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MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
Zadeva:  Analiza o položaju invalidov v Mestni občini Kranj in Akcijski načrt za izboljšanje in 

uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 – 
2025 

 
 
1. PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj predstavlja: 
- Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« (14. seja Upravnega odbora Zveze delovnih 
invalidov Slovenije, z dne 22. 10. 2008, 1. izredni seji dne 10. 11. 2008, 21. seja dne 14. 12. 2009, 
korespondenčna seja dne 12. 11. 2010 in 23. seja dne 7. 11. 2013 ), v nadaljevanju: Pravilnik, 
- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Kranj, št. 900-19/2020-7 (401102), sprejet na 20. seji, dne 11. 11. 
2020. 
 
 
2. OCENA STANJA 
Župan MO Kranj je v letu 2019 imenoval Komisijo za osebe s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: 
Komisija), katere namen je bil, da opozarja na težave, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju pri osebah s 
posebnimi potrebami in s tem vpliva na vzpostavitev boljšega okolja za življenje oseb s posebnimi 
potrebami v MO Kranj. Komisija je pripravila Program dela za leti 2019 in 2020 ter Poročili o opravljenem 
delu za leti 2019 in 2020, s čimer je podala pomembne smernice za prilagoditev javne infrastrukture (tako 
objektov kot tudi cestne infrastrukture) ljudem s posebnimi potrebami. 
 
Da bi delo na področju dela z invalidi v MO Kranj nadgradili ter, da bi pridobili Listino »Občina po meri 
invalidov'' (v nadaljevanju: Listina), je Mestni svet MO Kranj na svoji 20. seji, dne 11. 11. 2020 sprejel sklep, 
da župan MO Kranj: 
- poda soglasje, da se MO Kranj vključi v projekt »Občina po meri invalidov« in sprejme odgovornost za 
trajno izvajanje tega projekta, 
-  imenuje Delovno skupino, ki pripravi predlog Analize položaja invalidov in predlog Akcijskega načrta. 
 
Na tej podlagi je župan MO Kranj dne 20. 11. 2020 podal soglasje za sodelovanje v projektu »Občina po 
meri invalidov« ter s sklepom imenoval Delovno skupino za pripravo Analize položaja invalidov v MO Kranj 
in pripravo Akcijskega načrta. 
Listina pomeni priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov; 
načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in 
ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, 
ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z 
namenom udejanjanje pravic človeka in državljana. 
 
Z namenom prijave na projekt Občina po meri invalidov in s tem pridobitev Listine je, v skladu s 
Pravilnikom, potreben sprejem Analize o položaju invalidov v Mestni občini Kranj in Akcijskega načrt za 
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izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 – 2025, 
hkrati s tem pa tudi imenovanje Sveta invalidov. 
 
 
3. RAZLOGI, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 
Medobčinsko društvo invalidov Kranj je v skladu s Pravilnikom na MO Kranj dne 5. 10. 2020 podalo pobudo 
za vključitev v projekt Občina po meri invalidov. Društvo je ocenilo, da je MO Kranj že do sedaj posvečala 
posebno skrb invalidom ter podpirala dejavnost invalidskih organizacij in je pripravljena v bodoče še bolj 
načrtno delovati na tem področju.  
 
V skladu s Pravilnikom je Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije 3. 11. 2021 objavil razpis za 
pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' (v nadaljevanju: razpis) za leto 2022. Rok za prijavo na razpis, 
ki jo mora v skladu s Pravilnikom podati Medobčinsko društvo invalidov Kranj, je 31. 1. 2022. Za 
kandidaturo je potrebna naslednja dokumentacija: 
-  soglasje Mestnega sveta MO Kranj, ki je bilo podano na 20. seji, dne 11. 11. 2020, 
- sklep župana z dne 20. 11. 2020, da se MO Kranj vključi v projekt »Občina po meri invalidov« in sprejme 
odgovornost za trajno izvajanje tega projekta, 
- sklep župana z dne 20. 11. 2020 o imenovanju Delovne skupine za pripravo predloga Analize položaja 
invalidov in predloga Akcijskega načrta, 
- Analiza o položaju invalidov v MO Kranj z vidika uresničevanja Standardnih pravil za izenačevanje 
možnosti invalidov, Agende 22 in Konvencije o pravicah invalidov, ki jo obravnava in sprejme Mestni svet 
MO Kranj (analiza prikazuje stanje, razmere, možnosti in specifične dejavnike, ki opredeljujejo položaj 
invalidov v MO Kranj), 
- Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v MO Kranj za obdobje 2022 – 
2025, v katerem so opredeljene posamezne akcijske naloge, odgovorni izvajalci, rok in vir financiranja po 
Standardnih pravilih za izenačevanje možnosti invalidov, ki ga obravnava in sprejme Mestni svet MO Kranj, 
- sklep o imenovanju Koordinacije invalidskih organizacij, ki jo mora ustanoviti Medobčinsko društvo 
invalidov Kranj z namenom dajanja pobud,  
- izvedba okrogle mize, na temo položaja invalidov v MO Kranj in potreb po ukrepih vseh dejavnikov v MO 
Kranj, v sodelovanju MO Kranj in Medobčinskega društva invalidov Kranj, ki je bila izvedena dne 21. 9. 
2021,  
- imenovanje Sveta invalidov, ki ga imenuje Mestni svet MO Kranj. 
 
 
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
MO Kranj do sedaj ni bila vključena v projekt Občina po meri invalidov. Smo pa v MO Kranj že do sedaj 
izvajali aktivnosti, ki pomenijo izboljšanje kvalitete življenja ljudi s posebnimi potrebami in smo za ta 
namen tudi zagotavljali v proračunu MO Kranj finančna sredstva, in sicer na različnih postavkah celotnega 
proračuna MO Kranj v višini cca 1.300.000 € (odpravljanje arhitekturnih ovir v občinski stavbi, taktilne 
oznake za slepe, financiranje javnih del, poglobitev robnikov pločnikov, sofinanciranje nevladnih 
organizacij, institucionalno varstvo, družinski pomočnik, VDC Kranj, OŠ Helene Puhar, sofinanciranje otrok 
s posebnimi potrebami v vrtcih, sofinanciranje nevrofizioterapije in prevozov otrok s posebnimi 
potrebami), kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Za leto 2022 in 2023 smo predlagali še posebno 
postavko v proračunu za projekt Občina po meri invalidov v višini 25.000 € za pripravo Strateškega načrta 
dostopnosti v MO Kranj ter izvajanje nalog na projektu Občina po meri invalidov. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednje 
 

S K L E P E : 
 
1. Mestni svet MO Kranj sprejme Analizo o položaju invalidov v Mestni občini Kranj in Akcijski načrt za 
izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 – 2025. 
 
2. Mestni svet MO Kranj na podlagi 13. točke 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. list RS, št.  
165/21, UPB4) in 3. člena Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« imenuje Svet za 
invalide v predlagani sestavi. 
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3. Sklepa začneta veljati naslednji dan po sprejetju na seji Mestnega sveta MO Kranj. 
 
 
Pripravila: 
Tina Bermež 
 
 
 
Tanja Hrovat 
Vodja Urada za družbene dejavnosti    Matjaž Rakovec 
        Župan 
 
 
 
Priloga: 
- Analiza o položaju invalidov v Mestni občini Kranj, št. 122-74/2020-31-10/30/9, z dne 25. 10. 2021 
- Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Kranj za obdobje 
2022 – 2025, št. 122-74/2020-32-10/30/9, z dne 25. 10. 2021 
- Sklep o imenovanju Sveta invalidov kot posvetovalnega telesa župana Mestne občine Kranj za obdobje 
2022 – 2025 - predlog 
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1. UVOD 
 
Invalidi so polnopravni državljani z enakimi pravicami. Tako kot vsi drugi imajo pravico do človekovega 
dostojanstva, enakopravne obravnave, samostojnega življenja in polnega sodelovanja v družbi. Zagotavljanje 
pravic invalidom je glavni cilj dolgoročne strategije EU za njihovo družbeno vključenost in izboljšati možnosti za 
zaposlovanje, dostopnost storitev in samostojno življenje invalidov. Invalidi v tem procesu sodelujejo po 
evropskem načelu: „Nič o invalidih brez invalidov“. Spodbuja se dejavna vključenost in polno sodelovanje 
invalidov v družbi v skladu s politiko EU o človekovih pravicah. Pri invalidnosti gre za vprašanje človekovih pravic 
in tega države ne morejo urejati po svoje. Popolno sodelovanje v družbi naj v resnici pomeni prisluhniti 
človeškemu dostojanstvu, od rojstva, pa vse do naravne smrti. Omogočiti zagotavljanje zdravja po definiciji, da 
je zdravje stanje telesne, duševne in socialne blaginje na vseh področjih človekovega delovanja. 
 
Invalidi predstavljajo približno šestino delovno sposobnega prebivalstva EU, vendar je stopnja zaposlenosti 
invalidov sorazmerno nizka. Invalidi skoraj dvakrat težje dobijo zaposlitev kot drugi ljudje. Vendar pa bi z nekoliko 
pomoči številni invalidi lahko dobili zaposlitev na trgu dela. 
 
Možnost kakovostnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja invalidom omogoča polno sodelovanje v družbi 
in boljšo kakovost življenja. Podpira se vključenost otrok s posebnimi potrebami v redno izobraževanje. Sprejetih 
je več pobud za invalide na področju izobraževanja, kot je denimo ustanovitev evropske agencije za razvoj 
izobraževanja oseb s posebnimi potrebami ter posebne študijske skupine za invalide in vseživljenjsko učenje. S 
programom za vseživljenjsko učenje, sta izobraževanje in usposabljanje invalidov postala del rednega šolanja. 
 
Invalidom naj bi zagotovili enake možnosti izbire in samostojnosti v vsakdanjem življenju kot jih določa 
Konvencija o pravicah invalidov. Storitve oskrbe in pomoči je treba prilagoditi posebnim potrebam invalidov. 
Spodbuja se dostop do cenovno sprejemljivih in kakovostnih storitev oskrbe in pomoči invalidom v okviru 
poenotenih ukrepov o socialni zaščiti in vključevanju. 
 
