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POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH PROJEKTA 

»OBČINA PO MERI INVALIDOV« 

POROČILO ZA LETO 2020 

 

1. UREDITEV PEŠPOTI  

Z talno signalizacijo smo označili pešpot od hotela Reaktiv do pekarne in slaščičarne Težak. 

            

Slika: Izvedena ureditev pešpoti (prej – potem) 

 

2.  GUGALNICA ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE 

Gibalno oviranim otrokom želimo v okviru projekta nameniti gugalnico. V ta namen smo v 
letošnjem letu pridobili ponudbo in se dogovorili za sofinanciranje v okviru partnerstva in sicer 
s podjetjema Pot med košnjami Pohorje d.o.o. ter dobaviteljem gugalnice podjetjem Verteks 
TG d.o.o. Po ponudbi dobavitelja gugalnice je cena le te 8.990,00 EUR brez DDV. Prehodno 
pa je potrebno izvesti tudi pripravljalna dela oziroma primerno urediti teren in namestiti 
primerno talno podlago. V letošnjem letu smo določili primerno lokacijo za postavitev gugalnice 
ter dogovorili sporazum med partnerji. Izvedbeno bomo gugalnico postavili v letu 2021. 

 

Slika: Primer gugalnice za gibalno ovirane otroke 
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3. UREDITEV SKLADNOSTI SPLETNE STRANI Z ZDSMA 

 

Občine so po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), 
dolžne urediti dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v roku do 23. septembra 2020. ZDSMA 
ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij za vse uporabnike, zlasti 
za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, 
organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava. Povezava do 
ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351. 

Za delovanje zahtevanih funkcionalnosti je bilo izvedenih že več sto dodelav, še vedno pa se 
te funkcionalnosti ažurno posodabljajo in nadgrajujejo obstoječe delovanje. Nekaj ključnih 
sprememb v prikazu spletne strani: 

 navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na 
tipkovnici, 

 omogočeno je izbiranje velikosti pisave in izbiranje barvne sheme glede na barvno 
slepoto obiskovalca spletne strani, 

 onemogočene so "pasti brez tipkovnice", 
 prilagojena so vnosna polja za izpolnjevanje obrazcev, 
 grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi, 
 z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani 

prebrati z Braillovo pisavo, 
 izjava o skladnosti z ZDSMA... 

Najbolj vidna in izpostavljena funkcionalnost na spletni strani je ikona z zgornjem desnem kotu 
ikona s prečrtanim očesom. Po kliku na to ikono se odpre novo okno za izbiro večje ali manjše 
velikosti pisave in izbor barvne sheme pisave in ozadja, tako da se vsebina spletne strani 
prilagodi obiskovalcu. 

Z navedeno nadgradnjo smo omogočili dostopnost spletne strani za uporabnike z različnimi 
oblikami oviranosti. 

4. TELOVADBA ZA UPOKOJENCE IN INVALIDE 

Skozi vse tople meseca v letu je potekala telovadba v medgeneracijskem vadbenem parku 

Term Zreče. Vadba je za vse udeležence bila brezplačna, vodila pa jo je ga. Darinko Šešerko. 

Tudi v hladnih in deževnih dneh bi vadba potekala v športni dvorani Zreče, katero bi jim Občina 

Zreče brezplačno dala v najem, vendar je le-ta zaradi epidemije Covid-19 odpovedana. 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351
https://www.zrece.si/Datoteke/Slike/NoviceGalerija/l_769.jpg
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Slika: Telovadba v medgeneracijskem vadbenem parku Term Zreče. 


