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UVOD 
 
Občina Lenart je na podlagi pobude invalidov (paraplegikov in tetraplegikov) v letu 2016 
pristopila k odpravi arhitektonskih ovir na območju občine Lenart. Župan Občine Lenart, 
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., je v juniju 2016 izdal sklep o imenovanju komisije za 
odpravo gradbenih in komunikacijskih ovir za invalidne osebe v občini Lenart. Komisija je 
ocenila možnost dostopnosti invalidnih oseb do vseh za občane pomembnih javnih ustanov in 
institucij ter drugih pomembnih objektov v Občini Lenart. Na podlagi ocene je komisija 
izdelala poročilo. Ugotovila je, da je nujno odpraviti grajene in komunikacijske ovire, ter 
zagotoviti možnost neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb v skladu s predpisi, ki 
urejajo zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi 
(49. člen pravilnika o projektiranju cest). 
V letih 2016 – 2018 je Občina Lenart odpravila skoraj vse arhitektonske ovire v centru mesta 
Lenart. Velik del ovir se je odpravil z investicijo v letu 2018 »Ureditev državnih cest in treh 
obstoječih križišč v strnjenem območju mesta Lenart«. 
V letu 2017 je Občina Lenart skupaj z Upravno enoto Lenart pristopila k projektu izgradnje 
osebnega dvigala za potrebe uporabnikov Občine Lenart in Upravne enote Lenart. Tako se je 
omogočil dostop invalidom, starejšim in staršem z majhnimi otroci do vseh upravnih 
prostorov, saj je stavba dvonadstropna.  
S tem smo izboljšali položaj in dostopnost invalidov v občini na vseh področjih. Gre za 
odpravo arhitektonskih ovir ter vseh ostalih preprek in težav, s katerimi se v vsakdanjem 
življenju soočajo invalidi.  
 
V letu 2019 je Občina na pobudo Medobčinskega društva invalidov Lenart ponovno pristopila 
k projektu Občina po meri invalidov, ki ga od leta 2003 razpisuje Zveza delovnih invalidov 
Slovenije, kot svoj prispevek k udejanjanju standardnih pravil Združenih narodov za 
izenačevanje možnosti invalidov in Madridske deklaracije. Namen projekta je, da se na nivoju 
lokalne skupnosti na organiziran način pristopi k celovitemu urejanju problematike invalidov 
z različnimi vrstami invalidnosti, pa tudi problematike ostalih kategorij občanov, npr. 
starejših, mamic z otroškimi vozički, bolnikov …in da se na ta način omogoči vsem občanom 
enakopravnejša udeležba pri trošenju dobrin in pri skupnem življenju v lokalni skupnosti, ki 
je temelj naše moderne družbe. 
 
Postopke in kriterije, ter potrebne dokumente za vključitev posamezne občine v projekt je 
Zveza delovnih invalidov (ZDIS) opredelila v Pravilniku o podelitvi listine »Občina po meri 
invalidov«. 
 
V okvirju aktivnosti za pridobitev listine Občina po meri invalidov je Občina Lenart izvedla 
naslednje aktivnosti: 

1. Že v letu 2016 je župan imenoval komisijo za odpravo gradbenih in komunikacijskih 
ovir za invalidne osebe. 

2. Komisija je opravila popis ovir. 
3. V letih 2016-2019 je Občina večino teh ovir odpravila oz. sanirala. 
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4. V septembru 2019 je župan izdal sklep o imenovanju posebne delovne skupine za 
izvedbo projekta. 

5. 23.10.2019 je bila v prostorih Občine Lenart (sejna soba) izvedena okrogla miza za 
projekt Občina po meri invalidov. 

6. Po zaključeni okrogli mizi smo pozvali vse člane delovne skupine da podajo predloge 
za akcijski načrt. 

 
Nekatere aktivnosti akcijskega načrta so kratkoročno in enostavno uresničljive, druge pa se 
bodo uresničevale več let. V akcijskem načrtu so navedene aktivnosti v terminskem okviru. 
 
