih prostorov 

 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 
VEČNAMENSKA DVORANA 
ŠPIC D 

 urejene sanitarije za invalide na vozičku 
 ovira notranji dostop v objektu (prehod v 

nadstropje) 
 ni indukcijske zanke 

TELOVADNICE 
(OŠ DRAVOGRAD,  
OŠ ŠENTJANŽ) 

 dostop za invalide je urejen  

BALINIŠČE  dostop za invalide na vozičku je urejen 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 

MLADI:  

MLADINSKI CENTER 
(ŠPORTNI CENTER) 

 dostop za invalide na vozičku je urejen 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 

ZDRAVSTVO, SOCIALA:  

ZDRAVSTVENI DOM 
DRAVOGRAD 

 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku in 
druge funkcionalno ovirane ljudi  

 stopnica za vstop v otroško ambulanto 
 prestrma klančina, ki ima na začetku stopničko  
 ni senzorjev za  odpiranje vrat, za primere, ko se 

invalid pripelje z vozičkom 
 prostori niso prilagojeni slepim in slabovidnim 

LEKARNA DRAVOGRAD  dostop za invalide je urejen  
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CSD DRAVOGRAD 
 
 

 zunanji dostop delno urejen 
 preozka širina vrat v zgradbo in pisarne 
 ovire na hodniku 
 ni dvigala 
 ni označbe parkirnega mesta za invalide 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 
 prostori niso prilagojeni slepim in slabovidnim 

KOROŠKI  DOM 
STAROSTNIKOV ČRNEČE 

 ni urejenih prostorov za slepe in slabovidne 

DRUŠTVO INVALIDOV 
DRAVOGRAD 

 dostop za invalide je urejen  

DRUŠTVO GLUHIH IN 
NAGLUŠNIH  

 stopnice pred objektom 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DRAVOGRAD 

 stopnice pred in znotraj objekta 

DRUŠTVO DIABETIKOV 
POLŽKI DRAVOGRAD 

 stopnice pred objektom 

DOM SV. EME ŠENTJANŽ  dostop za invalide je urejen 

STANOVANJSKA 
SKUPNOST ZVEZA SONČEK 
DRAVOGRAD 

 dostop za invalide je urejen 

DRUGO:  

RRA KOROŠKA  
(TPC MEŽA) 

 dostop za invalide je urejen 

ODVETNIK (PŠČ TRABERG)  dostop za invalide je urejen 
 

NOTAR (občasno v 
prostorih Občine) 

 dostop za invalide je urejen 
 

OBRTNA ZBORNICA 
DRAVOGRAD 

 dostop za invalide v zgradbo je urejen  
 dostop do pisarne ni možen zaradi stopnic 

GASILSKA ZVEZA  
DRAVOGRAD  

 stopnice pred objektom 

AVTOBUSNA POSTAJA  
DRAVOGRAD 

 dostop za invalide je urejen 
 označen parkirni prostor za invalide 

JAVNI WC – TPC MEŽA  dostop za invalide je urejen 
 prilagojene sanitarije za invalide na vozičku 
 označen parkirni prostorov za invalide 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA 

 dostop za invalide je urejen   

KRŠČANSKA CERKEV 
(po krajevnih skupnostih) 

 stopnice pred vhodom  in v objektu 
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KRŠČANSKA 
ADVENTISTIČNA CERKEV,  
 
KRALJESTVENA DVORANA 
JEHOVIH PRIČ 
 

 dostop do ustanove za invalide ni varen 
 stopnica pred vhodom  

 
 

 dostop za invalide je urejen 
 

GOSPODARSKA ZBORNICA 
DRAVOGRAD 

 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 
 dostop za invalide je urejen 

 

CARINSKI URAD 
DRAVOGRAD  

 stopnice pred vhodom 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 
 ni označenega parkirnega prostora za invalide 

TUR. AGENCIJA RELAX 
(TPC MEŽA) 

 dostop za invalide je urejen   

HOTEL KOROŠICA  dostop za invalide je urejen  
 ima dvigalo 
 ima označen parkirni prostor za invalide 
 nima sanitarij za invalide na vozičku 

GOSTINSKI LOKALI 
(Lovski rog, Jagababa, Bar 
Wolf, Bar Paternuš, Yuko 
bar, Paternuš, La Coruna,  
Pizzerija Na postaji, 
Pizzerija Bumerang) 

 stopnice pred vhodom ali v prostoru 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA 
OFSAJD DRAVOGRAD 

 stopnice znotraj prostorov 
 ni urejenih sanitarij za invalide na vozičku 

FRIZERSKI SALON 
Trg 4. julija, Dravograd 

 stopnice pred vhodom 

MESARIJA SMOLAR, Trg 4. 
julija, Dravograd 

 stopnice pred vhodom 

PAMI,  Trg 4. julija, 
Dravograd 

 stopnice znotraj vhoda 

PEKARNA EURO / PEK 
MATJAŽ  

 stopnice znotraj vhoda 

TRGOVINA MERCATOR 
 
Dravograd 
 
 
Trbonje 
 
 
 
 
 
