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1. OZAVEŠČANJE IN INFORMIRANJE 
 

Občina Lenart redno objavlja vse informacije in novice na spletni strani Občine Lenart, v 
zavihku Občina po meri invalidov,  (https://www.lenart.si/index.php/sl/obcina-po-meri-
invalidov) ter na facebook strani Občine Lenart (https://www.facebook.com/ObcinaIenart/). 
 
V sklopu osveščanja in informiranja je mag. Igor Plohl, prvi predsednik Sveta za invalide in 
trenutni član, v letu 2021 izdal kar štiri slikanice. Pri ameriški založbi Holiday House Lucas 
Makes a Comeback in Lucas at the Paralympics. Knjigi sta bile prilagojeni za ameriško in 
angleško govoreče območje in temeljita na pravljicah Lev Rogi najde srečo, ter Rogi in Edi na 
paraolimpijskih igrah. V sozaložništvu Založbe Pivec in Državnega sveta RS je izšla slikanica 
Brezzobi tiger, ki je namenjena osveščanju otrok o demokraciji in moči argumentiranega 
ugovora. Omenjena slikanica je z naslovom Toothless tiger izšla tudi v angleškem jeziku in 
bo na voljo Državnemu svetu RS za protokolarna darila. 

Opravljene predstavitve lani:  

- 20. sept. 2021 predstavitev slikanic o levu Rogiju za učence prve triade OŠ Voličina, 
- 20. okt. 2021 predstavitev slikanice Brezzobi tiger za učence petih razredov OŠ 

Bojana Ilicha (jaz dejansko z vsakih nastopom osveščam o invalidnosti, ker vedno z 
učenci spregovorim tudi na to temo, čeprav knjiga tega neposredno ne obravnava),  

- 15. nov. 2021 predstavitev slikanice Brezzobi tiger na Sodelobr@lnici (delavnica 
namenjena učiteljem razrednega pouka, ki jo pripravlja ZRSŠ),  

- 24. nov. 2021 predstavitev knjige Ne domišljaj si! za dijake Srednje zdravstvene šole 
Ljubljana. Avtobiografski roman je namenjen osveščanju odraslih o invalidnosti, 

- 23. dec. 2021 je za učence prve in druge triade OŠ Franc Rozman Stane Maribor 
potekala predstavitev slikanice Lev Rogi v Afriki. Slikanica osvešča o možnostih 
potovanj za gibalno ovirane invalide in premagovanju arhitektonskih ovir.  

- 25. dec. 2021 je bil na Valu 202 predvajan intervju z menoj z naslovom Pred nesrečo 
so mi bile pomembne vrednote, ob katerih se zdaj samo nasmehnem.  
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https://igor-plohl.info/sl/ 
 
 

2. BIVANJE IN VKLJUČEVANJE 
 

Občina Lenart je v letu 2021 namenila 18.566 € za subvencije stanovanjskih najemnin. 
Subvencije se izplačujejo na podlagi odločb Centra za socialno delo. Upravičenci so socialno 
ogrožene in invalidne osebe, ki želijo ohraniti samostojnost in bivati v domačem okolju. 

 

3. SKRB ZA ZDRAVJE 
 

3.1. Zagotavljati dostopno zdravstveno varstvo na primarni ravni 
 

V  letu 2021 smo izdelali projektno dokumentacijo za Ureditev prizidka zahodnega trakta ZD 
Lenart (nad urgentnim delom), kjer bo urejeno tudi dvigalo. V letu 2022 se načrtuje začetek 
investicije, ki se bo nadaljevala še v leto 2023.  

3.2. Zagotavljati dostopnost do zdravil 
 

Stanje je nespremenjeno. 

http://www.lenart.si/
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3.3. Možnost gibanja in rekreacije 
 

V letu 2021, smo v sklopu projekta Polena za vse generacije, na rekreacijsko športnem centru 
Polena uredili 26 motoričnih igral. Projekt je bil sofinanciran s strani RS in ESRR. 