Ob tem velja uvodoma še poudariti, da so invalidi heterogena skupina občank in občanov, ki jo sicer povezujejo 
ovire s katerimi se soočajo v vsakodnevnem življenju, obenem pa se s svojimi »posebnimi potrebami« med seboj 
zelo razlikujejo. Gibalno ovirani ljudje imajo drugačne težave pri vključevanju v lokalno skupnost kot na primer 
ljudje z okvaro čutil. Drugačne ovire imajo ljudje z motnjami v duševnem razvoju, ljudje z duševnimi boleznimi, 
osebe s pridobljeno poškodbo možganov ali ljudje z več invalidnostmi (na primer telesna in duševna prizadetost). 
Zato analiza poskuša zaobjeti vse skupine invalidov.  
 
Pri pripravi analize so sodelovale organizacije, ki v Mestni občini Kranj delujejo na področju zdravstva, strokovno 
– podpornih služb, socialnega varstva, upokojencev, vzgoje in izobraževanja, rekreacije in športa, invalidske 
organizacije ter strokovne službe občinske uprave. Analiza upošteva kot metodološki pripomoček Standardna 
pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov, sprejeta leta 1993. Analiza je v celoti posvečena pregledu 
položaja invalidov v Mestni občini Kranj z vidika uresničevanja Standardnih pravil za izenačevanje možnosti 
invalidov predvsem z vidika lokalne skupnosti. 

2. PREDSTAVITEV PROJEKTA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« 
 
Listina »Občina po meri invalidov«, predstavlja izraz priznanja lokalni skupnosti oziroma občini, da je dejansko 
odgovorna za čim bolj kvalitetno življenje invalidov, da je s svojim dosedanjim konkretnim delom to potrdila ter 
se s konkretnim programom in dogovorom zavezala za ustvarjanje novih možnosti za socialno vključenost in 
nediskriminacijo invalidov. 
 
Projekt »Občina po meri invalidov« je Zveza delovnih invalidov Slovenije oblikovala z namenom, da bi še v večji 
meri vzpodbudilo lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja oseb 
s posebnimi potrebami oziroma invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in njihovo 
sodelovanje v družbenem življenju kraja. 
 
Zveza delovnih invalidov Slovenije razvija projekt »Občina po meri invalidov«' skladno s svojim statusom 
reprezentativne invalidske organizacije, poslanstvom, cilji in nalogami. Ob tem upošteva Madridsko deklaracijo 
in Standardna pravila o izenačevanju možnosti invalidov, zlasti v duhu Agende 22. Poleg tega ga razvija v 
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prepričanju, da tako daje svoj prispevek k temu, da bo tudi država Slovenija še nadalje ustvarjala možnosti, da 
bodo invalidi uživali vse pravice človeka in državljana, priznane v mednarodnih dokumentih in Ustavi Republike 
Slovenije. 
 
Gre za zelo zahteven projekt, ki občino kot lokalno samoupravno skupnost spodbuja in uveljavi tako, da se na 
svoj način odziva na potrebe in interese vseh občanov, torej tudi tistih, s t. i. posebnimi potrebami; ki v skrbi za 
čimbolj kvalitetno skupno življenje upošteva različnost njihovih potreb in možnosti; ki povezuje dejavnost in 
odgovornost različnih javnih služb v občini, in ki daje civilni družbi možnost, da uveljavi svojo vlogo in aktivira 
svoje člane, torej tudi invalide. 
 
Ta projekt je izoblikovala ZDIS na osnovi pobud svojega članstva in je njegova nosilka. Njegova realizacija je 
pomembna za vse invalide v občini, saj vzpodbuja povezovanje vseh invalidov oziroma invalidskih organizacij na 
lokalni ravni k delovanju preko akcijskega načrta občine in župana. 
 
Kriteriji za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«  
Postopek pridobivanja listine se prične z občinsko okroglo mizo v organizaciji lokalnega društva invalidov skupaj 
z ostalimi invalidskimi organizacijami in lokalno skupnostjo z odgovornimi predstavniki, ki se srečujejo s 
problematiko invalidov. 
 
Listino lahko pridobi občina, ki izpolnjuje pogoje in kriterije iz Pravilnika ZDIS o podelitvi listine »OBČINA PO MERI 
INVALIDOV«: 
- da je bila izvedena okrogla miza v organizaciji društva invalidov / občine z odgovornimi predstavniki javnosti, ki 
se srečujejo s problematiko invalidov in invalidskimi organizacijami, ki delujejo na območju občine, 
- da je župan soglašal z vključitvijo v projekt »Občina po meri invalidov« in sprejel odgovornost za izvedbo 
projekta v njegovem mandatnem obdobju, 
- da je župan / občinski svet imenoval posebno delovno skupino, v katero so bili enakopravno vključeni 
predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine, za pripravo: 

- Analize o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti 
invalidov in Agendo 22 ter Konvencijo OZN o pravicah invalidov, 
- konkretnega Akcijskega načrta kot sestavino delovnega programa občinskega sveta z jasno 
opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci, 

- da je župan predlagal v obravnavo in sprejem občinskemu svetu Analizo o položaju invalidov v občini in 
konkreten Akcijski načrt, 
- da je župan predlagal v imenovanje občinskemu svetu Svet za invalide, v katerega so bili enakopravno vključeni 
predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine. 
- da je občina pri realizaciji vseh svojih aktivnosti upoštevala posebne potrebe vseh invalidov, 
- da je občina povezala in vzpodbudila sodelovanje različnih deležnikov na območju občine: od javnih služb, 
invalidskih in drugih nevladnih organizacij do gospodarstva za realizacijo akcijskega načrta, 
- da je Svet za invalide spremljal in koordiniral aktivnosti za uresničevanje akcijskega načrta in praviloma enkrat 
letno poročal županu in občinskemu svetu, 
- da je občina preko občinskega sveta stalno spremljala izvajanje akcijskega načrta in obravnavala v delovnih 
telesih občinskega sveta in dajala pobude drugim dejavnikom za realizacijo njihovih nalog in je pri tem upoštevala 
tudi ocene invalidskih organizacij in mnenja neposrednih uporabnikov, 
- da je občina osveščala javnosti v zvezi s pravicami, potrebami in možnostmi invalidov in promovirala akcijski 
načrt in vlogo vseh izvajalcev za doseganje večje kvalitete skupnega življenja v občini, 
- da je občina vsestransko podpirala dejavnosti invalidskih organizacij in jih vključevala kot partnerje v aktivnosti 
za vse invalide, 
- da invalidske organizacije pripravijo skupno javno predstavitev delovanja invalidskih organizacij na območju 
občine. 
 
Faze projekta: 
Lokalno društvo invalidov oceni, da je občina v svojem dosedanjem delovanju posvečala posebno skrb invalidom 
in podpirala dejavnosti invalidskih organizacij in se je pripravljena še bolj načrtno angažirati na tem področju 
skladno s Standardnimi pravili o izenačevanju možnosti invalidov in Agendo 22, da bi se izboljšal položaj invalidov 
v občini. 
Medobčinsko društvo invalidov Kranj seznani s cilji projekta župana in občinsko upravo, kakor tudi druge 
invalidske organizacije in z namenom vključitve v skupni projekt »Občina po meri invalidov«. Županu predlaga 
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organizirati okroglo mizo in ustanovitev posebne delovne skupine, ki bo na osnovi ugotovitev okrogle mize 
pripravila analizo položaja vseh invalidov v občini z vidika uresničevanja Standardnih pravil o izenačevanju 
možnosti invalidov. 
Na osnovi analize in v sodelovanju z vsemi dejavniki v občini pripravi predlog akcijskega načrta za obdobje 
mandata občinskega sveta in župana, v katerem so opredeljene konkretno posamezne naloge, odgovorni 
izvajalci, rok in vir financiranja. 
 
Lokalno društvo invalidov se odzove na razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije za podelitev listine »Občna po 
meri invalidov« tako, da utemelji v svojem predlogu izbor občine za kandidaturo občine ter priloži vso zahtevano 
dokumentacijo: 
- soglasje občine za sodelovanje v projektu ''Občina po meri invalidov'', 
- vabilo, zapisnik, lista prisotnosti izvedene okrogle mize, 
- sklep župana/občinskega sveta o imenovanju posebne delovne skupine, v katero so enakopravno vključeni 
predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine za pripravo analize o položaju invalidov v občini 
glede na Standardna pravila o izenačevanju možnosti invalidov, 
- analizo o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila o izenačevanju možnosti invalidov, ki jo je 
pripravila omenjena posebna delovna skupina, 
- konkreten akcijski načrt kot sestavino delovnega programa občinskega sveta z jasno opredeljenimi cilji in 
nalogami, roki, odgovornimi nosilci nalog in prioritetnimi nalogami in ga je sprejel župan/občinski svet, 
- sklep o imenovanju Sveta za invalide, ki ga imenuje župan/občinski svet, v katerega se imenuje predstavnike 
vseh invalidskih organizacij na področju delovanja posamezne občine. 
 
Projektni svet pregleda formalno in vsebinsko dokumentacijo posameznih predlagateljev, zaprosi za eventualna 
dopolnila ter predlaga upravnemu odboru ZDIS uvrstitev posameznih predlagateljev med kandidate za pridobitev 
listine (največ 5 kandidatk). 
Upravni odbor ZDIS sprejme sklep o uvrstitvi med občine kandidatke in o tem obvesti občino/društvo. 
 
Skladno s Pravilnikom ZDIS o podelitvi listine »Občina po meri invalidov« sklenejo občina, ki jo zastopa župan, 
lokalno društvo invalidov, ki ga zastopa predsednik in ZDIS, ki jo zastopa predsednik, dogovor o vključitvi občine 
v izvajanje projekta za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. V dogovoru so jasno opredeljene obveznosti 
vseh treh udeležencev dogovora in medsebojne obveznosti. 
 