Šentjanž 

 
 

 dostop za invalide na vozičku je urejen  
 ima označen parkirni prostor za invalide 

 
 stopnica pred vhodom 
 preozka vrata 
 preozek prehod med policami 
 nima označenih parkirnih prostorov za invalide 

 
 dostop za invalide na vozičku je urejen  
 nima označenih parkirnih prostorov za invalide 
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Dostopnost grajenega okolja za funkcionalno ovirane ljudi (gibalno ovirani, starejši 
ljudje in drugi) je pomembna z vidika uresničevanja enakih možnosti za socialno 
vključevanje in je predpogoj za uresničevanje državljanskih in političnih pravic. Brez 
ustrezno grajenega okolja je funkcionalno oviranim občanom in občankam te pravice 
skoraj nemogoče uresničevati. Zato je za akcijski načrt potrebno analizirati dostopnost 
tudi z vidika doslednega upoštevanja veljavne prostorske zakonodaje in standardizacije 
za potrebe gibalno oviranih oseb ter ugotoviti konkretne pomanjkljivosti in napake za 
nastajanje novih grajenih ovir. 
 
Opažamo, da vozniki ne upoštevajo parkirnih mest za invalide. K boljši dostopnosti 
invalidov do parkirnih mest,  ki so jim namenjena, bo pripomoglo izvajanje občinskega 
redarstva.   
 
V praksi se pojavlja, da pri novo zarisanih parkirnih mestih (še posebej na območjih 
večstanovanjskih objektov) občinska uprava naleti na neodobravanje stanovalcev zaradi 
pomanjkanja parkirnih mest. Občina na javnih parkirnih prostorih in tudi na območjih 
večstanovanjskih objektov poleg označb parkirišč, namenjenih za invalide, namešča tudi 
table z mednarodno oznako za invalide. 
 
V največji meri se težava pojavlja pri neustrezni izvedbi sanitarij za invalide. Ta so 
namreč v nekaterih javnih objektih neurejena. V Dravogradu smo v preteklem letu 
odpravili problem javnih sanitarij. Na avtobusni postaji so zgrajene nove javne 
sanitarije, dostopne tudi invalidom na vozičkih. Gibalno ovirane osebe pri vsakdanjih 

TRGOVINA  
ŠPAR, TUŠ, HOFER 
 

 dostop za invalide na vozičku je urejen  
 ima označene parkirne prostore za invalide 

 
TRGOVINA S POHIŠTVOM 
MAX, Meža 

 stopnica pred trgovino  
 preozka vrata 

TRGOVINA DIPO  dostop za invalide na vozičku je urejen 

RAMŠAK OGREVANJE, Meža  stopnica 
 preozka vrata 

TRGOVINA MANA 
BUTIK MANJA 

 stopnice znotraj objekta 
 stopnice zunaj objekta 

PAPIRNICA A3  stopnica pred vhodom v objekt 

CVETLIČARNE 
Trg 4. julija, Dravograd 

 stopnice pred in znotraj objekta  
 

ZAVAROVALNICA 
MARIBOR 
 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 

 ni dostopno za invalide na vozičku (stopnice do 
prostorov)  

 
 dostop za invalide na vozičku je delno urejen 

(previsok prag) 
AMZS, AMD DRAVOGRAD  dostop za invalide na vozičku je urejen  

 ima označene parkirne prostore za invalide 
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opravilih lahko uporabljajo javne, obstoječe v institucijah in prilagojene sanitarije na 
bencinskih servisih. 
 
Avtobusna postaja je relativno dobro urejena predvsem za gibalno ovirane osebe. 
Potrebno bo prilagoditi vozne rede (majhna pisava…). Avtobusna postaja v Dravogradu 
je primerna za vstopanje invalidov, vendar na primestnih in medkrajevnih avtobusnih 
linijah ne vozijo avtobusi, ki so prilagojeni vožnji za invalide na vozičkih. Po besedah 
izvajalca javnega potniškega prometa potreb po vpeljevanju avtobusov za invalide niso 
zaznali. 
 
Semafor v Dravogradu nima vgrajenega ustreznega zvočnega sistema, kateri bi bil 
primeren za potrebe uporabnikov  (pešcev) s težavami vida.  
 
 

b) Dostopnost javnih poti na področju Občine Dravograd do javnih in drugih 
institucij 

 

odsek / pot, z / iz SITUACIJA  

DRAVOGRAD  

Mariborske ceste do trga v Dravogradu pot je urejena 

Podgrada do trga v Dravogradu ni pločnika 

Robindvora do trga v Dravogradu zaradi klančine problem za 
invalide na vozičku,   
ni pločnika 

Robindvora do Mariborske ceste zaradi klančine problem za 
invalide na vozičku,   
ni pločnika 

Viča do Dravograda delno ni pločnika  

Mariborske ceste do javnih institucij in drugih 

organizacij v trgu v Dravogradu:  

Občina                                                                                  

Medobčinski inšpektorat Koroške                                   

OZ Rdečega križa                                                                          

Gasilska zveza                                                                     

Urad za delo 

pot je urejena 
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Meže (naselje nad ŽP, bloki)* javnih institucij in 

drugih organizacij v trgu v Dravogradu:  

Občina                                                                                  

Medobčinski inšpektorat Koroške                                   

OZ Rdečega križa                                                                          

Gasilska zveza                                                                     

Urad za delo 

*pot delno ni urejena 

Mariborske ceste in trga Dravograd do: 
 