Izhodišča za pripravo akcijskega načrta: 
• Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov, Resolucija 48/96, 
20.12.1993)  
• Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, z dne 22.10.2008, ki ga je na 1. redni 
seji sprejel Upravni odbor ZDIS z dopolnitvami na sejah dne 10.11.2008, 14.12.2009, 12.11.2010 
in 7.11.2013 
• Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija: 2. 4. 2008; MKPI, Uradni list 
RS-MP, št. 10/08)  
• Akcijski program za invalide 2014-2021(sprejela Vlada RS dne 9.1. 2014) 
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 
rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt, 77/09 – odl. US, 61/17 – 
GZ in 41/18)  
• Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19)  
• Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 
41/07 - popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/2012)  
• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ -2 in 98/14). 
• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 IN 
41/17 – ZUOPP-1)  
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJI AKCIJSKEGA PROGRAMA 
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1. CILJ Osveščanje in informiranje  V družbi povečati osveščenost o invalidih, 
njihovemu prispevku k razvoju družbe, pravicah, dostojanstvu in potrebah. 

 
Ukrep št. 1: Nadgradnja občinske spletne strani 
 
Opis:  Občina Lenart bo na svoji spletni strani izdelala rubriko, kjer bodo zbrane informacije 
o invalidskih društvih, prav tako bodo objavljeni pomembnejši dogodki s področja invalidne 
tematike in pri katerih bodo invalidske organizacije lahko ažurno dodajale svoje vsebine. 
Občina bo omogočila invalidskim organizacijam in društvom, ki delujejo na območju občine 
Lenart, da pripravijo celovito informacijo o svojem delovanju, in to objavijo na uradni spletni 
strani občine.  
V posebnem zavihku bodo objavljene vse aktivnosti v povezavi s projektom »Občina po meri 
invalidov«. 
V rubriki »Občina po meri invalidov« bodo povezave na različne spletne strani organizacij in 
društev, kamor se invalidi lahko obrnejo za razne nasvete. 
 
Nosilec:    Občina Lenart 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna 

 
Ukrep št. 2: Osveščanje otrok in mladostnikov 
 
Opis: Predstavnik društva paraplegikov, mag. Igor Plohl, (po izobrazbi profesor geografije in 
sociologije in magister znanosti geografije) je svojo nesrečo upodobil v otroški knjigi Lev 
Rogi, ki na pravljičen način pripoveduje zgodbo o nesrečnem padcu. Kasneje je izdal še 
slikanico Lev Rogi najde srečo in Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah ter avtobiografski 
roman Ne domišljaj si. V letu 2020 bo pri Založbi Pivec izšla slikanica Lev Rogi v Afriki, pri 
založbi Holiday House iz New Yorka pa slikanica Lucas at the Paralympics. 
G. Igor Plohl predstavlja svoje knjige v vrtcih in Osnovnih šolah, ter s tem ozavešča otroke in 
mladostnike ter jih spodbuja k spoštovanju drugačnosti, razumevanju in rušenju predsodkov 
in stereotipov o invalidih in invalidnosti..  
 
Nosilec:   g. Igor Ploh v sodelovanju z Občino Lenart 
Rok:   2020 – 2024 
Vir financiranja: Sredstva občinskega proračuna 
  



 

6 

 

 

2.  CILJ Bivanje in vključevanje Invalidom omogočiti samostojno izbiro načina 
življenja ter pomoč pri ureditvi bivalnega okolja 
 

Ukrep št. 1: Zagotavljanje možnosti invalidom, da samostojno izbirajo obliko svojega 
bivanja ter kje in s kom bodo živeli 
 
Opis: Občina Lenart pomaga invalidnim osebam, ki želijo ostati samostojni in v domačem 
okolju, da jim z dodatnimi subvencijami stanovanjskih najemnin to omogočimo, ter jim 
pomagamo pri iskanju stanovanj prilagojenih za invalide. 
 