Med nalogami društva invalidov velja posebej poudariti obvezo društva, da okrepi sodelovanje z drugimi 
invalidskimi organizacijami in med invalidskimi organizacijami, da pa bo pri tem spoštovana posebnost sleherne 
organizacije in istočasno skupna odgovornost v projektu. 
 
Uresničevanje akcijskega načrta: 
- vsi nosilci posameznih nalog iz akcijskega načrta pripravijo svoje programe za uresničevanje naloge iz akcijskega 
načrta, 
- Svet za invalide pri občini koordinira delo posameznih izvajalcev nalog in po potrebi obvešča občinski svet in 
javnosti, 
- občinski svet zagotovi za izvedbo nalog dodatna občinska sredstva oziroma pridobi donatorje in sponzorje, 
- društvo invalidov okrepi medsebojno sodelovanje invalidskih organizacij na projektu, 
- Svet za invalide občine spremlja uresničevanje akcijskega načrta, 
- sredstva javnega obveščanja obveščajo javnosti in sodelujejo v oblikovanju pozitivnega javnega mnenja. 
 
Projektni svet bo preko poročil in z obiski v posameznih občinah spremljal uresničevanje akcijskega načrta. 
Projektni svet pripravi predlog sklepa za upravni odbor ZDIS za podelitev listine »Občina po meri invalidov« eni 
izbrani občini. 
 
Mestni svet Mestne občine Kranj je na 20. seji, dne 11. 11. 2020 podal soglasje, da se Mestna občina Kranj vključi 
v projekt »Občina po meri invalidov« eni izbrani občini ter, da se imenuje delovno skupino za pripravo analize 
položaja invalidov v Mestni občini Kranj in pripravo akcijskega načrta. 20. 11. 2020 je župan podal soglasje za 
sodelovanje v projektu »Občina po meri invalidov« in imenoval posebno delovno komisijo za pripravo analize 
položaja invalidov v Mestni občini Kranj in pripravo akcijskega načrta, na podlagi katerega bi invalidom zagotovili 
enakovredne možnosti za vključevanje v življenje skupnosti. 
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Posebno delovno skupino za pripravo analize o položaju invalidov in akcijskega načrta v Mestni občini Kranj 
sestavljajo: 
- ROBERT NOGRAŠEK, podžupan MO Kranj 
- TANJA HROVAT, vodja Urada za družbene dejavnosti MO Kranj 
- BORIS HORVAT, Auris Kranj 
- PETER ROBNIK, Društvo paraplegikov Gorenjske 
- MARJAN KALAMAR, Center Korak, Kranj 
- BENO VIRT, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 
- LOJZE TOMAŽEVIČ, Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo 
- JANEZ ZELNIK, Medobčinsko društvo invalidov 
- JANEZ BOBNAR, Društvo vojnih invalidov Kranj 
- BOJANA JEKOVEC, Varstveno delovni center Kranj 
- MOJCA LUČOVNIK, Center za socialno delo Gorenjske 
- SLAVKO SAVIČ, Urad za gospodarstvo in gospodarske dejavnosti 
- LUKA ŠMID, Sektor za projekte 
- MANJA SMISL ČUFAR, Zavod za zaposlovanje 
- TINA BERMEŽ, Mestna občina Kranj 
 
Posamezna poglavja v analizi so oblikovali posamezni člani delovne skupine, za podatke so bile zaprošene 
pristojne službe, organizacije, društva v lokalnem okolju, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem invalidov. 

3. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O PROBLEMATIKI OSEB S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
 
Informiranje in osveščanje javnosti o problematiki oseb s posebnimi potrebami oz. invalidov v Mestni občini Kranj 
v največji meri poteka prav preko invalidskih organizacij, v katerih se združujejo posamezniki s posebnimi 
potrebami. 
 
V okviru Mestne občine Kranj deluje kar nekaj invalidskih organizacij (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Kranj, Medobčinsko društvo invalidov Kranj, Društvo paraplegikov Gorenjske, AURIS –medobčinsko društvo 
gluhih in naglušnih za Gorenjsko – Kranj, Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Medobčinsko društvo 
Sožitje Kranj, Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske, Društvo vojnih invalidov Kranj), ki aktivno osveščajo in 
informirajo javnost o problematiki oseb s posebnimi potrebami, in sicer preko internih glasil, spletnega 
obveščanja, sodelovanja na nekaterih pomembnejših prireditvah in vključevanja le-teh oseb ob množično 
obiskanih praznikih na vidnih stojnicah, objavljanja pomembnejših dogajanj na radiu ipd. Poleg tega pa tudi 
društva in druge nevladne organizacije poskrbijo za promocijska in informativna gradiva, ki so vsem na voljo na 
sedežih organizacij in na različnih predstavitvenih dogodkih ter strokovnih srečanjih. 
 
Pomembno vlogo pri osveščanju na občinskem in medobčinskem nivoju imajo invalidske organizacije (Društvo 
paraplegikov Gorenjske, ), ki dajo izjemen prispevek v smislu osveščanja tako širše javnosti kot tudi invalidov. 
Temu v prid se na področju občine izvajajo v sodelovanju z ostalim okoljem številne aktivnosti, kot so:  
- letna srečanja invalidov na območnem in regijskem nivoju, 
- razgovori vodstva invalidskih organizacij z županom ter ostalimi predstavniki občine, oglaševanje preko 
oglasnega okna društva, 
- radijske oddaje na lokalnih radijskih postajah in oglaševanje v radijskih oddajah, 
- oddaje na lokalnih televizijskih postajah, občasno tudi na RTV Slovenija, 
- organizacija razstav raznih izdelkov invalidov tudi v občinski stavbi, 
- prispevki v lokalnem časopisu in izdajanje biltenov oziroma zloženk in letnega koledarja s programom dela,  
- organizacija humanitarnih akcij oziroma zbiranja sredstev za pomoč invalidom, 
- sodelovanje z lokalnimi vzgojno izobraževalnimi in socialnovarstvenimi zavodi. 
 
Mestna občina Kranj posveča posebno pozornost osveščanju in informiranju javnosti o problematiki invalidnih 
oseb, tudi preko uradne spletne strani https://www.kranj.si/ , kjer lahko invalidi (razen slepi) pridobijo vse 
pomembnejše informacije s področij delovanja občinskih služb. Na osrednji strani poteka obveščanje občanov o 
pomembnejših dogodkih s področja invalidske tematike. Na spletni strani je na voljo spletni obrazec KrPovej, kjer 
lahko občani podajajo svoje pobude in predloge. Na spletni strani občine bo vzpostavljena posebna rubrika 

https://www.kranj.si/
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Občina po meri invalidov, kjer bo v celoti predstavljen projekt, objavljena bo analiza, akcijski načrt in poročila o 
izvajanju akcijskega načrta ter aktualni dogodki in aktivnosti. 
 
Informacije o delovanju invalidskih organizacij, o njihovih programih, o državnih in lokalnih predpisih iz področja 
invalidskega varstva ter iz njih izhajajočih pravic, o postopkih vzgojno-izobraževalnih usmeritev in zdravstvene 
obravnave, o rehabilitacijskih postopkih, o svetovalno-podpornih službah, dostopnosti okolja, medicinskih, 
ortopedskih in tehničnih pripomočkih in drugem, se posredujejo preko: spletnih strani, promocijskih in 
informativnih gradiv, društvenih glasil, lokalnih glasi, strokovnih publikacij ter individualnih svetovalnih in 
informativnih razgovorov. 

4. REHABILITACIJSKI PROGRAMI 
 
Rehabilitacija invalidov sestoji iz medicinske rehabilitacije, zdraviliškega zdravljenja, ambulante fizioterapije in 
predpisa medicinsko tehničnih pripomočkov v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po pravilih 
obveznega zdravstvenega zavarovanja so vsem zavarovancem v enaki meri dostopni tehnični pripomočki, glede 
na bolezen oz. poškodbo, nadstandardne pripomočke pa se doplača. Odobritev zdraviliškega zdravljenja poteka 
preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS. 
 
Pri rehabilitaciji invalidov sodeluje tudi patronažna služba s svojimi nasveti glede prilagoditve domačega okolja 
in z ugotavljanjem potreb po določenih medinsko tehničnih pripomočkih. Patronažna služba pomaga in spodbuja 
tudi družinske člane pri vključevanju v rehabilitacijo ter tudi usmerja h komunikaciji z invalidskimi organizacijami. 
Patronažna služba v okviru rednega programa ZZZS izvaja preventivne obiske pri vseh bolnikih, ki svojega 
izbranega zdravnika ne morejo obiskati. Se pa Zdravstveni dom Kranj srečuje s premalo patronažnih timov, 
priznanih s strani ZZZS in zaradi obilice kurativnega dela mnogokrat trpi preventivno delo, zato je potreba po 
dodatnih kadrih. 
 
Pomemben člen rehabilitacije in tudi preventive invalidnosti je zdravstvena vzgoja, ki poteka v obliki delavnic v 
Zdravstvenem domu Kranj, v okviru Centra za krepitev zdravja. Vsebine, ki vsebujejo tudi teme o preprečevanju 
invalidnosti se izvajajo tudi po šolah, vrtcih in izbranih in organiziranih skupinah. Preventivne delavnice s področja 
nezgodnih možganskih poškodb na izbranih vzgojno izobraževalnih ustanovah  v lokalnem okolju izvaja Center 
Korak, Kranj. 
 
V okviru posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo reprezentativne invalidske organizacije na lokalnem nivoju, 
imajo na nacionalnem nivoju zagotovljena intervencijska sredstva v primeru nenadnih socialnih kriz v družinskih 
skupnostih (prometna nesreča, smrt, težka bolezen). S temi sredstvi odpravljajo arhitektonske ovire (prilagoditev 
kopalnic, dostopov) in socialne krize. Skupaj s humanitarnimi (Rdeči križ, Karitas) in reprezentativnimi 
invalidskimi organizacijami imajo vzpostavljen mehanizem samopomoči, ki premošča praznino – čas za sprejem 
dokončnih trajnih rešitev inštitucij socialnega sistema. 
 