Meže (naselje nad ŽP, bloki)                                                                  
Pokopališča                                                                        
Pošte Dravograd                                                                    
ZD Dravograd                                                                         
OŠ, VRTEC                                                                              
DURS                                                                                        
JKP                                                                                                   
UE                                                                                               
PP                                                                                       
Lekarna                                                                        
Knjižnica                                                                                   
Notar                                                                                       
Gospodarska zbornica                                                                        
Obrtna zbornica                                                                       
RRA Koroška                                                              
Inšpektorati – tržni, zdravstveni, okoljski                        
CSD                                                                            
veterinarski inšpektorat                                                           
dvorec Bukovje                                                                         
Špar, Tuš, AMZS, AMD                                                            
PŠC Traberg,  RELAX, zavarovalnica, KBM                                                                                  
župnišče 

 
 

* 
pot je urejena 
delno ni pločnika 
delno ni pločnika  
pot je urejena 
robnik ni spuščen  
* 
pot je urejena  
pot je urejena 
pot je urejena 
pot je urejena 
pot je urejena 
pot je urejena 
pot je urejena 
pot je urejena 
pot je urejena 
ni pločnika od UE do CSD 
ni pločnika od UE do objekta 
* 
pot je urejena 
pot je urejena 
pot je urejena 
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Iz (naselje nad ŽP, bloki)* do:                                                              
 
Pokopališča                                                                          
Pošte Dravograd                                                                    
ZD Dravograd                                                                          
OŠ, VRTEC                                                                          
DURS                                                                                        
JKP                                                                                             
UE                                                                                                       
PP                                                                                     
Lekarna                                                                         
Knjižnica                                                                              
notar                                                                                       
Gospodarska zbornica                                                                        
Obrtna zbornica                                                                    
RRA Koroška                                                               
inšpektorati – tržni, zdravstveni, okoljski                     
CSD                                                                                 
veterinarski inšpektorat                                               
dvorec Bukovje                                                                   
Špar, Tuš, AMZS, AMD                                                           
PŠC Traberg                                                                                 
TPC Meža, RELAX, zavarovalnica, KBM                  
župnišče 

 
 

* 
Delno ni pločnika, * 
Delno ni pločnika * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* ni pločnika od UE do CSD 
* ni pločnika od UE do objekta 
* 
* 
* 
* 
* 

 
ŠENTJANŽ  

Otiškega vrha do Šentjanža delno ni pločnika  

trgovine do Doma Sv. Eme pot je urejena 

trgovine do OŠ Šentjanž pot je urejena 

LIBELIČE  

Tribeja – Gorč do Libelič ni pločnika 

TRBONJE  

Trbonje do železniške proge  delno ni pločnika 

Sv. Danijela do Trbonj  ni pločnika 

ČRNEČE  

Črneč do Dravograda  ni pločnika 

Črneče do Koroškega doma starostnikov pot je urejena 
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*Meža (naselje nad ŽP, bloki) –  pot delno ni urejena (ni rampe ali pločnika pri Kosabru 
in križišču za Bukovje). 
 
Na posameznih navedenih odsekih gre za potrebo do posameznega ukrepa, ki bi 
omogočil celostno rešitev dostopnosti invalidov na vozičku do večjega števila navedenih 
institucij (kot npr. Meža). Večina pločnikov je dovolj širokih in klančine so urejene. 
Ponekod bo potrebno na novo sanirati površine in znižati robnike (npr. na Mariborski 
cesti). 
 
Zavedati se moramo, da odprava vseh grajenih ovir in zagotovitev popolne dostopnosti 
vseh objektov v javni rabi terja čas in veliko potrebnih finančnih sredstev.   
 
 

c) Komunikacijske ovire 
 
Uporabniki storitev imajo možnost, da informacije pridobijo po telefonu ali preko 
interneta za vse javne ustanove. 
Vsem občanom je v Knjižnici omogočen brezplačen dostop do interneta. 
Prav tako je vsem na območju trga v Dravogradu omogočen brezplačen dostop do 
brezžičnega interneta. Omrežje lahko koristijo pol ure na dan tako, da se povežejo na 
omrežje HS-DRAVOGRAD, pri čemer ni potrebno vtipkati nobenega gesla. Oddajnik je 
nameščen na »stari šoli«, zato je tam jakost signala največja, drugje pa se zna zgoditi, da 
omrežje nima dovolj močnega signala in povezava zato ne bo možna. 
V kolikor želi kdo omrežje uporabljali dlje časa, so v Info pisarni v Dravogradu na voljo 

kuponi z gesli za ceno 2€, ki omogočajo 24-urni dostop do brezžičnega omrežja. 

 

2.6 Vzgoja in izobraževanje 

 
V javne zavode, katerih dejavnost je izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, se 
vključujejo tudi otroci iz naše občine. Med otroke s posebnimi potrebami ne štejemo 
samo otrok, ki so gibalno ovirani, temveč tudi otroke, ki imajo posebne potrebe zaradi 
senzornih in drugih primanjkljajev: slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, otroke z 
motnjo v razvoju, dolgotrajno bolne, otroke s kombiniranimi motnjami ipd.. Predvsem 
gibalno ovirani otroci so zadnje čase pogosto integrirani v programe rednega 
izobraževanja, pred tem nekateri že v vrtec.  
 