 

Slika 1: Motorična igrala na Poleni 

4. STROKOVNO PODPORNE SLUŽBE 
4.1. ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI INFORMACIJ STROKOVNO 
PODPORNIH SLUŽB 
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Na spletni strani Občine Lenart v zavihku Občina po meri invalidov imajo možnost 
objavljanja vsa društva in invalidske organizacije. Vsi dogodki in aktualne objave so tudi na 
občinski facebook strani ter v časopisu Ovtar, ki izide 10 krat na leto. 

     

Slika 2: Izrezek iz Občinske spletne strani, facebook strani in Ovtarjevih novic 

 

4.2. IZVAJANJE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV IN PROGRAMOV NA DOMU 
IN V SKUPNOSTI, TER DODELJEVANJE OBČINSKIH SOCIALNOVARSTVENIH 
POMOČI 
 

V Letu 2021 smo za Regresiranje domskega varstva namenili 267.717,00 €. V proračunu 
imamo tudi letno zagotovljena sredstva za Pomoč na domu, ki ga izvaja Dom Danice 
Vogrinec. S tem uporabnikom omogočamo, kljub zdravstvenim težavam in invalidnosti, da 
ostanejo v domačem okolju. V letu 2021 smo namenili za Izvajanje pomoči na domu 
78.353,00 €.   

4.3. SPODBUJANJE K RAZVOJU IN DELOVANJU PROSTOVOLJSTVA 
 

Občina Lenart, Svet za invalide in Osnovna šola Lenart spodbujajo razvoj in delovanje 
prostovoljstva. Žal je zaradi razmer (Covid 19) to bilo onemogočeno. 
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5. DOSTOPNOST – ODPRAVA GRAJENIH IN 
KOMUNIKACIJSKIH OVIR 
 

5.1. ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI PRI NOVOGRADNJAH JAVNEGA 
ZNAČAJA 
 

Pri planiranju novogradenj Občina Lenart upošteva Zakon o urejanju prostora, Zakon o 
gradnji objektov, ter Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah in Slovenskega standarda za 
gradnjo objektov. 

V letu 2021 smo izvedli naslednje investicije v centru Lenarta: 

- V sklopu projekta Varna pot ob lenarškem parku smo izvedli rekonstrukcijo ceste, 
parkirišč in pločnikov v delu Maistrove ulice ob mestnem parku.  

- Rekonstrukcija Prežihove ulice, 
- Rekonstrukcija Cafove ulice. 

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si
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Slika 3: Varna pot ob Lenarškem parku 

5.2. PRILAGODITEV DOSTOPNOSTI IN UPORABE OBJEKTOV ZA POTREBE 
GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV 
 

Občina Lenart se trudi z odpravo ovir takoj ko smo na to opozorjeni, ko je to mogoče. V   
sklopu vseh investicij pa se to upošteva že v samem projektiranju in izvedbi.  

V letu 2021 smo v sklopu projekta Ovtarjev plac – Faza 1, etapa 2 uredili tržnico.  Položili 
smo plošče iz naravnega kamna s cementno malto. Tako je površina ravna in primerna za 
sprehajalce.  

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si
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Na novo smo uredili kompletno podlago, izvedli višinske razlike s stopniščem, postavili  graje 
ter klopi in pitnik, ki je prilagojen za osebe na invalidskem vozičku. V letu 2020 pa smo 
uredili klančino za invalide iz nižje ležeče ploščadi na višje ležeči prostor tržnice.  

S tem je ta projekt zaključen.  

   
Slika 4: Lenarška tržnica in pitnik 
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Slika 5: Klančina pri tržnici 

 

5.3. ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR 
 

Tekom investicij se odpravljajo arhitektonske ovire. V samem centru smo odpravili vse 
arhitektonske ovire. 