Na področju dolgotrajne rehabilitacije odraslih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo tudi območje celotne 
Gorenjske (poleg dela Osrednjeslovenske regije, vključujoč del Ljubljanske kotline in Kamniške kraje) pokriva 
Center Korak, za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji, izvajajo pa se tudi zdravstvene storitve – rehabilitacija po možganski poškodbi. 
Osnovno poslanstvo Centra KORAK je omogočati osebam po pridobljeni možganski poškodbi čim bolj kvalitetno, 
samostojno in odgovorno življenje. Center je organiziran kot dnevni varstveno delovni center, ki deluje pet dni v 
tednu, osem ur dnevno, storitev se izvaja preko koncesije MDDSZ za 45 uporabnikov. Celostno in dolgotrajno 
rehabilitacijo v Centru Korak, Kranj, izvaja strokovni tim - strokovnjaki s področja nevrofizioterapije, delovne 
terapije, psihologije, socialne pedagogike, sociologije, socialnega dela, zdravstvene nege, delovni inštruktorji, 
varuhi. Pri svojem delu sledijo njihovi viziji, ki je, da so povezana ekipa strokovnih in dinamičnih posameznikov, 
ki jih močno druži cilj izvajati in razvijati programe za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. 
Pogodbeno sodelujejo s strokovnjaki iz področja logopedije in psihiatrije. Rehabilitacija poteka preko 
individualnih in skupinskih obravnav in dela v raznovrstnih skupinah. S skupnostjo sodelujejo preko 
preventivnega delovanja, sodelovanja v projektih, sodelovanja z drugimi organizacijami. So nevladna organizacija 
na področju socialnega varstva, ki deluje v javnem interesu. Center KORAK svoje poslanstvo izvaja ob upoštevanju 
visokih strokovnih in etičnih standardov ter skladno po načelih in kazalnikih standarda kakovosti EQUASS 
Assurance.  



 

8 
 

 
Pomemben del storitve Centra Korak je zaposlitev pod posebnimi pogoji (ZPP), v katero so vključeni vsi uporabniki 
in se vključujejo v posamezne faze izdelave izdelkov po svojih zmožnostih. Izdelki se izdelujejo iz različnih 
materialov, kot je: steklo, glina, les, papir, filc, naravna preja in žica, aktivnost vodita delovna inštruktorja ob 
sodelovanju delovnih terapevtov in varuhov spremljevalcev. Opisane aktivnosti Centra se dopolnjujejo z 
nadstandardnim programom (npr. zimski športni dnevi, poletni tabor, športno plezanje, kuharske delavnice, 
študijski krožki,…) in dodatnimi aktivnostmi (npr. organizacije dobrodelnega koncerta, organizacija prazničnega 
bazarja, sodelovanje s prostovoljci, učna baza za študente, dijake, izvajanje dela v splošno korist,…). 
 
V okvirih invalidskih organizacij se izvajajo rehabilitacijski programi: 
- obiski predstavnikov društva in poverjenikov na dom posameznega težjega ali socialno ogroženega invalida, 
- organiziranje srečanj invalidov, 
- organiziranje programov druženja invalidov (ročna dela v prostorih društva invalidov ter organiziranje razstave 
ročnih del), 
- organiziranje družabnih izletov, prilagojenih željam in zmožnostim invalidom, obiski muzejev in naravnih 
znamenitosti, 
- organiziranje predavanj iz zdravstva, 
- zagotavljanje koriščenja počitniških oz. zdraviliških kapacitet reprezentativnih invalidskih organizacij invalidom, 
- napotitev delovnih invalidov iz podjetji na rehabilitacijske programe v okviru reprezentativnih invalidskih 
organizacij za ohranjanje psihofizične sposobnosti in delovne kondicije, 
- udeleževanje strokovnih seminarjev v smislu osveščanja invalidov s področja poznavanja svojih pravic, 
- dolgotrajna, celostna rehabilitacija oseb s pridobljeno poškodbo možganov,  
- organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij, 
- izvajanje posebnih socialnih programov, 
- izvajanje študijskih krožkov z različno tematiko, 
-izvajanje izobraževalnih in preventivnih delavnic ter seminarjev. 
 
V okviru Doma upokojencev Kranj izvajajo fizioterapijo za stanovalce in proti plačilu tudi za zunanje uporabnike. 
Izvajajo se 15 minutne telovadbe za stanovalce po posameznih oddelkih (manjše skupine do 10 stanovalcev), 
rehabilitacijska fizioterapija, individualna fizioterapija po sobah, izvajajo nordijsko hojo. Ravno tako imajo 
zaposleno tudi delovno terapevtko katera skrbi za skupine in aktivnosti v domu. V domu imajo vsako dnevno v 
skupinah in tudi individualno po sobah možnost izvajanja biosinhrona. Tekom dneva pa se odvijajo različne 
delavnice za spomin po čajnih kuhinjah. S pomočjo zunanjih sodelavcev imajo tudi zgodovinski krožek, njihove 
stanovalce, tako na varovanih oddelkih kot drugje v domu, pridejo obiskati tačke pomagačke. Z majem so pričeli 
z uvajanjem gospodinjskega modela na varovanih oddelkih. Tedensko od nedelje do nedelje izdajajo plan 
aktivnosti stanovalcev na oddelkih in jim tako omogočijo več njim prilagojenih aktivnosti. 
 
Sonček GDCP  je prvo slovensko društvo za cerebralno paralizo, ustanovljeno l. 1976 . Ustanovitelji so že pred 
letom 1976 skupaj z ZD Kranj ( dr. Tatjana Dolenc Veličkovič) organizirali Šole za starše v Pineti, ki se jih 
udeležujejo družine otrok s posebnimi potrebami. Tradicija je torej stara blizu 50 let. Kmalu so se pridružile šolske 
kolonije, ki se jih udeležujejo otroci in mladostniki brez staršev, v spremstvu spremljevalcev ter programi 
obnovitvene rehabilitacije za odrasle. Kot pravi Gorenjci so že leta 1977 začeli s prilagojeno šolo alpskega 
smučanja. Programi so po letu 1990 našli pot tudi v zakonodajo in so danes delno financirani s strani ZZZS za vse 
upravičence v Sloveniji. Progam sofinancira tudi MO Kranj. Zgodba se je začela v Kranju, na kar so upravičeno 
ponosni. V letu 2020 je Sonček GDCP, koroni navkljub, organiziralo smučanje za 53 smučarjev, organiziranih v 3 
skupine, v trajanju od 4 do 7 dni; 30 otrok v dveh skupinah po 7 dni je bilo vključeno v šolski koloniji na Debelem 
Rtiču in Bohinju; 11 mladostnikov in odraslih je bilo en teden na obnovitveni rehabilitaciji v Centru Sonček v 
Vrtičah. Žal je zaradi koronskih razmer odpadla Šola za starše, kar se je zgodilo prvič v 50 letih. 

5. STROKOVNO – PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI 
 
Strokovno podporne storitve morajo zagotavljati razvoj in razpoložljive strokovne storitve, vključno s pripomočki 
za invalide, s katerimi si invalidi povečajo neodvisnost v vsakdanjem življenju. Le-te nudijo: 
- Center za socialno delo Kranj; 
- Zavod RS za zaposlovanje; 
- vse lokalne reprezentativne invalidske organizacije; 



 

9 
 

- domovi za starejše izvajajo storitve institucionalnega varstva starejših, poleg tega zadovoljujejo specifične 
potrebe starejšega človeka in invalida v smislu priprave okolja, družine in posameznika na starost, izvajajo pomoč 
na domu in omogočajo dnevno varstvo; 
- Varstveno delovni center Kranj, ki izvaja socialno varstveni storitvi za odrasle osebe z motnjami v duševnem 
razvoju ter za odrasle osebe z več motnjami, ki imajo poleg motnje v duševnem razvoju hkrati več primanjkljajev 
oziroma ovir: 

- storitev vodenje in varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji- organizirana oblika  varstva v dnevni 
obliki, ki odraslim invalidnim osebam v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega 
vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje, 
- storitev posebnega institucionalnega varstva, v bivalni enoti Škofja Loka, v obliki 16 urnega varstva, ki 
upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine; 

- Center Korak, Kranj svojim uporabnikom (polnoletnim osebam s pridobljeno poškodbo možganov) nudi socialno 
varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, izvajajo pa se tudi zdravstvene storitve. 
Za svojce uporabnikov je organizirana strokovno vodena skupina za samopomoč; 
- Društvo ŠENT ponuja vsakodnevno pomoč osebam z motnjami v duševnem zdravju (izvajajo različne aktivnosti, 
na voljo so individualni razgovori in pomoč pri urejanju posameznih zadev); 
- humanitarne organizacije (Rdeči križ in Karitas) izvajajo socialne programe, ki so namenjeni tudi invalidom. 
 
Strokovno podporne storitve, ki jih izvajajo nevladne organizacije: 
- informiranje in osveščanje, 
- pomoč na domu in osebna asistenca, 
- motivacijske delavnice, 
- terapevtske delavnice, 
- psihosocialna podpora in svetovanje, 
- pridobivanje in razporejanje sredstev za neposredno materialno pomoč posameznikom, 
- pravno svetovanje, 
- zagovorništvo, 
- podpora pri medicinski in zaposlitveni rehabilitaciji, 
- pomoč pri izobraževanju, 
- storitve prevozov, 
- rekreacija in športne aktivnosti, 
- družabništvo in 
- organizacija letovanj, 
- usposabljanje uporabnikov za uporabo tehničnih pripomočkov. 
 
Mestna občina Kranj izvaja program Enkratna socialna pomoč, ki je namenjena socialno najbolj ogroženim 
občanom, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znašli 
v situaciji, ko potrebujejo pomoč in nimajo dovolj sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. 
postopke vodi Center za socialno delo Kranj. 
 