Otroci iz naše občine se vključujejo v izobraževalne programe treh obstoječih javnih 
zavodov na Koroškem. Skupno obiskuje te šole 11 učencev. Občina zanje organizira in 
financira prevoze.  
Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalne programe na našem 
območju izvaja Zavod za šolstvo Republike Slovenije preko območne enote v Slovenj 
Gradcu. 
Usmerjanje predšolskih otrok in vključevanje v vrtce ni zakonsko obvezujoče, zato 
poteka zgolj na pobudo staršev. Cilj vsakega usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v 
vzgojne in izobraževalne programe je otroku nuditi najboljše možnosti za razvoj in mu 
postaviti temelje za čim boljšo vključitev v okolje.  
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Po usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in vključitvi v vzgojno ali izobraževalno 
institucijo odgovornost za izvajanje programa, določenega z odločbo ZRSŠ, prevzame 
institucija. 
 
Večina objektov osnovnih šol na območju občine Dravograd ima urejene dostope za 
invalide in gibalno ovirane otroke, saj so bile obnovljene v zadnjih nekaj letih, nekatere 
še bodo. V preteklosti se je že pojavljala potreba po zagotavljanju spremljevalcev na 
šolah. Te potrebe pa so bile vselej uspešno urejene.  
 
Pri ugotavljanju socialnih in družbenih vidikov med učenci, se predvsem starejši otroci 
brez zadržkov družijo z invalidnimi vrstniki in jih normalno sprejemajo medse. Tudi 
otroci z motnjami v telesnem razvoju nimajo težav z vključevanjem v okolje in dogajanje. 
 
Učitelji pri pouku vključujejo vsebine o invalidnosti. Na razredni stopnji predvsem pri 
spoznavanju okolja in pri družbi, na predmetni stopnji pa pri naravoslovju, biologiji in 
slovenščini. Prav tako se učenci seznanjajo z različnimi vrstami invalidnosti pri 
razrednih urah, kjer se med drugim dogovarjajo tudi o pomoči invalidnim in starejšim 
osebam.  
 
Šole imajo izoblikovan vzgojno-izobraževalni proces, ki je za vsakega učenca ustrezno 
izdelan in vključuje individualni program, ki vključuje vse učitelje, povezane z učencem 
ter starši. 
 
Ko otroci s posebnimi potrebami dopolnijo osemnajst let oz. ko zaključijo druge redne 
oblike izobraževanja, se vključujejo v programe varstveno delovnih centrov. 
 
Vzgojno izobraževalni zavodi izvajajo posamezne akcije za zbiranje sredstev za nakup 
ortopedskih in drugih pripomočkov za otroke s posebnimi potrebami. 
 
V občini prostovoljstvo na obravnavanem področju organizirajo različne institucije (KDS 
Črneče, OZ RK Dravograd, Dom Sv. Eme). Med invalidskimi organizacijami in 
izobraževalnimi ustanovami le to ta trenutek ne poteka, se pa je odvijalo štiri leta v 
Sončkovi bivalni skupnosti, kamor so se vključevali dijaki Srednje zdravstvene šole 
Slovenj Gradec. 
 
Omeniti je potrebno tudi dejstvo, da javni uslužbenci (občina, CSD) Društvu invalidov 
nudijo prostovoljno mentorstvo za zaposlene invalide v okviru programov javnih del.  
 
V okviru nadgradnje obveznih vsebin je CSD v preteklih letih izvajal projekt 
preprečevanja socialne izključenosti otrok, mladostnikov in odraslih z učno pomočjo 
otrokom in mladostnikom, v katerem so sodelovali prostovoljci. To obliko sodelovanja 
oz. program bi bilo smiselno ponovno vzpostaviti. 
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2.7 Pravice do dela 

 
Invalidi predstavljajo približno šestino delovno sposobnega prebivalstva EU, vendar je 
njihova stopnja zaposlenosti sorazmerno nizka. V primerjavi z ostalimi dobijo zaposlitev 
skoraj dvakrat težje.  
 
Država za zaposlovanje invalidov namenja finančne spodbude. Invalidi se lahko 
vključujejo v programe aktivne politike zaposlovanja, več let je uveljavljen tudi Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki za invalide predvideva možne 
rešitve in določa:  

 pridobitev statusa invalida, 
 zaposlitveno rehabilitacijo (pravico, merila, storitve, denarne prejemke, izvajanje 

poklicne rehabilitacije), 
 postopek za pridobitev statusa invalida in pravice do zaposlitvene rehabilitacije,  
 zaposlovanje invalidov, 
 kvotni sistem zaposlovanja invalidov,  
 spodbude za zaposlovanje invalidov,  
 sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov. 

 
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. 
 
Za osebe z določenimi omejitvami oziroma invalide je informiranje dobro organizirano, 
problem je v tem, da je zaposlovanje invalidov odvisno  predvsem od samih odločitev 
delodajalcev. Le ti so za zaposlovanje invalidov stimulirani.  
 
Po podatkih Urada za delo Dravograd na dan 31. 10. 2013 je bilo na uradu 519 
prijavljenih brezposelnih  oseb. Od tega je bilo 90 prijavljenih s statusom invalida. 
 
Starostna struktura le teh je naslednja:  

 do 30 let – 5 prijavljenih, 
 od 30 do 50 let – 32 prijavljenih, 
 nad 50 let – 53 prijavljenih. 