 

5.4. OZNAČEVANJE PARKIRNIH MEST ZA INVALIDE 
 

http://www.lenart.si/
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G. Igor Plohl nas velikokrat opozarja, da so invalidna mesta pred trgovinami slabo označena, 
saj so oznake zabrisane. Preko Občinske uprave in župana jih pozivamo, da ta mesta ustrezno 
označijo, saj je takrat v večino primerih učinek hitrejši in večji.  

Občina Lenart je v preteklih letih uvedla modre cone na vseh javnih parkiriščih s parkirnimi 
mesti za invalide. Neupravičeno zasedenost invalidskih parkirnih mest kontrolirajo Redarske 
službe. 

   

Slika 6: Označitev parkirnih mest pri trgovini Mercator ter pri banki in pošti 

 

6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
6.1. ZAGOTOVITEV POGOJEV V PROCESU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI 
BODO UPOŠTEVALI POTREBE POSAMEZNE VRSTE INVALIDNOSTI 
 

Na OŠ Lenart delujejo oddelki z nižjim izobrazbenim standardom (ONIS) in oddelki 
posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVI), katero obiskujejo učenci z lažjo do 
srednjo motnjo v duševnem razvoju. Kar nekaj učence je gibalno oviranih, dva pa uporabljata 
tudi invalidski voziček, vendar to ne predstavlja težav pri njihovi mobilnosti, saj je na šoli 
dvigalo. 
Na šoli je tudi nekaj učencev z odločbami, ki imajo odobreno dodatno strokovno pomoč. 
Občina Lenart subvencionira avtobusne prevoze otrok s posebnimi potrebami. Staršem, ki 
sami vozijo otroke v šolo, pa povrnemo stroške prevoza. V letu 2021 smo za prevoze otrok s 
posebnimi potrebami namenili 16.798,24 €. 
 

http://www.lenart.si/
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6.2. OSVEŠČANJE O INVALIDNOSTI Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM 
ŠOL, VRTCEV IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 
 

Član sveta za invalide mag. Igor Plohl, ter član Društva paraplegikov Podravje obiskuje šole 
in vrtce, kjer predstavlja svoje knjige, ter jih s tem ozavešča o invalidnosti, spodbuja k 
spoštovanju drugačnosti, razumevanju in rušenju predsodkov ter stereotipov o invalidnosti in 
invalidih. Žal v letu 2021 to ni bilo mogoče zaradi ukrepov o zajezitvi epidemije. V letošnjem 
letu imamo v sklopu programa Len Art, ki zajema 28 poletnih prireditev v mesecu juniju, 
juliju, avgustu in septembru, literarno srečanje s pisateljem Igorjem Plohlom, kjer bo 
predstavil slikanico Lev Rogi premaguje ovire. Srečanje bo potekalo v Knjižnici Lenart. Prav 
tako ima mag. Igor Plohl v začetku junija predstavitev slikanice v vrtcu Lenart. 

V sklopu izbirnih vsebin imajo otroci Osnovne šole Lenart predmet prostovoljstvo. Pri izbirni 
vsebini otroci obiskujejo Dom za upokojence Sv. Lenart, kjer se družijo s stanovalci doma, se 
igrajo družabne igre, se z njimi družijo in pogovarjajo. Žal v letu 2021 tudi to ni bilo izvedeno 
zaradi epidemije. 

 

7. PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJA 
7.1. ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI DO VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA IN 
IZOBRAŽEVANJA 
7.2.  SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL, KJER SE VKLJUČUJEJO INVALIDI 
7.3.  ZAPOSLOVANJE OSEB S PRIZNANO STOPNJO INVALIDNOSTI V 
OBČINSKI UPRAVI, JAVNIH ZAVODIH 
7.4.  OPOZARJANJE PRISTOJNIH SLUŽB NA OVIRE PRI ZAPOSLOVANJU 
7.5.  SPODBUJATI INVALIDE ZA KORIŠČENJE PROGRAMOV ZA 
ZAPOSLJIVOST 
 

V Občini Lenart imamo zaposleni dve osebi s priznano stopnjo invalidnosti. Ena oseba je 
zaposlena preko podporne zaposlitve v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov. Oseba ki je zaposlena preko Podporne zaposlitve ima mentorja oz. 

http://www.lenart.si/
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osebo ki izpolnjuje pogoje za opravljanje storitve v skladu s predpisi, ter nudi osebi strokovno 
in tehnično podporo.  