Posebej je potrebno izpostaviti storitev »pomoč družini na domu« - socialna oskrba na domu, ki je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se 
zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo. Odloži se potreba po institucionalnem varstvu. Način financiranja storitve pomoč na domu določa 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, o oprostitvi plačil pa Uredba o merilih za 
določanje oprostitev pri plačevanju socialno varstvenih storitev. Ta storitev se sofinancira iz občinskega 
proračuna, izvaja pa Dom upokojencev Kranj, ki v okviru svoje dejavnosti izvaja storitev pomoč na domu kot javno 
službo. Povpraševanje po storitvi pomoč družini na domu iz leta v leto raste. V letu 2020 so oskrbovalke 
oskrbovale v povprečju 172 uporabnikov na mesec. V letu 2021 bo število oskrbovalk povečano za 1 oskrbovalko. 
 
Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu je socialno varstvo. Pravica je 
opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje 
socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in 
mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v 
institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma 
ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu 
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z veljavno zakonodajo. Mestna občina Kranj krije razliko v ceni za institucionalno varstvo za občane z nižjimi 
prejemki oz. brez prejemkov. 
 
Na območju Mestne občine Kranj nevladne organizacije, predvsem invalidske in socialno humanitarne 
organizacije ter društva izvajajo številne programe, ki invalidom nudijo pomoč in storitve za njihovo boljše 
vključevanje v vsakodnevno življenje. To so programi, ki jim jih ne nudi nobena institucija, so pa za invalide nujno 
potrebni in nepogrešljivi. Vsa ta društva za svoje člane (bolnike in invalide) organizirajo številne socialno 
podporne programe, letovanja v zdraviliščih in ob morju, nudijo laično pomoč na domu in spremstvo na 
letovanjih. Humanitarne in dobrodelne organizacije izvajajo posamezne akcije za zbiranje sredstev za nakup 
ortopedskih in drugih pripomočkov. Mestna občina Kranj delno financira programe invalidskih organizacij in 
društev. V poročilih o izvedenih programih dobi povratno informacijo. 
 
Sonček GDCP je že leta 2017 začel z izvajanjem Osebne asistence v okviru pilotnega projekta MDDSZ. Z 
uveljavitvijo Zakona o osebni asistenci je dobil status izvajalca . V sredni leta 2021 je zagotavljal s 40 redno 
zaposlenimi asistenti in dvema strokovnima vodjema osebno asistenco za 27 uporabnikov. 

6. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV 
 
Dostopnost grajenega okolja za funkcionalno ovirane ljudi (gibalno ovirani, starejši ljudje, osebe z motnjami vida 
…) je pomembna z vidika uresničevanja enakih možnosti za socialno vključevanje in je predpogoj za uresničevanje 
državljanskih in političnih pravic. Brez ustrezno grajenega okolja je funkcionalno oviranim občanom in občankam 
skoraj nemogoče te pravice uresničevati. Zato je za akcijski načrt treba analizirati dostopnost tudi z vidika 
doslednega upoštevanja veljavne prostorske zakonodaje in standardizacije za potrebe gibalno oviranih oseb ter 
ugotoviti konkretne pomanjkljivosti in napake za nastajanje novih grajenih ovir. Še vedno pa je opaziti, da vozniki 
ne upoštevajo parkirnih mest za invalide, redarji pa vsekakor pripomorejo k boljši dostopnosti invalidov do 
parkirnih mest, ki so jim namenjena. V okviru prošenj za nova parkirna mesta za invalide in morebitne 
spremembe le teh, je pristojen urad v letu 2020 vsem prošnjam ugodil. 
 
Razmere glede grajenega okolja, informacij in prevozov v Mestni občini Kranj se po mnenju predstavnikov 
invalidskih organizacij izboljšujejo, še vedno pa obstajajo individualne ovire, ki se rešujejo postopoma. 
 
Na podlagi pridobljene analize dostopnosti hendikepiranih oseb v stavbo Mestne občine Kranj, se je prilagodila 
Sprejemna pisarna na način, da je dostopna gibalno oviranim osebam, na voljo pa imamo za gluhe in naglušne 
tudi indukcijsko zanko. Za slabovidne so bile z rumeno barvo označene vhodne stopnice. Gibalno oviranim 
osebam, ki v stavbi Mestne občine Kranj potrebujejo storitve Upravne enote Kranj je omogočen dostop do pisarn 
z dvigalom, ki premosti oviro stopnic. Razpolagamo tudi s prenosno klančino za premagovanje stopnišč. Še vedno 
pa so potrebne še dodatne prilagoditve. 
 
V letu 2018 je bila izdelana karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe in dostopnost. Pri njeni izdelavi je 
aktivno sodelovala članica Sončka, tudi uporabnica el. vozička. Zemljevid je naredil Geodetski inštitut in je 
tiskan ter v elektronski obliki dostopen na spletni strani: http://194.249.0.59/dev/karta_dostopnosti_kranj/ . 
 
Od konca maja 2019 je na vhodnih vratih javnega Mestnega stranišča, ki v starem Kranju deluje dve leti, vgrajena 
tudi evro ključavnica. Pobudo je dalo Društvo paraplegikov Gorenjske. Tako so toaletni prostori s posebnim evro 
ključem dostopni 24 ur dnevno, vse dni v letu.  
 
Medobčinski redarji so v letu 2020 dnevno izvajali nadzore nad nepravilno parkiranimi vozili. Na območju Mestne 
občine Kranj so izrekli 111 ukrepov zoper kršitev 65. člena 4. odstavka 17. točke Zakona o pravilih cestnega 
prometa, ki prepoveduje ustavitev in parkiranje vozil na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen za 
osebe iz prvega odstavka 66. člena tega zakona. Na voljo (24ur na dan) imamo tudi vozilo za odvoz nepravilno 
parkiranih vozil (ki vključuje tudi vozila parkirana na prostorih za invalide), katerega se redno poslužujemo. 
 
Na podlagi 'Idejne zasnove odprave arhitekturnih ovir za gibalno omejene v mestnem območju Mestne občine 
Kranj', ki jo je aprila 2019 izdelalo projektantsko podjetje APARH, Aleš Peternel s.p., je Mestna občina Kranj 
pristopila k sistematičnem izvajanju ukrepov, ki bodo invalidom olajšali dostop do nekaterih ciljev (npr. trgovine, 
upravni center, avtobusno postajališče, idr.). V letu 2020 je bil poudarek na izvedbi ukrepov na območju Center, 

http://194.249.0.59/dev/karta_dostopnosti_kranj/
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saj je na tem območju tudi največ uporabnikov pločnikov. Skupno smo v letu 2020 uredili poglobitev robnikov na 
sedmih lokacijah na območju Centra ter dodatno še pri: Petrolu na Zlatem polju (območje Center), uvozu k 
Planetu Tuš in Likozarjevi ulici 27 (območje Planina). Razdelitev izvedenih del po krajevnih skupnostih:  
- KS Gorenja Sava: 2 prehoda, 
- KS Center: 3 prehodi, 
- KS Vodovodni stolp: 2 prehoda, 
- KS Zlato polje: 1 prehod, 
- KS Bratov Smuk: 1 prehod, 
- KS Primskovo: 1 prehod. 
Skupni stroški izvedenih ureditev so okvirno znašali 6.750 EUR. 
 
Nameščene so bile taktilne oznake za slepe na 8 lokacijah: avtobusna postaja – peron 1 in peron 10; Čirče smer 
Hrastje; OŠ Stane Žagar smer Hrastje; Gorenja Sava v obe smeri; Stražišče DD; Labore smer Ljubljana; Drulovka 
pri cerkvi smer Kranj; Drulovka pri trgovini smer Medvode. 
 
Na avtobusni postaji Kranj se dostopnost lahko izboljša z dodatnimi klančinami za lažje dostopanja na pločnik in 
perone. Glede slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih oseb na avtobusni postaji ni vzpostavljenega sistema za 
komunikacijo. Mestne izvedbe avtobusov (nizkopodni avtobusi – brez stopnic) so prilagojeni za prevoz invalidov 
z invalidskimi vozički. Avtobusi so opremljeni z ročnimi rampami po kateri je z invalidskim vozičkom možno 
zapeljati na avtobus.  
 

 
Primer »rampe« na avtobusu. 
 
Vozniki so pri vstopu in izstopu dolžni pomagati, saj se rampa odpira ročno. Avtobusi v medkrajevnem prometu 
(avtobusi s stopnicami) niso prilagojeni za prevoz oseb na invalidskih vozičkih. Na postaji sanitarije niso 
prilagojena invalidom. Ob morebitni gradnji nove avtobusne postaje pa bi bili vsi ukrepi na mestu, da se 
realizirajo. 
 
Med člani društva AURIS so tudi gluhoslepe osebe, ki uporabljajo taktilne prilagoditve in zvočne semaforje. Na 
avtobusni in železniški postaji pogrešajo monitor kjer bi bile v pisni obliki sporočene vse spremembe voznega 
reda. Sedaj je vse zvočno in za te uporabnike nerazumljivo. 
 