 
Razvrščajo se v tri kategorije invalidnosti:  

 večino invalidov predstavljajo delovni invalidi, ki so si invalidnost pridobili v 
času, ko so bili še aktivno vključeni v delovno razmerje ali izven delovnega 
razmerja,  

 kategorizirani mladostniki, za katere velja, da so zaradi svoje invalidnosti 
drugačni od ostalih mladostnikov in zaradi tega tudi močno ovirani v svojem 
življenju ter  

 invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 
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Na področju občine imamo tri invalidska podjetja: Lesna Jelka d.o.o., Šentjanž 133,  
Monter Dravograd Storitve d.o.o., Otiški vrh 177 in SGP Kograd IGEM ZOD d.o.o., Selovec 
83. Podjetja prvenstveno zaposlujejo delavce s statusom invalida.  
Društvo invalidov Dravograd že četrto leto preko programa javnih del zaposluje dve 

invalidni osebi. 

 

2.8  Vzpodbujanje družinskega življenja, verske aktivnosti in spoštovanja    

osebne integritete 

 
Občina Dravograd v povezavi z izvajalci strokovno podpornih storitev in programov 
spodbuja družinsko življenje invalidov, kar prispeva k večji kvaliteti njihovega življenja. 
Vsakega invalida skuša obravnavati kot posameznika in ga s tem polnopravno 
vključevati v vse vidike družbenega življenja. Upošteva dostojanstvo posameznika in s 
tem ustvarja možnosti za njihovo aktivno vključevanje v različne vidike življenja. 
 
Občina Dravograd nima ovir, ki bi invalidom onemogočale duhovno oskrbo. 
Le ta je invalidom v občini omogočena. Večina objektov, v katerih potekajo verski obredi 
in  dostopi do župnišč,  predstavljajo za invalide veliko oviro. 
Ozvočenje v cerkvenih objektih je zagotovljeno, potrebno pa bi bilo omogočiti 
induktivne zanke. 
 
 

2.9 Materialna varnost 

 
Socialna varnost vseh, ne samo invalidov,  je v prvi vrsti skrb države. V ta namen razvija 
različne sisteme socialne zaščite. 
 
V občini Dravograd za materialno varnost invalidov skrbijo: 
 

 Center za socialno delo z rednimi in izrednimi denarnimi socialnimi pomočmi, 
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z invalidskimi 

pokojninami ter nadomestili za čas čakanja na delo, 
 Zavod za zaposlovanje z nadomestili za čas brezposelnosti, 
 Občina Dravograd z dodeljevanjem občinskih enkratnih in izrednih socialnih 

pomoči, 
 OZ Rdečega križa z različnimi pomočmi v denarni in funkcionalni obliki, 
 Karitas z različnimi pomočmi v denarni in funkcionalni obliki, 
 ostale humanitarne organizacije na področju občine v različnih oblikah. 

 
Kot je že prej omenjeno, ima Center za socialno delo na obravnavanem področju v občini 
naslednje pristojnosti: 

 zagotavljanje oblik družbenega varstva ter varstvo pravic in koristi oseb s 
posebnimi potrebami, 

 seznaniti osebo in njene zakonite zastopnike s prednostmi in 
pomanjkljivostmi statusa invalida, 

 družinam z invalidno osebo nuditi pomoč v obliki storitev, 
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 sodeluje pri nameščanju invalidnih oseb, starih nad 18 let, v splošne in 
posebne zavode. 

 
V splošnem je staršem otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju omogočen 
krajši delovni čas, prispevki za socialno varnost, dodatek za nego ter različna delna 
nadomestila: dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljen dohodek ipd.   
Na področju varstva odraslih invalidnih oseb pa so na voljo nadomestila za invalidnost, 
dodatki za tujo nego in pomoč, pravica do izbire družinskega pomočnika, vse oblike 
dodatnih socialnih pomoči. 
 
Po podatkih ZPIZ-a na dan 28. 10. 2013 je v Občini Dravograd stanje po vrstah pokojnin 
in nadomestil naslednje: 

 invalidskih upokojencev       475 
 uživalcev nadomestil:                                                                   272 

 delna invalidska pokojnina        60 
 za čas poklicne rehabilitacije         1 
 začasno nadomestilo          3 
 nadomestilo za invalidnost        92 
 za čas čakanja in čas poklicne rehabilitacije        0 
 za čas čakanja na drugo ustrezno zaposlitev     86 
 zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu     30 
 nekaj občanov zaradi dela s krajšim delovnim časom  

 
Vsi invalidi niso vključeni v društva in druge organizacije. Vsi invalidi tudi niso deležni 
pravic iz naslova ZPIZ-a.  
 
Po statističnih podatkih je bilo na dan 31. 12. 2012 v občini 8.989 prebivalcev, od tega 
1649 starejših od 65 let (18,3 %). 
 
Za kvalitetnejše življenje invalidov in starostnikov imajo velik doprinos aktivnosti 
Območnega združenja Rdečega križa Dravograd, Karitasa, Društva invalidov in Društva 
upokojencev,  ki v sodelovanju z občino in CSD izvajajo različne  humanitarne programe 
zagotavljanja stalne skrbi za bolne, starejše in invalidne osebe, zbirajo sredstva, ipd.    
 
