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POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH PROJEKTA »OBČINA PO 
MERI INVALIDOV« 

 
POROČILO ZA LETO 2021 

 
 
1.  GUGALNICA ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE 
 
V sklopu projekta smo na Rogli skupaj s podjetjem Pot med krošnjami d.o.o. postavili 
gugalnico za gibalno ovirane otroke. 
 
Občina je pridobila dobavitelja gugalnice podjetje Verteks TG d.o.o.. Cena gugalnice 
je znašala 8.990,00 EUR brez DDV. Podjetje Pot med krošnjami d.o.o. pa je izvedlo 
pripravljalna dela in uredila podlago terena. Gugalnica je bila postavljena in predana v 
uporabo novembra letos.  

          
Slika 1: Gugalnice za gibalno ovirane otroke na Rogli 
 
 
2. PROSTOFER 
Občina Zreče je tudi v letu 2021 nadaljevala z zagotavljanjem brezplačnih prevozov za 
starejše in tudi invalide (t. i. Prostofer). Kljub hitremu spreminjanju razmer z virusom 
covid-19 namreč naši uporabniki še zmeraj potrebujejo nekatere nujne prevoze, zato 
je pomembno, da jim te tudi zagotavljamo. V letu 2021 smo tako v primerjavi z letom 
poprej, ko smo morali prevoze zaustaviti za nekaj časa, prevoze izvajali celo leto, brez 
prekinitev. 
 
V letu 2021 je naših 6 prostovoljcev izvedlo kar 148 prevozov občanov, kar je več kot 
enkrat več kot leto prej. Prevoz je potrebovalo 46 uporabnikov, predvsem do nujnih 
storitev, to je do zdravstvenih ustanov v Celju, Vojniku, Ljubljani, Slovenj Gradcu, 
Velenju in Mariboru. Prostoferji so opravili 11.604 kilometre, kar je rekordno glede na 
leti 2019 in 2020, ko so opravili okoli 5.000 kilometrov. 
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Slika 2: Prevoz Prostofer  
 
3. TELOVADNA ZA INVALIDE 
 
V letu 2021 smo v sodelovanju z  Društvom upokojencev Zreče izvajali telovadbo v 
parku Term Zreč, ki so se je udeleževali upokojenci in invalidi. Prav tako smo v toplih 
poletnih dneh za varovance Zavoda Karitas in VDC Slov. Konjice izvedli vaje joge.  
Vsem občanom in s tem tudi invalidom pa je od 1.10.2021 s prekinitvami zaradi 
ukrepov povezanih z epidemijo Covid-19, bilo omogočeno brezplačno razgibavanje v 
športni dvorani Zreče.  
 

 
Slika 3: Vodena telovadba v paku Teme Zreče 
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4. VKLJUČITEV V PROJEKT DOSTOPNOST OBJEKTOV V JAVNI RABI 
 
V letošnjem letu smo pristopili k projektu »Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe 
invalidov«, katerega izvajalec je Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Izveden je bil 
sestanek župana z vodjo projekta dr. Richardom Sendijem. Prav tako je v začetku 
meseca novembra dr. Sendi projekt predstavil Svetu za invalide Občine Zreče.  
 
Urbanistični inštitut RS že vrsto let opravlja naloge ocenjevanja dostopnosti objektov v 
javni rabi po celotnem teritoriju države. Gre za izpolnjevanje cilja, ki je bil določen pri 
vzpostavitvi portala, ki vsebuje tudi podatkovno bazo z informacijami o dostopnosti 
objektov v javni rabi.  
 
V zadnjem obdobju se v Sloveniji različne inštitucije oz. posamezni zainteresirani na 
različne načine ukvarjajo s problematiko dostopnosti objektov v javni rabi. Tako so v 
tem času nastale številne ločene avtorske baze podatkov, kar pomeni razpršenost in 
neusklajenost informacij o različnih aspektih dostopnosti za invalide. Da bi se izognili 
morebitnim konfliktnim informacijam, ki so dosegljive v teh različnih posameznih 
bazah, je treba nujno uskladiti in združiti vse informacije o dostopnosti v centralno 
bazo, ki bo pokrivala celotni teritorij Republike Slovenije.  
 
V okviru razvojnega projekta financiranega s strani Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve so v letu 2018 na Urbanističnem inštitutu RS začeli z izvajanjem 
aktivnosti zbiranja razpršenih podatkov iz različnih baz s ciljem njihove združitve v 
enotno centralno bazo. Ta naloga se je izkazala za zelo kompleksno, predvsem zaradi 
različnih pristopov (različni načini zajemanja podatkov, unikatni načini predstavitve, 
uporaba različnih simbolov...), ki so jih posamezni avtorji uporabili pri kreiranju svoj 
baz. Delo z usklajevanjem in poenotenjem načina predstavitve podatkov v centralni 
bazi pa še poteka.  
 
Povezava do spletnega mesta projekta: http://dostopnost.javniobjekti.si/sl-si/. 
 
 

http://dostopnost.javniobjekti.si/sl-si/