Nosilec:   Občina Lenart 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja: Sredstva občinskega proračuna 
 
 

3. CILJ Skrb za zdravje Invalidom omogočiti in zagotavljati učinkovito skrb za 
njihovo zdravje 

 
Ukrep št. 1: Zagotavljati dostopno zdravstveno varstvo na primarni ravni 
 
Opis: Zdravstveni dom Lenart bo s svojo dejavnostjo in programi še naprej zagotavljal 
storitve invalidom na način, ki je primeren za posameznika (dostopnost do ambulant in 
lekarne). Za učinkovito reševanje se bodo zdravstvene službe povezovale s socialnimi in 
drugimi službami. 
 
V letu 2018 -2019 je Občina Lenart izvedla investicijo Nadzidava vmesnega trakta 
Zdravstvenega doma Lenart za razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje. Prav 
tako je v tem delu objekta dodatno dvigalo namenjeno invalidom in bolnim. Uredili so se novi 
nivojski vhodi do vseh traktov ZD Lenart in zagotavljajo še kvalitetnejši dostop gibalno 
oviranim. 
 
Nosilec:   Občina Lenart, Javni zavodi 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna 
 
 
Ukrep št. 2: Zagotavljati dostopnost do zdravil 
 
Opis: Zagotavljati dostopno lekarniško dejavnost 
Nosilec:  Lekarna Maribor 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja: Lekarna Maribor 
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Ukrep 3: Možnost gibanja in rekreacije 
 
Opis: Zagotavljati dostopnost do površin namenjenih za gibanje in rekreacijo vsem 
zainteresiranim. V letu 2020 se bo izvedel projekt »Polena za vse generacije«, kateri je 
sofinanciran z Evropskimi sredstvi. V okviru tega projekta se bo na Športnem rekreacijskem 
centru Polena (ŠRC Polena) uredilo 26 motoričnih igral. 
Nosilec:   Občina Lenart 
Rok:    2020  
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna, Evropska sredstva 
 

 

4. CILJ Strokovno – podporne službe Razvijati podporno okolje, službe in 
programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno življenje invalidom, ter njihovo 
vključevanje  

 
Ukrep 1: Zagotavljanje dostopnosti informacij strokovno podpornih služb  
 
Opis: Na občinski spletni strani bomo vsebinsko dopolnili in objavili kontaktne podatke 
strokovno podpornih služb in izvajalcev, ki so na voljo invalidom. 
Nosilec:  Občinska uprava 
Rok:    2020 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna 
 
Ukrep 2: Izvajanje socialnovarstvenih storitev in programov na domu in v skupnosti, ter 
dodeljevanje občinskih socialnovarstvenih pomoči 
 
Opis: Občina bo še naprej zagotavljala izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči družini na 
domu, ki je namenjena starejšim, bolnim in invalidnim osebam. Občina Lenart ima za ta 
namen v letu 2020 predvideno 83.770 €. Strošek uporabnikov, kateri niso zaradi socialnih 
razmer oproščeni plačila, znaša 3,5 €/uro. Razliko pokrije Občina Lenart. Storitev Pomoč na 
domu izvaja Dom Danice Vogrinec. 
Financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika. Pravica do izbire družinskega 
pomočnika pripada polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko ovirani 
osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Občina Lenart je 
v letošnjem letu zagotavljala izplačilo Delnega plačila za izgubljen dohodek osmim osebam. 
V oktobru 2019 je ena oseba prekinila pravico do DP in bo koristila pravico do Osebne 
asistence.  
V Občini Lenart imamo Socialno varstveni zavod Hrastovec, Varstveno delovni center Polž 
(enota Mravlja), Dom Lenart, v zaključni fazi sanacije pa je tudi novi Dom SV. Agate, kateri 
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bo odprl svoja vrata že v tem letu ali v začetku prihodnjega. Občina (do)plačuje bivanje 
posameznikom, kateri ne zmorejo plačevati sami. 
Nosilec:   Dom Danice Vogrinec, posamezniki, Center za socialno delo, VDC 
Polž, SVZ Hrastovec, Dom Sv. Agate, ter razne ustanove ki izvajajo dnevna varstva ali 
omogočajo bivanje upravičencem. 
Rok:    Trajna 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna 
 