 

2.10 Kultura in turizem 

 
Invalidske organizacije in njihove sekcije vsako leto prijavljajo programe na občinski 
razpis na področju kulture. V okviru posameznih društev aktivno delujejo kulturne 
sekcije (letos koncert Ženskega pevskega zbora DI Dravograd ob 30. obletnici delovanja, 
Karitas tradicionalno organizira dobrodelni koncert ipd.). Invalidi sami ustvarjajo, hkrati 
pa se udeležujejo različnih prireditev v občini.  
 
Večnamenska dvorana Špic D v Dravogradu, kulturna dvorana v Črnečah in Knjižnica  so 
za gibalno ovirane ustrezno dostopne in opremljene.  
Pri izgradnji večnamenske dvorane Špic D in prireditvenega prostora je Občina 
upoštevala potrebe invalidov, v lanskem letu je zgradila dvigalo v knjižnici, planirana je 
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izgradnja dvigala v dvorcu Bukovje, katero bo invalidom in ostalim omogočalo 
udejstvovanje znotraj dvorca (prireditve, poroke, sejmi,…). 
JZ Dravit organizira in izvaja različne otroške delavnice, ki se odvijajo v parku ob dvorcu. 
Na voljo so vsem otrokom, tudi tistim z invalidnostmi in motnjami v razvoju. 
 
Tudi v prihodnje bomo invalide spodbujali k udejstvovanju v različnih kulturnih 
dejavnostih, temu pa skušali prilagoditi tudi prostore za izvajanje teh dejavnosti. 
 
Dostopnost do kulturnih vsebin je najbolj omejena za slepe in slabovidne ter gluhe in 
naglušne osebe. Ni zvočnih opisov in maket razstavnih eksponatov, ki bi služile 
kulturnemu udejstvovanju slepih in slabovidnih oseb. Gluhi in naglušni so prikrajšani pri  
gledaliških predstavah in na drugih prireditvah, kjer pogrešajo indukcijske zanke in 
tolmače znakovnega jezika.  Gluhim je z zakonom priznana pravica do uporabe 
slovenskega znakovnega jezika pred državnimi institucijami in pravica do informacij v 
njim prilagojenih tehnikah.  
 
Na prireditvah v občini, ki jih organizirajo JZ Dravit Dravograd, OI JKSK, ZKD in Občina 
Dravograd, zaenkrat niso prisotni tolmači.  
 
V ponudbi TIC-a Dravograd zaenkrat ni možna izposoja avdio vodnikov za ogled občine 
(v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku), namenjenih tudi slepim in slabovidnim 
obiskovalcem. Vsebine le-teh tudi niso dostopne na spletnih straneh.  
 
Knjižnica Dravograd invalidom omogoča: 

 brezplačno članstvo in hkrati  brezplačno uporabo knjižničnega gradiva  
(zbirka vsebuje tudi knjige z velikim tiskom, zvočnice, knjige v Braillovi pisavi, 
povečevalna stekla za lažje branje itd.), 

 gibalno oviranim osebam lahko gradivo prinesejo na dom ali pošljejo po pošti, 

 možnost izvedbe raznih računalniških tečajev in možnost udeležbe v projektu 
Simbioza, 

 sodelovanje v študijskem krožku in Tednu vseživljenjskega učenja, 
 udeležbo na različnih vrstah prireditev, ki jih mesečno pripravljajo za vse 

ciljne skupine uporabnikov. 
Indukcijske zanke knjižnica nima. 
 
V Društvu invalidov Dravograd aktivno deluje ženski pevski zbor. Vsako leto sodelujejo 
na regijski proslavi ob Mednarodnem dnevu invalidov, ustanovili so glasbeno skupino 
Bica bend, uspešno deluje tudi likovna sekcija. Društvo je že deset let pobrateno z DI 
Koper. Med njima poteka tesno sodelovanje in redna srečanja s kulturnim programom. 
 
Invalidi so kot turisti na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma  (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) upravičeni do 100% oprostitve pri plačilu 
turistične takse. 
Večina ponudnikov turističnih kapacitet v občini žal nima na izbiro kapacitet za 
koriščenje gibalno oviranih ljudi na vozičkih. 
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2.11 Rekreacija in šport 

 
V občini je invalidski šport organiziran in tudi ustrezno finančno podprt. Občina iz 
proračuna vsako leto na podlagi javnega razpisa sofinancira izvajalce športnih 
programov, namenjenih invalidom.   
 
Invalidi se lahko delno neovirano športno udejstvujejo v prostorih večnamenske 
dvorane ŠPIC D v Dravogradu, prostorih Športnega centra v Dravogradu, balinišču pri 
Ribiškem domu, telovadnicah obeh osnovnih šol. Ti prostori so invalidom za dostop 
ustrezno prilagojeni, v ŠPIC D so za gibalno ovirane na vozičkih zagotovljene sanitarije.   
Športne površine in igrišča na prostem so v večini primerov dostopna tudi invalidom na 
vozičkih, vendar  ti objekti nimajo primernih površin za rekreacijo. 
Javni zavod Dravit Dravograd daje vsem društvom in  športnikom, tudi invalidom, 
ustrezno organizacijsko in strokovno podporo. 
 
Rekreacija je možna tudi po obstoječih kolesarskih poteh. 
 