Policijska uprava Kranj ima urejen dostop v objekt po klančini za invalide. Vhodna vrata v objekt se odpirajo 
avtomatsko, v primeru potrebe po nudenju pomoči pa je na vhodu v objekt zvonec z domofonom, preko katerega 
lahko invalidna oseba prosi za pomoč pri odpiranju vhodnih vrat. Prav tako dežurni policist preko kamere 
spremlja dogajanje pred objektom in v primeru potrebe nudi pomoč. Zaradi lažjega in neoviranega načina 
uresničevanja zakonske pravice gluhih oseb, da v postopkih pred državnimi organi uporabljajo znakovni jezik, ima 
Ministrstvo za notranje zadeve sklenjeno pogodbo z določenimi tolmači za slovenski znakovni jezik. Policijska 
uprava Kranj ni opremljena s taktilnimi oznakami oz. drugimi prilagoditvami, s katerim bi olajšali dostop slepim 
in slabovidnim osebam. 
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Mestna občina Kranj se je vključila v projekt Prostofer – brezplačni prevozi za starejše in invalide. Gre za trajnostni 
vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših in invalidov. Projekt je namenjen starejšim in invalidnim 
osebam, ki nimajo možnosti za uporabo osebnega vozila, imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, 
nižje mesečne prihodke in nimajo sorodnikov, ki bi jim nudili prevoz. V okviru projekta se starejši in invalidi 
povezujejo s starejšimi aktivnimi vozniki, ki so v prostem času pripravljeni pomagati tistim, ki prevoze 
potrebujejo. Pod besedo starejši se smatra socialno ogrožene občanke in občane, starejše osebe od 65 let (tudi 
mlajše upokojenske osebe), ki so prejemnice denarne socialne pomoči, nizkih pokojnin oziroma varstvenega 
dodatka. Pod besedo invalidi se smatra, socialno ogrožene občanke in občane, osebe, ki so gluhe in gluhoneme, 
slepe in slabovidne in težje gibalno sposobne (bergle, hojca), ki so prejemnice denarne socialne pomoči, nizkih 
pokojnin oziroma varstvenega dodatka. Prevozi niso namenjeni nepokretnim ali hudo bolnim osebam, saj 
prostovoljci za delo z njimi niso usposobljeni. Vozilo bo primarno namenjeno za prevoz občank in občanov do 
zdravstvenih in javnih ustanov, ki se nahajajo na območju Mestne občine Kranj, vključno z lokacijama Splošne 
bolnišnice Jesenice in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V kolikor bo na razpolago tako vozilo kot 
prostovoljec in ne bo povpraševanja po prevozih do zdravstvenih in javnih ustanov, se lahko opravijo prevozi 
upravičencev, za nujni obisk trgovine in drugih storitvenih dejavnosti ter za namene družabnega življenja, kot na 
primer prevoz do obiska dnevnih centrov za starejše in invalide ter drugih medgeneracijskih središč oz. 
programov za starejše in invalide. 
 
Okrožno sodišče v Kranju posluje na štirih lokacijah. Sodna stavba Okrajnega in Okrožnega sodišča v Kranju, na 
Zoisovi 2, ima za potrebe dostopa gibalno oviranih oseb urejeno klančino do pritličja, vendar nima dvigala za 
dostop do ostalih nadstropij. Urejeno je eno parkirno mesto za invalide pred stavbo, posebnih sanitarij v stavbi 
za invalide ni. Okrajno sodišče v Kranju, na Bleiweisovi 20, ima dvigalo, nima pa posebnih sanitarij za invalide, 
prav tako ne parkirnega mesta za invalide. Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju, na Slovenskem trgu 2, ima pred 
stavbo zagotovljeno eno parkirno mesto za invalide, vendar nima klančine, stavba pa ima dvigalo. Okrožno 
sodišče v Kranju, na Zoisovi 1, nima ne klančine, ne dvigala, ne posebnih sanitarij za invalide. Na nobeni od lokacij 
sodišč nimajo prostorov opremljenih s taktilnimi oznakami in tudi ne s slušnimi zankami. Za opremljanje sodišč 
in izboljšanje dostopnosti sodišč za invalide je pristojno Ministrstvo za pravosodje. Sodišča so zato vključili v ciljni 
raziskovalni program Ministrstva za pravosodje „Mobilnost“, v okviru katerega so bili v juniju 2020 s strani 
Urbanističnega inštituta RS narejeni popisi dostopov za invalide v objektih pravosodnih organov (tudi na sodiščih 
sodnega okrožja Kranj). Po dolgoletnih prošnjah bo Ministrstvo za pravosodje predvidoma v letu 2022 oziroma 
2023 pristopilo k projektu energetske obnove sodne stavbe na lokaciji Zoisova 2, v Kranju. Predvidena obnova 
sodne stavbe naj bi vključevala tudi prizidavo dvigala in nadstreška nad klančino za dostop gibalno oviranih oseb 
do vhoda stavbe ter preureditev sanitarij za potrebe gibalno oviranih oseb. Na spletnih straneh slovenskih sodišč 
(sodisce.si) je gluhim in naglušnim v obliki video prispevka v znakovnem jeziku na voljo pojasnilo, v katerem so  
predstavljene pravice oseb s posebnimi potrebami v sodnih postopkih. Zaradi specifičnih potreb so gluhi in 
naglušni, kot tudi slepi in slabovidni, na sodiščih deležni posebnih pravic glede uporabe jezika, ki jim omogočajo 
enakopravno sodelovanje v sodnih postopkih. Posebne pravice se nanašajo tako na civilne in kazenske sodne 
postopke kot tudi na upravne in prekrškovne postopke. V vseh omenjenih postopkih je sodišče, pred katerim 
teče postopek, dolžno opozoriti stranke in druge udeležence, da imajo pravico postopek spremljati s pomočjo 
tolmača za znakovni jezik, če ne razumejo slovenskega jezika. Načeloma sicer velja, da naj bi gluhemu udeležencu 
v postopku vprašanja postavljali v pisni obliki, medtem ko naj bi nemi udeleženci pisno odgovarjali na vprašanja, 
če zaslišanja ni mogoče opraviti na ta način, pa se v postopek pritegne tolmača. Slednji mora osebam s posebnimi 
potrebami tolmačiti vse, kar stranke, priče, osumljenci in drugi udeleženci v postopku povejo na sodnem naroku. 
Prav tako imajo pravico do ustnega prevajanja oziroma tolmačenja listin, ki se na sodnem naroku uporabljajo za 
dokazovanje, v kazenskem sodnem postopku pa tudi do pisnega prevajanja listin in drugega pisnega dokaznega 
gradiva v njim razumljivo obliko. Pravico do vseh pisanj v njim razumljivi obliki se osebam s posebnimi potrebami 
zagotovi na način, ki ga izberejo same, zlasti pa s prilagojenimi tehnikami pisanja in branja za slepe, slabovidne 
ali gluhoslepe, na primer z brajico, povečanim črnim tiskom, zvokom ali elektronsko obliko. V ta namen imajo 
sodišča možnost tiskanja v Braillovi pisavi, ki je zagotovljena preko Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču 
RS. Stroški za tolmačenje ali prevajanje ali za zagotovitev pisanj v obliki, razumljivi gluhim in slepim osebam, ne 
bremenijo oseb s posebnimi potrebami, ampak jih krijejo sodišča iz proračuna. V letu 2020 so na Vrhovnem 
sodišču RS v okviru Projektne skupine Postopkovna pravičnost pričeli z analizo glede zagotavljanja pravic in enakih 
možnosti oseb s posebnimi potrebami, pri čemer je cilj projekta približati poslovanje sodišč, sojenje in celotni 
sodni postopek tudi ranljivim kategorijam uporabnikov. Na zaprosilo Vrhovnega sodišča RS so na Okrožnem 
sodišču v Kranju v maju 2021 posredovali podatke v zvezi z dostopnostjo za invalide vseh sodišč sodnega okrožja 
Kranj. Podatki bodo služili kot podlaga za načrtovanje prihodnjih aktivnosti na področju oseb s posebnimi 
potrebami, zlasti v smeri ozaveščanja vseh udeležencev postopkov o pravicah, ki jih imajo v postopkih. 
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Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v okviru katerega deluje Območna enota Kranj, si je v Strateškem 
razvojnem programu 2020-2025 zadal v okviru aktivnosti Izboljšanja informiranja in zmanjšanja neenakosti med 
zavarovanimi osebami posebno nalogo, in sicer prilagoditi fizično infrastrukturo in svetovanje osebam s 
posebnimi potrebami oziroma z različnimi oblikami invalidnosti. Sprejemne in druge prostore (npr. WC) za 
gibalno ovirane ima ZZZS zgledno urejene. Določene sejne sobe imajo na ZZZS opremljene z indukcijsko zanko za 
gluhe in naglušne (npr. glavna Jakopičeva dvorana), na sedežu imajo tudi eno prenosljivo indukcijsko zanko, ki jo 
lahko po potrebi prenašajo. V 2021 pa bodo že do poletja izdali najpomembnejša gradiva z informacijami o 
sistemu in pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v lahko berljivi različici. Gre za način pisanja in 
predstavitve vsebin, ki jih lahko razumejo tudi osebe s težavami v duševnem razvoju in druge osebe, ki težje 
berejo. V pripravi je brošura. Do konca leta 2021 pa bo ZZZS tudi vse svoje OE prilagodil slepim in slabovidnim s 
postavitvijo taktilnih označb, nalepk v dvigalih z zapisi v Braillovi pisavi. S prilagoditvami bodo postopno 
nadaljevali do 2025. 
 
Zavod RS za zaposlovanje, Kolodvorska cesta 3, Kranj, se nahaja v 3. nadstropju. Dostop je možen po klančini in z 
dvigalom. Taktilnih oznak in slušnih zank nimajo. Slepi in slabovidni prihajajo običajno s pripomočki ali v 
spremstvu, gluhi pa s tolmačem slovenskega znakovnega jezika. V prostorih zavoda so urejene sanitarije za 
invalide. V neposredni bližini vhoda so parkirišča za stranke. 
 
Finančni urad Kranj ima prostore, namenjene strankam, v pritličju ter vhod direktno iz pločnika. Dostop do višjih 
nadstropij je omogočen z dvigalom. Slepe in slabovidne osebe do informatorjev po potrebi pospremi varnostnik, 
ki se nahaja v avli. Taktilnih oznak in slušnih zank nimajo. 
 