Podporno zaposlovanje prinaša vrsto finančnih in drugih vzpodbud za zaposlovanje invalidov, 
kot so subvencije plače invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za  
delo invalidov, plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju. 
V programih rehabilitacije je vedno več oseb, pri katerih so težave v duševnem zdravju 
najpomembnejši razlog za zmanjšano zaposljivost. Vedno več oseb je s pridruženimi 
motnjami s področja duševnega zdravja, zato so obravnave v programu vedno bolj zahtevne. 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vodi postopke za pridobitev invalidnosti ter 
pravic do zaposlitvene rehabilitacije po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov ter ocene zaposljivosti. Izvaja zdravniška zaposlitvena svetovanja za invalide ter 
osebe z zdravstvenimi ovirami z namenom prepoznavanja težav pri iskanju zaposlitve, 
definiranja ustreznih delovnih mest glede na težave, ugotavljanja zmožnosti opravljanja 
usposabljanj, tečajev.... Sodeluje tudi z zunanjimi institucijami. Povezujejo se z delodajalci z 
namenom povečanja zaposlovanja invalidnih oseb. V lokalnem okolju imamo izvajalce javnih 
del, kamor se lahko vključijo predvsem invalidne osebe. 
Delodajalce tudi spodbujamo k oblikovanju novih, primernih delovnih mest zanje. 

 

Registrirani brezposelni invalidi do konca decembra 2021, Občina Lenart 

 

Občina Lenart XII 2021 

Registrirani brezposelni invalidi 21 

- od vseh, delovni invalid (II., III. kategorije) 13 

- od vseh, invalidna oseba po ZZRZI 6 

- od vseh, kategoriziran mladostnik 2 

  Vključitve registriranih brezposelnih invalidov v zaposlitev, Občina Lenart 

  Občina Lenart I-XII 2021 

Število zaposlitev brezposelnih invalidov  16 

http://www.lenart.si/
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  Vključitve reg. brezposelnih invalidov v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, Občina 
Lenart 

  Občina Lenart I-XII 2021 

Vsi vključeni brezposelni invalidi 8 

4. Kreiranje delovnih mest 8 

4.1.1.1. Javna dela 8 

 

8. SPODBUJANJE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA, VERSKE 
AKTIVNOSTI IN SPOŠTOVANJA OSEBNE INTEGRITETE 
8.1. VKLJUČEVANJE SVOJCEV  
V vsa društva invalidov, ki delujejo na območju Občine Lenart, so vključeni tudi svojci, in 
osebni asistenti posameznih invalidov. Svojci, prostovoljci in osebni asistenti pomagajo pri 
zadovoljevanju potreb posameznih invalidov. Pri gluhih in naglušnih so vključeni svojci in/ali 
prostovoljci in sodelujejo kot pomemben dejavnik pri premagovanju komunikacijskih ovir in 
osveščanju širše javnosti o problematiki oseb z okvaro sluha. Predstavitev delovanja društva, 
slovenskega znakovnega jezika v okviru Festivala Lent-ArtKamp-Korenine srca, ki je 
potekalo v Mariborskem mestnem parku in sodelujejo že vrsto let. V Društvu paraplegikov  
Podravja prostovoljci, svojci in osebni asistenti invalidom pomagajo pri gibanju oz. 
premagovanju  arhitektonskih ovir. V primeru tetraplegikov opravljajo tudi vse druge naloge, 
ki so povezane z zadovoljevanjem njihovih primarnih potreb. Podobno velja za Društvo slepih 
in slabovidnih. 
 