Društvo invalidov je na športnem področju zelo aktivno in uspešno. Posamezniki in 
ekipe se udeležujejo tekmovanj znotraj društva in med društvi v občini,  so redni gostje 
na območnih tekmovanjih, hkrati pa tudi na državnih.  
Društvo organizira meddruštvena tekmovanja v regiji in izven v pikadu in balinanju. 
Udeležuje se območnih tekmovanj v pikadu, balinanju, kegljanju, plavanju, ribolovu, 
veleslalomu, streljanju z zračnim orožjem in šahu.  Ekipe in posamezniki se redno 
uvrščajo na državna tekmovanja v šahu posamezno, v ribolovu, pikadu, smučanju 
(veleslalom), v šahu ekipno in v plavanju. Vsako leto doseže katera od društvenih ekip 
na državnem prvenstvu naziv državnega prvaka. Posebna športna tekmovanja potekajo 
tudi med člani DI Dravograd in pobratenim društvom DI Koper. 
 
Potrebno je spodbujati sodelovanje invalidov pri skupnih športnih dejavnostih na vseh 
ravneh, za te namene omogočiti ustrezno izobraževanje, usposabljanje in vire ter jim 
omogočiti dostop do krajev, kjer potekajo športne in rekreativne prireditve. 
 
 

2.12 Informiranje javnosti o vseh vprašanjih življenja invalidov in 

ocenjevanje položaja in potreb invalidov 

 
Informiranje poteka preko:   

 lokalne TV,    
 drugih lokalnih medijev (radio, časopis),   
 spletne strani občine Dravograd,  
 občinskega glasila, 
 zloženk,   
 biltenov,  
 letakov idr. 

 
 



29 
 

2.13 Vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje 

invalidskega varstva 

 
V Občini Dravograd se invalidi prav tako kot vsi ostali občani lahko vključujejo v 
oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva preko svojih predstavnikov 
(svetnikov) skozi javno obravnavo predlogov dokumentov občine, ki potekajo na sejah 
Občinskega sveta in njegovih delovnih telesih.  
Svoje predloge lahko uveljavljajo tudi na ravni krajevne skupnosti, na ravni društev in 
drugih organizacij.  
Na lokalnih volitvah je zagotovljeno volišče, ki je namenjeno in dostopno invalidom, 
vendar do sedaj na tem volišču ni glasovala še nobena invalidna oseba na vozičku. 
 

2.14 Akti v občini, ki urejajo vprašanja za uresničitev invalidovih pravic 

 
Naloga lokalne skupnosti je, da zadovoljuje potrebe in interese svojih prebivalcev in 
izpolnjuje druge naloge v skladu zakoni.   
 
V Statutu Občine Dravograd je opredeljeno, da občina pospešuje službe socialnega 
skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:  

- spremlja stanje na tem področju,  
- pristojnim organom in institucijam  predlaga določene ukrepe na tem področju,  
- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi 

in institucijami,  
- lahko dodeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih 

ali obletnicah občanov.  
 
Invalidi pogosto opažajo pomanjkljivosti v obstoječi zakonodaji, saj njeno upoštevanje 
vselej ne prinaša enakih možnosti, h katerim si pravzaprav vsi prizadevamo. Lokalna 
skupnost lahko v takih primerih prispeva s svojimi pobudami, s spodbudami institucij za 
vključujoče ponudbe svojih storitev, z integriranim pristopom delovanja občinskih služb 
(sodelovanje, vzajemno informiranje in splošna povezanost). Seveda ne smemo pozabiti 
na spodbujanje dobrodelnosti, dodatnih programov, financiranih preko javnih razpisov 
itd. Zelo pomembna je aktivna vključenost invalidov v soustvarjanje vsakdana lokalne 
skupnosti, čemur bo potrebno nameniti še več pozornosti. 
 

2.15 Invalidske organizacije, financiranje in vpogled v delovanje 

 
Finančna in vsebinska podpora invalidski problematiki je zagotovljena preko 
financiranja iz proračuna (javni razpisi), posamezna področja  se delno financirajo iz 
državnega proračuna, nekateri izredni projekti pa iz evropskih skladov. Iz proračuna se 
financirajo vzgoja in izobraževanje, nekateri zdravstveni, zaposlitveni ter socialno-
varstveni programi. V določenih primerih občina sodeluje kot sofinancer tudi v primeru 
prijave socialnih programov na državne in mednarodne razpise za nepovratna sredstva. 
 
Občina Dravograd v obliki pokroviteljstva nudi podporo pri posameznih projektih, 
sofinancira  socialno – varstvene programe ali pomaga pri promociji invalidskih 
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organizacij. Velikokrat nastopa kot pokrovitelj tradicionalnih, večjih in manjših 
prireditev, dogodkov in projektov Društva invalidov Dravograd, Društva upokojencev 
Dravograd, Karitas Dravograd idr.   
Prav tako vsako leto del svojih sredstev iz proračuna nameni odpravi arhitektonskih 
ovir z namenom odpravljanja grajenih in komunikacijskih ovir, za katere velja, da 
onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov.  
 
Občina Dravograd se srečuje z izvajalci na področju invalidskega varstva predvsem pri 
reševanju vsakodnevnih problemov iz življenja in dela invalidov. Prav tako budno 
spremlja delovanje izvajalcev na osnovi predloženih letnih poročil o realizaciji 
programov iz socialno varstvenega razpisa. Invalide materialno podpira v okviru 
proračunskih sredstev, ki so na razpolago za ta namen, vsebinsko podporo pa jim nudijo 
strokovne službe, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko.  
 