Opis: Informiranje o izvajanju vseh socialnovarstvenih storitev in nalog ki jih izvaja CSD, ter 
ugotavljanje upravičenosti do oprostitev socialnovarstvenih storitev 
Nosilec:  Center za socialno delo Maribor, Enota Lenart 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Sredstva nosilcev nalog 
 
Ukrep 3: Spodbujanje k razvoju in delovanju prostovoljstva 
 
Opis: Občina Lenart, Svet za invalide in Osnovna šola, bosta spodbujala razvoj in delovanje 
prostovoljstva na področju lokalne skupnosti. S tem bi pripomogli k polnejšemu življenju 
invalidov v naši občini. 
Nosilec:   Občina Lenart, OŠ Lenart, Svet za invalide 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna 
 

5. CILJ Dostopnost – odprava grajenih in komunikacijskih ovir  
Invalidom zagotavljati dostopnost do vseh objektov in ustanov v javni rabi. 
 
Ukrep 1: Zagotavljanje dostopnosti pri novogradnjah javnega značaja 
 
Pri planiranju novogradenj javnega značaja bo Občina Lenart dosledno upoštevala Zakon o 
urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov in Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje 
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah ter 
Slovenskega standarda za gradnjo objektov. 
Opis: V letu 2020 bo Občina Lenart izvedla projekt »Ovtarjev plac«, ki je delno sofinanciran 
z Evropskih sredstev. Gre za ureditev prostora tržnice, kateri je trenutno težje dostopen 
invalidom iz nižje ležeče Merkatorjeve ploščadi. V sklopu projekta se bo ob ostalih delih 
uredil primeren dostop za invalide. 
Nosilec:   Občina Lenart 
Rok:    2020 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna in sredstva EU 
 
Ukrep 2: Prilagoditev dostopnosti in uporabe objektov za potrebe gibalno oviranih 
invalidov 
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Opis: Dostop, vstop in uporabo novih, predvsem pa starejših objektov je potrebno prilagoditi 
za potrebe gibalno oviranih invalidov, še posebej, če so v njih sedeži javnih zavodov in 
ustanov in tako omogočiti trajno mobilnost za najbolj ranljive družbene skupine.  
Za invalide v občini je predvidena zagotovitev dostopov, vstopov in uporaba brez grajenih in 
komunikacijskih ovir, zato bo Svet invalidov občine Lenart v naslednjih letih pisno in ustno 
opozarjal na odpravo ovir: 

- Stara industrijska cona (okolica AMZS, policijske postaje), 
- Finančni urad Lenart. 

Nosilec:   Svet za invalide Občine Lenart 
Rok:    2020-2024 
Vir financiranja:  Sredstva lastnikov objektov in površin 
 
Ukrep 3: Odprava arhitektonskih ovir 
 
Opis:Pri obstoječih gradnjah in objektih bo Občina Lenart skupaj z upravljavci objektov 
prednostno odpravila ovire na javnih površinah in objektih. 
Trenutno obstoječa ovira, ki ni zajeta v sklopu investicij ki so v planu, je na območju 
avtobusne postaje v Lenartu. Podobno bomo odpravili tudi ovire tekom izvajanja akcijskega 
načrta. 
Nosilec:   Občinska uprava  
Rok:    2020-2024 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna 
 
Ukrep 4: Označevanje parkirnih mest za invalide 
 
Opis:  Občinski svet Občine Lenart je leta 2015 sprejel sklep o določitvi lokacij modrih con in 
časovnih omejitev parkiranja na Občinskih površinah (Pred Zdravstvenim domom in Lekarno, 
pri Vrtcu Lenart, pri banki in pošti, parkirni prostor za Knjižnico, Upravno enoto in Občino in 
na parkirišču pri Gostilni 29 (bližina Notarja, Spodnje šole (nižja stopnja OŠ Lenart)in 
Zavarovalnice). Prav tako so se dodatno označila parkirna mesta za invalide.  
Na parkirišču pred ZD bomo namestili tablo »Če vzameš moje parkirno mesto, potem vzemi 
še mojo invalidnost«.  
Občinska uprava in Svet invalidov bodo pozvali lastnike parkirišč pred trgovskimi objekti da 
bolje označijo parkirna mesta za invalide. 
Nosilec:   Svet invalidov, Občina Lenart 
Rok:    2020 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna, sredstva lastnikov parkirnih mest 
 