8. 2. PREPREČEVANJE ZLORAB INVALIDOV 
V Lenartu je Center za socialno delo Maribor, enota Lenart, ki kot institucija nudi pomoč 
osebam, ki so izpostavljene nasilju in diskriminaciji.  

8. 3. DRUŽABNO ŽIVLJENJE 
V letu 2021 družabno življenje ni bilo mogoče, zaradi epidemije Corona virusa. 

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si
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8. 4. DUHOVNA OSKRBA NA DOMOVIH TER V DOMU LENART 
Glede duhovne oskrbe starejših v obliki množičnih dogodkov, kot so župnijsko ali dekanijsko 
srečanje starejših ni bilo, ker so bili prav starejši najranljivejši v času pandemije in jim je bilo 
tudi s strani NIJZ svetovano, da se naj izogibajo množičnim dogodkom.  
Nemoteno je ob vseh ukrepih potekala duhovna oskrba starejših na domu, ki je bila v 
individualni obliki (domači so poklicali duhovnika). 
Glede duhovne oskrbe v domu sv. Lenarta se je v letu 2021 še razširila na dom sv. Agate.  
Najpomembnejše v letu 2021 je, da je nadškof Alojzij Cvikl imenoval voditelja in 
koordinatorja duhovne oskrbe v domu sv. Lenarta in sv. Agate. To poslanstvo je prevzel stalni 
diakon g. Darko Žmavc. S tem je duhovna oskrba v obeh domovih urejena. V letu 2021 je 
zaživela duhovna oskrba v domu sv. Agate. Upokojeni nadškof msgr. dr. Franc Kramberger, 
ki tudi živi in dnevno daruje svete maše v domu sv. Lenarta, je blagoslovil novo kapelo v 
domu sv. Agate. Od 1. adventne nedelje je tedenska sveta maša v domu, ki jo daruje domači 
župnik, v kolikor on ne more pa kateri od dekanijskih duhovnikov. 
 

9. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE 
 

9.1. Vključevanje invalidnih oseb pri nastajanju in uresničevanju nalog in strategij na 
področju invalidskega varstva v občini 
 
9.2. Seznanitev invalidov o možnostih političnega udejstvovanja 
 
Občina Lenart v svojih aktih upošteva državno in evropsko zakonodajo, ki se nanaša na 
invalide in ljudi s posebnimi potrebami. Predlogi pravnih aktov so vedno javno objavljeni na 
občinski spletni strani www.lenart.si. Invalidi se lahko, tako kot vsi občani aktivno 
vključujejo v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva preko svojih 
predstavnikov (svetnikov) skozi javno obravnavo predlogov dokumentov občine, ki potekajo 
na sejah občinskega sveta. Občinski svet je imenoval Svet za invalide, ki sprejemajo pobude 
invalidov in invalidskih organizacij, ta pa jih nato posreduje Občinski upravi ali občinskemu 
svetu Občine Lenart. 
 
Občina Lenart vsako leto objavi javni razpis za razna društva, kjer se lahko prijavijo vsa 
invalidska društva, ki imajo sedež na območju Občine Lenart. Društva na razpisu prijavijo 
razne programe, dogodke in aktivnosti, ki jih izvajajo skozi vse leto. V letu 2021 smo izvedli 
izplačila 11 društvom v višini 10.000,00 €. 
 
Sodelovanje na tem področju je, odkar so v občinski zgradbi postavili dvigalo, bistveno 
olajšano vsem gibalno oviranim invalidom, predvsem pa posameznikom, ki za gibanje 
uporabljajo invalidski voziček. 

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si
http://www.lenart.si/
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10. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Zaradi epidemije Covid je bilo mednarodno sodelovanje žal onemogočeno.  

 

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si