Občina vsako leto na podlagi odloka in razpisa podeli nagrado, priznanja ter grbe: zlati, 
srebrni ali bronasti grb. 
O prejemnikih nagrade in priznanj odloča Občinski svet občine Dravograd na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Grbe pa podeljuje župan/ja.  
Dobitniki nagrade so tisti, ki z izjemnimi uspehi  na posameznih področjih življenja in 
dela prispevajo k razvoju in ugledu občine, življenju v njej ter podobi krajev.  Za 
enkratne - izjemne dosežke dobitniki prejmejo priznanje,  ki predstavlja spodbudo za 
nadaljnje strokovno delo in aktivnost na posameznih področjih življenja in dela. 
 
Prejemniki nagrade in priznanj na obravnavanem področju: 
1999 – Društvo upokojencev Dravograd - nagrada 
2000 – Društvo gluhih in naglušnih Dravograd – priznanje 
2004 – Karitas Dravograd - priznanje 
2004 – Društvo invalidov Dravograd - športna sekcija – zlati grb  
2005 – Predsednik Društva gluhih in naglušnih Dravograd – zlati grb 
2008 – Društvo invalidov Dravograd – ženski pevski zbor – zlati grb  
  
 

2.16 Usposabljanje strokovnega kadra 

 
Občina Dravograd ima vložišče oziroma sprejemno pisarno, ki je dostopna gibalno 
oviranim osebam. Javni uslužbenci, ki se s strankami srečujejo vsakodnevno, jim nudijo 
ustrezno pomoč (napotitev k ustreznemu javnemu uslužbencu, oz. drug organ, pomoč 
pri izpolnjevanju vlog, dajanje informacij ipd.). 
Usposabljanje strokovnega kadra za delo z invalidi poteka v vsakem občinskem javnem 
zavodu in podjetju, v vsaki organizaciji posebej, v skladu z njenim finančnim načrtom in 
dejavnostjo, ki jo opravlja.  
 
 

2.17 Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov 

 
Spremljanje učinkov sprejetih ukrepov ter programov se do sedaj ni izvajalo, saj na 
obravnavanem področju posebni ukrepi niso bili sprejeti. Vse prejete pobude bodo 
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dobrodošle in v kolikor se bodo po preučitvi izkazale kot utemeljene, tudi ustrezno 
sprejete. 
 
 

2.18 Mednarodno sodelovanje 

 
Občina Suha iz Avstrije, Občina Komlo iz Madžarske, Občina Ostrava s Češke in Občina 
Lučani iz Srbije, so prijateljska mesta Občine Dravograd.  
Posamezna društva s pobratenimi mesti sodelujejo na športnem in kulturnem področju. 
Aktivnosti mednarodnega sodelovanja na obravnavanem področju (invalidi) so se 
pričele razvijati letos v Srbiji.  
V tej obliki prijateljevanja v bodoče vidimo možnost izmenjave dobrih praks in izmenjav 
izkušenj tudi med invalidskimi organizacijami. 
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3. ZAKLJUČEK 

 
Vsi invalidi niso vključeni v posamezna društva in druge organizacije. Vsi invalidi tudi 
niso deležni pravic iz naslova ZPIZ-a. Zato je natančno število le teh v občini težko 
opredeliti. Kljub temu iz pridobljenih podatkov ocenjujemo, da se njihov delež v občini 
giblje med 9 - 15 % občanov. 
 
Z Analizo položaja invalidov v Občini Dravograd je delovna skupina za pripravo analize o 
položaju invalidov v občini Dravograd in pripravi konkretnega akcijskega načrta želela 
seznaniti svetnike Občinskega sveta občine Dravograd s problematiko, s katero se 
invalidi in drugi srečujejo v svojem vsakdanjem življenju.  
 
Občina Dravograd bo v  letošnjem letu kandidirala na razpis za pridobitev listine 
»Občina po meri invalidov«, ki ga vsako leto razpisuje Zveza delovnih invalidov 
Slovenije. Projekt »Občina po meri invalidov« je Zveza delovnih invalidov Slovenije 
namreč oblikovala z namenom, da bi v še večji meri spodbudila lokalne skupnosti k 
načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov in 
drugih kategorij občanov v njihovem okolju, za njihovo socialno vključenost in 
sodelovanje v družbenem življenju kraja.  
 
Gre za zelo zahteven projekt, ki občino kot lokalno skupnost na nek način spodbuja, da 
se na svoj način odziva na potrebe in interese vseh občanov, torej tudi tistih s tako 
imenovanimi posebnimi potrebami, ki v skrbi za čimbolj kvalitetno skupno življenje 
upošteva različnost njihovih potreb in možnosti, ki povezuje dejavnost in odgovornost 
različnih javnih služb v občini in ki daje civilni družbi možnost, da uveljavi svojo vlogo in 
aktivira svoje člane, torej tudi invalide.  
 
Posledica omenjene analize bo izdelan jasen in konkreten akcijski načrt, ki bo 
opredeljeval cilje in naloge, roke, odgovorne nosilce nalog in prioritetne naloge na 
področju invalidskega varstva v Občini Dravograd.  
 
 
 
 

 