 
 



 

10 

 

6. CILJ Vzgoja in izobraževanje 

 
Ukrep 1: Zagotovitev pogojev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki bodo upoštevali 
potrebe posamezne vrste invalidnosti 
 
Opis: V vrtcih in v vseh osnovnih šolah bomo še naprej uveljavljali načela enakih možnosti za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Vrtci in osnovne šole bodo namreč 
izvajali naloge vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v sodelovanju z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, in sicer na osnovi izdane odločbe o usmeritvi 
otrok s posebnimi potrebami. V vrtcih bo občina v skladu s standardi in normativi še naprej 
zagotavljala vse obveznosti, ki ji jih narekuje odločba o usmeritvi za posameznega otroka, 
prav tako tudi na področju osnovnega izobraževanja. Tukaj gre predvsem za pomoč pri 
plačilu stroškov prevoza in spremljevalca težje gibalno oviranega otroka. 
V Osnovni šoli Lenart že od leta 1969/70 delujejo oddelki z nižjim izobrazbenim standardom 
(ONIS) in oddelki posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Te obiskujejo učenci z lažjo 
do srednjo motnjo v duševnem razvoju. Med njimi so tudi učenci, ki so gibalno ovirani, zato 
ima šola dvigalo, da se lahko ti učenci nemoteno gibajo po šoli. Še naprej bomo spodbujali 
delovanje teh oddelkov in vključevanje teh otrok v občinske prireditve. 
Nosilec: OŠ Lenart in VVZ, Občina Lenart 
Rok: Trajno 
Vir financiranja: Sredstva občinskega proračuna, viri nosilcev 
 
Ukrep 2: Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanjem šol, vrtcev in 
invalidskih organizacij 
 
Opis: Občinska društva invalidov, VDC Polž - enota Mravlja, OŠ in vrtci bodo sodelovali na  
raznih prireditvah, ki se odvijajo skozi celo leto. 
Nosilec:   Šole, vrtci, VDC Polž, Občina Lenart 
Rok:    Trajna naloga: 
Vir financiranja:  Sredstva občinskega proračuna, Sredstva javnih zavodov in društev 
 

7. CILJ Pravica do dela, zaposlovanja Invalidom zagotavljati dostop do dela in 
zaposlitve brez diskriminacije v delovnem okolju, ki je invalidom odprto, vključujoče 
in dostopno 

 
Ukrep 1: Zagotavljanje dostopnosti do vseživljenjskega učenja in izobraževanja 
 
Opis: Preko aktivov invalidov in Zavoda za zaposlovanje se bo spodbujalo lastnike podjetij in 
vodstva, da bodo iskali nove programe, ki bi omogočili dodatno zaposlovanje invalidov. V ta 
namen bo Svet za invalide pridobil informacije o delovanju, poslovni politiki in zaposlovanju 
invalidov v vseh podjetjih. 
Nosilec:   Zavod za zaposlovanje Lenart, društva invalidov, Svet invalidov 

Vir financiranja:  Sredstva podjetij, družb, javnih zavodov 
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Rok:    Trajno   

 
 
Ukrep 2: Sofinanciranje javnih del, kjer se vključujejo invalidi 
 
Opis: Oblikovanje lokalnih programov aktivne politike zaposlovanja, primernih za invalide 
Nosilec:   Zavod za zaposlovanje Lenart, Invalidske organizacije, društva 
Rok:    Trajno 
Vir financiranja:  Razni viri 
 
Ukrep 3: Zaposlovanje oseb s priznano stopnjo invalidnosti v Občinski upravi, Javnih 
zavodih 
 
Opis: Zagotavljanje izpolnjevanja kvot pri zaposlovanju invalidov v institucijah. 
Nosilec:   Občina Lenart, javni zavodi 
Vir financiranja:  Občina Lenart, javni zavodi 
Rok:    Trajno 
 