Na Območni geodetski upravi Kranj, lokacija Slovenski trg 2, Kranj stanje ni najbolj prijazno invalidom. V stavbi 
imajo prostore poleg geodetske uprave še AJPES, FURS – UJP ter  Sodni register in Zemljiška knjiga. Glavni vhod 
je z ulice Slovenski trg, na južni strani. Do vhoda vodi 7 stopnic. Klančine za invalide ni, zunanjega dvigala tudi ne. 
Vrata so steklena in se avtomatsko odpirajo. Zadnji pomožni vhod je na severni strani. Tudi ta vhod nima dostopa 
za invalide, so samo stopnice. Slušnih zank ni, taktilnih oznak tudi ne. V primeru, da pride takšna stranka, priskoči 
na pomoč varnostnica oziroma nekdo od zaposlenih. Za stranke geodetske uprave je pisarna v pritličju. V primeru 
gibalno ovirane stranke, gredo naši uslužbenci do nje na parkirišče in uredijo postopek. Že večkrat je bila dana 
pobuda za izdelavo klančine, dvigala…, vendar je težava arhitekturna posebnost – kulturno zaščitena stavba. V 
stavbi je dvigalo, zato je znotraj stavbe omogočeno gibanje z invalidskim vozičkom. Potrebno bi bilo: urediti 
zunanji dostop za invalide ter urediti mikrofon in zvočnik pri vstopu (varnostnici) za lažje komuniciranje, še 
posebej v času Covid19, ko je obvezna uporaba mask, posledično je slabši zvok ter težje razbrati govorico iz 
obrazne mimike. 
 
Invalidi uporabniki storitev imajo možnost informacije pridobiti po telefonu ali preko interneta za vse javne 
ustanove. 
 
Strategija društva Auris na državnem nivoju je, da bi bile vse javne ustanove tehnično dostopne tudi za gluhe in 
naglušne, vsaj s slušno zanko, ker marsikje tega še ni (policija, sodišče, gledališče, dom upokojencev in podobno). 

7. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci 
z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter 
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebni 
program vzgoje in izobraževanja. Tako kot vsi ostali imajo pravico do vzgoje in izobraževanja čim bližje domu. Za 
njihovo vključevanje v programe vrtcev in šol so predpisani posebni načini in oblike izvajanja vzgoje in 
izobraževanja, pri čemer so potrebne posebne prilagoditve prostorov, uporaba specifičnih pripomočkov, dodatna 
strokovna pomoč, stalni ali občasni spremljevalci ipd. Način izobraževanja in obseg pomoči je odvisen od vrste in 
stopnje primanjkljaja oz. motnje posameznika. 
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Vključevanje otrok in mladostnikov s posebnim potrebami v osnovne šole in vrtce poteka skladno z Zakonom o 
usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Ta ureja področje šolanja in izobraževanja mladih s 
posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji ter spodbuja in podpira njihovo vključevanje v sistem rednega 
izobraževanja in v specializirane institucije. 
 
Otroci s posebnimi potrebami so v predšolskem obdobju vključeni v redne oddelke vrtcev, v prilagojen vzgojno 
izobraževalni program z dodatno strokovno pomočjo (za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj). 
Izvaja ga specialna pedagoginja vrtca (Kranjski vrtci). Obseg strokovne pomoči v okviru osnovnošolskega 
izobraževanja, ki jo po standardih in normativih ter odločbah o usmeritvi zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in 
šport, je velik. Izvajajo jo strokovne delavke in delavci posameznih osnovnih šol kot učno pomoč učencem z 
učnimi težavami in specialne pedagoginje oziroma pedagogi specializiranih institucij (OŠ Helene Puhar Kranj) v 
obliki mobilne dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj učencem s 
posebnimi potrebami. 
 
Mestna občina Kranj mora zagotavljati dostopnost in ustrezno opremljenost prostorov, v katerih poteka šolanje 
otrok s posebnimi potrebami in sofinancira določen obseg zaposlitev strokovnih delavcev v osnovnih šolah in 
vrtcih, ki lahko (v primeru potreb) zagotavljajo dodatno strokovno pomoč ter specializirano obravnavo (logoped, 
nevrofiziolog). Na osnovi Zakona o osnovni šoli  zagotavlja Mestna občina Kranj še sredstva za prevoz in 
spremstvo otrok s posebnimi potrebami v šolo. 
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja, ki je javno veljavni program vzgoje in izobraževanja za otroke, 
mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in gibalnem razvoju, izvaja Osnovna šola Helene Puhar 
Kranj. Dostop do učilnic in sanitarij je ustrezno prilagojen in omogočen gibalno oviranim učencem z izjemo dveh 
učilnic. Slepi in slabovidni učenci so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, poleg tega imajo 
omenjeni učenci tudi druge motnje. Na podlagi odločbe o usmeritvi imajo učenci potrebne pripomočke ali/in ure 
dsp tiflopedagoga, v skupini je poleg učitelja prisoten tudi varuh. Nekatera stopnišča in dvignjeni deli so ustrezno 
označeni. Gluhi in naglušni učenci so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, poleg tega imajo 
omenjeni učenci tudi druge motnje. Na podlagi odločbe o usmeritvi imajo učenci potrebne pripomočke ali/in ure 
dsp surdopedagoga, v skupini je poleg učitelja prisoten tudi varuh. V okviru lastnih potreb imamo prilagojen šolski 
kombi (klančina). Na šoli je, gleda na posamezno motnjo, število otrok: z motnjami v duševnem razvoju 116, s 
senzoričnimi omejitvami sluha 4, z govornimi motnjami 10, z gibalnimi omejitvami 15, dolgotrajno bolnih otrok  
37, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 3 in s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 5. 
 
V letu 2020 se je za sofinanciranje Osnovne šole Helene Puhar Kranj iz proračuna  zagotavljalo sredstva v višini 
100.170 €. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin (Občina Tržič, Občina Naklo, Občina Šenčur, Občina 
Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko). Te občine po pogodbi o sofinanciranju krijejo delež stroškov za svoje 
učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in 
doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno 
terensko svetovalno službo. V okviru plač so se zagotovila sredstva za 20 ur jutranjega varstva. V okviru sredstev 
za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole: od elektrike, 
komunalnih storitev, varovanja, do drugih materialnih stroškov. Zagotavljalo se je sredstva za sofinanciranje 
neurofizioterpije in prevozov otrok s posebnimi potrebami, in sicer v višini 59.430€ . Del sredstev je namenjenih 
za izvajanje tekočih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda. 
 
Otroci s posebnimi potrebami so integrirani v oddelke v vrtce in šolske oddelke. Kasneje se vključujejo v isto šolo 
kot drugi otroci tudi zato, ker imajo vsi pravico do sobivanja z otroki s posebnimi potrebami, da se tako pripravijo 
na življenje v skupnosti različnih. 
 
V okviru javnega zavoda Kranjski vrtci se izvajajo razvojni oddelki (prilagojen program vrtca) in redni oddelki. V 
prilagojenem programu vrtca so dostopi za gibalno ovirane otroke dobro urejeni, prav tako notranji prostori 
(sanitarije, garderobe). Zelo dobro je za gibalno ovirane otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, poskrbljeno 
v enoti Mojca (npr. klančina ob vhodu, dvigalo). V nekaterih enotah so urejeni dostopi (klančine ob vhodu), v 
nekaterih enotah teh prilagoditev ni. Težava nastane, ko starši želijo vpisati otroka v njim najbližjo enoto, ki pa je 
zaradi gibalne oviranosti otroka njemu nedostopna. Enota Čira Čara zaradi prevelikih ovir (stopnice) ni dostopna 
gibalno oviranim otrokom, primernejša je enota Janina, kjer je objekt pritličen in je manj prostorskih ovir. Težje 
gibalno oviranim otrokom zagotovijo fizično pomoč spremljevalca. Prilagodijo jim tudi prostor v igralnici. V 
razvojnem oddelku za vsakega slepega in slabovidnega otroka prilagodijo dostope, delovni prostor in 
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pripomočke. Hodnike, garderobo in igralnice ter otrokov delovni prostor so opremili s talnimi trakovi. Vsako leto 
posebno pozornost namenijo nakupu specializiranih igrač in didaktičnih sredstev ter materiala. Otroci, ki so 
integrirani v redne oddelke vrtca, dobijo glede na stopnjo motnje fizično pomoč spremljevalca. Otrok ima tudi 
tedensko dodatno strokovno pomoč tiflopedagoga. Strokovni delavki v oddelku z izvajalko dodatne strokovne 
pomoči tesno sodelujeta tudi pri prilagoditvah prostora in označbah (igralnica, hodnik, delovni/igralni prostor, 
garderoba). Tiflopedagoginja svetuje tudi pri izboru didaktičnega materiala in igrač. Strokovne delavke se lahko 
vključijo tudi v aktiv strokovnih delavcev vrtca, ki je organiziran na Centru IRIS. Za gluhe in naglušne otroke v 
razvojnem oddelku sodelujejo s Centrom za gluhe in naglušne pri organizaciji prostora in pripravi ustreznih 
pripomočkov. V razvojnih oddelkih je v šolskem letu 2020/21 vpisanih 30 otrok, vsi s kombiniranimi motnjami. 
Od tega je 23  otrok s težjo motnjo in 7 otrok  z zmerno motnjo. Redkokateri otrok ima dokončno diagnozo. 
Običajno jo dobijo ob vstopu v šolo. Vsi otroci imajo specialno pedagoško pomoč, logopedsko in fizioterapevtsko 
z znanji Bobath – RNO osnovni tečaj za delo z otroki in odraslimi. Dodatno strokovno pomoč zunanjih izvajalcev 
(tiflopedagog) ima en otrok, delovano terapijo pa vsi otroci. V redne oddelke vrtca se vključujejo otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih razvoja, ovirami in motnjami. Pogosto imajo otroci kombinacijo 
primanjkljajev in več motenj. Sama diagnoza se v praksi za predšolske otroke ne opredeljuje več oz. se to naredi 
le izjemoma. Otroci so tako v zgoraj naštete kategorijo “umeščeni” na prehodu v osnovnošolsko izobraževanje.  
Poleg primanjkljajev na posameznem področju razvoja so pri otrocih s posebnimi potrebami v zadnjih petih letih 
v vrtcu zaznavali naslednje motnje: motnja v duševnem razvoju, govorno-jezikovna motnja, gluhota in 
naglušnost, slepota in slabovidnost ter okvara vidne funkcije, motnja v gibalnem razvoju, Downov sindrom, Lamb 
Shafferjev sindrom, motnja avtističnega spektra, čustveno vedenjska motnja, selektivni mutizem, ADHD, 
dolgotrajno bolan otrok (fenilketenurija, epilepsija, sladkorna bolezen tip 1, nevrofibromatoza idr). V šolskem 
letu 2020/21 ima dodatno strokovno pomoč 68 otrok. Otroci prejemajo spec.ped. (soc.ped., inkl.ped.), 
logopedsko ali tiflopedagoško pomoč. Za premagovanje ovir oz. motenj ima 11 otrok fizično pomoč 
spremljevalca. V kranjskih vrtcih opažajo, da se v zadnjih letih soočajo s povečanim številom otrok z motnjami 
avtističnega spektra. V trenutnem sistemu predšolske vzgoje so spregledani. Dela se jim nepopravljiva škoda, saj 
ne sodijo v razvojne oddelke, prav tako ne v redne oddelke. Poznano jim je delovanje "avtističnega oddelka", ki 
deluje v okviru vrtca Pedenjped v Ljubljani, ki je eden redkih, ki sploh deluje v slovenskem prostoru. Menijo, da 
bi morali v Kranju na tem področju nujno narediti korak naprej. Možna rešitev bi bila dograditev dodatnih 
prostorov v enotah Čenča ali Sonček. Potrebovali bi dva taka oddelka, ki bi bila umeščena k manjšemu vrtcu z 
velikim vrtom. 
 
