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POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH PROJEKTA 

»OBČINA PO MERI INVALIDOV« 

POROČILO ZA LETO 2019 

 

1. IZDELAVA ELABORATA ZA TAKTILNO VODENJE V ZG. ZREČAH 

Obstoječe stanje slepim in slabovidnim osebam na Kovaški cesti ne omogoča varnega 

gibanja po javnih površinah, saj niso prilagojene njihovim potrebam.  

Slepe in slabovidne kot pešce uvrščamo med ene najbolj občutljivih udeležencev v 

prometu. Le-ti so najbolj izpostavljeni poškodbam zaradi prometnih nesreč, ki so 

posledica različnih napak udeležencev v prometu in nemalokrat neustreznih površin 

za pešce.  

V ta namen smo pristopili k izdelavi elaborata za vodenje slepih in slabovidnih od 
trgovine Tuš do Zdravstvene postaje v Zgornjih Zrečah. 

Elaborat je izdelal Parter, Petra Krištof s.p. Maribor. Cena elaborata je bila 1.350,00 
EUR. Elaborat je predvidel dve variantni rešitvi vodenja slepih in slabovidnih na 
območju Zgornjih Zreč. 

Ocena investicijske vrednosti je bila izdelana na podlagi popisa del in projektantskega 

popisa in znaša za prvo varianto 20.518,70 EUR z DDV, za drugo varianto pa 

41.142,09 EUR z DDV. 

 

Slika 1: Ureditev taktilnega vodenja-varianta 1 
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Slika 2: Ureditev taktilnega vodenja-varianta 2 

 

2. PRILAGODITVE PLOČNIKOV PRI OSNOVNI ŠOLI  

Izvedli smo prilagoditve pločnikov ob Kovaški cesti pri osnovni šoli. Izvedene so bile 

prilagoditve na treh pozicijah. Izvajalec je bil GMI d.o.o., Slovenske Konjice. Dela so 

bila zaključena aprila 2019. Vrednost del pa je znašala 2.463,64 EUR z DDV. 

     

Slika 3 in 4: Pred in po izvedbi 
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3. OZNAKA PREPOVEDI PARKIRANJA PRI STARI ZADRUGI 

Pri obstoječem objektu Stara zadruga je obstoječa rampa, ki omogoča dostop do 

objekta gibalno oviranim osebam. Ker je bilo zaradi nepravilnega parkiranja 

avtomobilov dostop do rampe onemogočen smo s talno signalizacijo označili 

prepoved parkiranja. 

 

Slika 5: Talna signalizacija prepoved parkiranja pred rampo 

 

4. PROJEKT »MULTIMODALNA MOBILNOST OSEB Z RAZLIČNIMI 

OVIRANOSTMI« 

V februarju 2019 smo se vključili v projekt »Multimodalna mobilnost oseb z različnimi 

oviranostmi«, katerega nosilec je Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je usmerjen v tri 

ciljne skupine: gibalno ovirane osebe, slepe in slabovidne osebe, šolajoče otroke. 

 

Slika 6: Mobilnost ranljivih skupin 
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Ključni cilj projekta je omogočiti dvig kakovosti življenja oseb z različnimi oviranostmi v 

občini, kakor tudi omogočiti dvig znanja in zavedanja, da v našem okolju živijo različne 

ranljive skupine. Projekt spodbuja zavedanje, da so pomemben del razvoja skupni 

standardi in metodologija, saj je gibanje oseb z različnimi oviranostmi vezan na večje 

območje kot je območje ene občine (npr. posameznik, ki je invalid potuje v drug kraj z 

avtobusom, vlakom …) in da je želja oseb z oviranostmi, da se lahko gibljejo sami, 

neodvisno. 

Predmet sodelovanja pri projektu je sodelovanje občne kot partnerja pri pripravi 
podatkov za izbrano testno območje in sodelovanje z izvajalsko skupino projekta pri 
izvedbi naslednjih nalog: 
- določitev izbrane ranljive skupine (ene ranljive skupine), 
- določitev obsega tesnega območja, 
- določitev terminov testiranja, 
- podpora pri zajemu in posredovanju podatkov za izbrano ranljivo skupino skladno z 
metodologijo in standardi projekta (enotni državni sloj), 
- podajanje vsebinskih pripomb in drugih informacij pomembnih za uspešnost 
testiranja, 
- vključitev predstavnika ranljive skupine z območja občine (institucija, društvo ali 
posameznik), 
- določitev kontaktne osebe za formalno in vsebinsko komuniciranje.  
 

5. NAKUP DIDAKTIČNIH IGRAČ IN STOLČKOV ZA VRTEC ZREČE 

V letošnjem letu smo v sklopu projekta financirali nakup različnih taktilnih pripomočkov 

za otoke iz Vrtca Zreče, ki potrebujejo individualne specialno-pedagoške obravnave. 

Pripomočki omogočajo spodbudno učno okolje, s čimer si otroci krepijo finomotorične 

spretnosti. Z donacijo smo kupili tudi tablico, katera je zelo privlačna za otroke pri 

razvijanju koncentracije in pozornosti ter nakup petih otroških stolčkov, ki so primerni 

za otroke s motoričnimi primanjkljaji ali zaostanki v zgodnjem otroštvu. 

Skupna vrednost donacije za nakup igrač in stolčkov je znašal 1.144,38 EUR z DDV. 

            

Slika 7: Specialno-pedagoške obravnave – izkustveno učenje s pomočjo novih 

didaktičnih pripomočkov  

 