Ukrep 4: Opozarjanje pristojnih služb na ovire pri zaposlovanju 
 
Opis: Potrebno je spremljati aktualno problematiko na področju zaposlovanja in opozarjati na 
ovire pri zaposlovanju. 
Nosilec:   Zavod RS za zaposlovanje 
Rok:    Trajna naloga 
 
 
Ukrep 5: Spodbujati invalide za koriščenje programov za zaposljivost 
 
Opis: Spodbujati invalide in vključevanje invalidov v programe javnih del 
Nosilec:   Zavod RS za zaposlovanje 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Zavod RS za zaposlovanje 
 
 

8. CILJ Spodbujanje družinskega življenja, verske aktivnosti in 

spoštovanja osebne integritete 
 
Ukrep 1: Vključevanje svojcev v izvajanje posebnih socialnih programov posameznih 
invalidskih društev 
 
Opis: Obveščanje in vključevanje svojcev v aktivnosti društva, katerega član je invalidna 
oseba. 
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Nosilec:   Invalidske organizacije in društva 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Invalidske organizacije in društva 
 
Ukrep 2: Preprečevanje zlorab invalidov 
 
Opis:    Osveščanje o prepoznavanju in preprečevanju možnih zlorab invalidov 
ter ustrezno ukrepanje. 
Nosilec:   Invalidske organizacije in društva, CSD, policija 
Rok:    Trajna naloga 
 
Ukrep 3: Družabno življenje 
 
Opis: Organizacija raznih srečanj, dogodkov in druženj ter organizacija izletov po Sloveniji in 
tudi v tujino 
Nosilec:   Medobčinsko društvo invalidov Lenart, ter Društvo paraplegikov 
Podravja (iz območja Občine Lenart) 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Sredstva društva 
 
Ukrep 4: Duhovna oskrba na domovih ter v Domu Lenart 
 
Opis: Obiski starejših in onemoglih vernikov na domu ter maševanje v Domu Sv. Lenarta 
Nosilec:   Predstavniki verskih skupnosti 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Verske skupnosti 
 
 

9. CILJ Vključenost invalidov v oblikovanje politike Zagotavljanje učinkovite 
zakonodaje in ukrepi, ki bodo omogočali invalidom polnopravno in enakovredno 
uživanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

 
Ukrep 1: Vključevanje invalidnih oseb pri nastajanju in uresničevanju nalog in strategij 
na področju invalidskega varstva v občini 
 
Opis: Pri pripravi občinskih predpisov je treba upoštevati potrebe invalidov. V Občini Lenart 
se bodo lahko še naprej invalidi, tako kot vsi ostali, aktivno vključevali v oblikovanje politike 
preko svojih predstavnikov, ali skozi javno obravnavo predlogov dokumentov občine. Prav 
tako bodo lahko svoje predloge še naprej uveljavljali tudi na ravni krajevnih skupnosti, 
društev ali drugih organizacija. 
Nosilec: Invalidska društva in organizacije  
Rok: trajna naloga 
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Ukrep 2: Seznanitev invalidov o možnostih političnega udejstvovanja 
 
Opis: Invalidi bodo seznanjeni o možnostih sodelovanja v politiki in o delovanju političnega 
sistema na lokalnem nivoju. 
Nosilec:  Invalidska društva in organizacije, Občinska uprava 
Rok:    Trajna naloga 
 

10.  CILJ Mednarodno sodelovanje Ogled dobrih praks v tujini in izmenjava 
izkušenj s tujimi društvi 

 
Ukrep 1: Spodbujanje in vzpostavitev čezmejnega in mednarodnega sodelovanja 
 
Opis: Sodelovanje s tujimi društvi in organizacijami v sklopu izletov v sosednje države, ter 
spodbujanje mednarodnega sodelovanja z ostalimi institucijami, ki se posredno ali neposredno 
ukvarjajo z invalidi. 
Nosilec:   Invalidske organizacije 
Rok:    Trajna naloga 
Vir financiranja:  Sredstva invalidskih organizacij in društev 