V letu 2020 se je v proračunu zagotavljalo sredstva za sofinanciranje otrok s posebnimi potrebami v vrtcih, ki so 
vključeni v vrtce, skupaj v višini 344.548,22€, od tega: 
- za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca 
256.947,87€, 
- za razliko med ceno programa vrtca v razvojnem oddelku (enota Mojca – Kranjski vrtci), ceno za starše in 
plačilom MIZŠ 46.095,82 €, 
- za plačilo delovnega terapevta (razvojni oddelek enota Mojca – Kranjski vrtci) 5.618,77€, 
- stroški za oblikovanje oddelka z manjšim številom otrok zaradi vključitve otroka s posebnimi potrebami 
35.885,76€.  
 
Poleg OŠ Helene Puhar Kranj v Mestni občini Kranj deluje 8 osnovnih šol s podružnicami. V šolskem letu 
2020/2021 je vpisanih 5.677 otrok, od katerih je 337 otrok s posebnimi potrebami (4 z motnjami v duševnem 
razvoju, 11 s senzoričnimi omejitvami sluha, 1 s senzoričnimi omejitvami vida, 31 z govornimi motnjami, 3 z 
gibalnimi omejitvami, 53 dolgotrajno bolnih otrok, 162 s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 27 s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 2 avtistične motnje, 43 z več motnjami). Urejene pristope za gibalno ovirane 
imajo le na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj, Orehek in matični šoli Simona Jenka. Po ostalih šolah se nakazujejo 
potrebe po dvigalih, dvižnih ploščadih in klančinah za premagovanje stopnišč, ravno tako niso prilagojene 
sanitarije za otroke na invalidskih vozičkih. V vseh šolah imajo ustrezne prilagojene programe s pripomočki za 
otroke s posebnimi potrebami. V sedmih šolah imajo organizirano samopomoč med učenci, kar kaže na visoko 
stopnjo socialne vključenosti v šoli. V šolah zagotavljajo pripomočke za gluhe in naglušne, v kolikor imajo takšnega 
učenca oz. nudijo spremljevalca, prilagojena gradiva, po potrebi tudi tolmača znakovnega jezika. V nobeni šoli 
nimajo organiziranega prevoza za invalide na vozičku, na nekaterih šolah bi ga lahko organizirali, v kolikor bi bila 
potreba. Populacija invalidnih otrok je po šolah tako razpršena, da je nemogoče v kratkem roku izvesti ukrepe, ki 
bi prinašali dejansko izenačenost invalidnih otrok z ostalo populacijo otrok. Določene prilagoditve (vgradnja 
dvigal, klančine, dvižne ploščadi) so možne v posameznih šolah, v kolikor bi se pojavila potreba . V nadaljevanju 
adaptacij šolskih objektov in novogradenj je potrebno dosledno slediti zakonodaji. 
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V Mestni občini Kranj deluje tudi Ljudska univerza Kranj, ki nudi odraslim kakovostne možnosti za pridobitev 
formalne izobrazbe ali usposobljenosti za opravljanje določenega poklica, za razvoj različnih kompetenc 
(komunikacija, tuji jeziki, digitalna znanja, socialne kompetence, samoiniciativnost, podjetnost) in za pridobitev 
drugih znanj in spretnosti, ki jih odrasli v različnih obdobjih življenja potrebujejo. Na sedežu Ljudske univerze 
Kranj je gibalno oviranim osebam omogočen dostop do učilnic in sanitarij le v pritličju, glede na to, da je objekt 
pod spomeniškim varstvom ni možnosti izboljšav. V-Medgeneracijskem centru je gibalno oviranim osebam 
omogočen dostop do učilnic in sanitarij le v pritličju, kot izboljšava je nujno potrebno dvigalo za dostop do prvega 
nadstropja, ki je bilo v projektni dokumentaciji prenove tudi načrtovano, vendar ni bilo realizirano. Za slepe in 
slabovidne izvajajo aktivnosti v skladu z njihovo željo v njihovih prostorih, s pomočjo njihovih spremljevalcev. Ne 
razpolagajo pa s tehničnimi pripomočki za delo s to skupino oseb. Z gluhimi in naglušnimi osebami zelo malo 
sodelujejo, v primeru sodelovanja se ravnajo po napotkih, ki jim jih dajo. Ne razpolagajo pa z tehničnimi 
pripomočki za delo s to skupino oseb. V programe imajo vključene predvsem gibalno ovirane, ki se vključujejo v 
aktivnosti v medgeneracijskem centru. Za slepe in slabovidne izvajajo programe v njihovih prostorih. Gluhi in 
naglušni so praktično izključeni iz njihovih programov, dejavnosti in aktivnosti, ker niso usposobljeni za delo z 
njimi oz. se do sedaj tudi niso obrnili na njih s potrebo po njihovih programih, dejavnostih in aktivnostih. 
 
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj ima omogočen dostop z dvigalom, klančinami, širokimi hodniki ter 3 
sanitarijami, ki so prirejene in rezervirane za invalide. Za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne dijake izvajajo 
prilagojen program in individualno obravnavo. Na Gimnaziji Kranj so imeli primer šolanja gluhe oz. naglušne 
dijakinje. Uporabljala je posebni pripomoček, ojačevalec zvoka, ki so ga uporabljali tudi profesorji. Slabovidni 
dijaki so imeli prilagoditev le v sedežnem redu (sedeli so spredaj), po potrebi so lahko pridobili zapiske predavanj. 
Po njihovih izkušnjah se gluhi in slepi večinoma šolajo v za to prilagojenih ustanovah. V preteklih letih so se pri 
njih že šolali gibalno ovirani dijaki. Zanje imajo urejen, posebej prilagojen vhod v šolsko stavbo. V šoli imajo tudi 
dvigalo do drugega nadstropja. Zaradi spomeniške zaščitenosti stavbe ni bila možna izvedba oz. gradnja dvigala 
tudi v zgornje nadstropje. Zato v letih, ko se pri njih šolajo gibalno ovirani dijaki urnik prilagodijo tako, da se pouk 
za razred, v katerega je gibalno ovirani dijak vključen, izvaja le v nadstropjih, dostopnih z dvigalom ali celo le v 
pritličju. V danih razmerah (spomeniška zaščita stavbe) imajo vse pripravljeno za sprejem gibalno oviranih. Šolski 
center Kranj ima na lokaciji Kidričeva c. 55 zagotovljen dostop v vse zgradbe in do vseh učilnic. Imajo tudi 
namenske prilagojene toaletne prostore. Med nadstropji dijaki prehajajo z dvigalom. Stavbe na lokaciji Cesta 
Staneta Žagarja 33 niso prilagojene gibalno oviranim osebam. Pripravljen imajo načrt in projekt za izvedbo 
dvigala, izvedba pa je odvisna od tega kdaj bodo na voljo potrebna sredstva. Trenutno je na šoli ena slepa 
dijakinja. Pri delu uporablja svojo opremo, šola ji zagotavlja spremljevalko. Na šoli so postavili posebne nalepke 
za otip za oznake prostorov in poti po šoli. Učitelji so imeli izobraževanje, kjer so se naučili kako pripraviti datoteke 
z zapisi, da jih slepa dijakinja lahko bere. V šolskem letu 2020/2021 je v srednjih šolah vpisanih 11 gibalno oviranih 
dijakov, en dijak s senzoričnimi omejitvami sluha in en dijak s senzoričnimi omejitvami vida. 
 
Na Fakulteto za organizacijske vede je v študijskem letu 2020/2021 vpisanih 5 študentov, ki so bili obravnavani 
skladno s Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru in spadajo v kategorijo 
študentov invalidov oz. študentov s posebnim statusom. Glede na dosedanjo prakso študentom s posebnimi 
potrebami prisluhnejo in omogočijo čim lažji študij na fakulteti. Tako pedagoški delavci kot tudi nepedagoški se 
zavzemajo, da izvedejo različne prilagoditve, kar študentom olajša študij na fakulteti. Fakulteta ima vso 
infrastrukturo v stavbi in njeni okolici prilagojeno invalidom. Omogočajo parkiranje pred vhodom, imajo klančino 
pred vhodom v stavbo, sanitarije so prilagojene za lažji dostop, v stavbi sta dve dvigali. Za študente pomembni 
prostori (knjižnica, referat za študentske zadeve) so v pritličju. Po potrebi in v kolikor bi bilo potrebno, bodo 
nabavili tudi kakšno specialno opremo, ki bo omogočala študentom s posebnimi potrebami nemoteno 
spremljanje pedagoškega procesa. V okviru tutorstva sta na fakulteti za pomoč pri študiju za študente s 
posebnimi potrebami imenovana tutor profesor in tutor študent. 
 
Društvo paraplegikov Gorenjske izvaja predavanja  po šolah v smislu preventive in osveščanja pred poškodbami 
hrbtenjače. V Centru KORAK, Kranj že od leta 2004 potekajo študijski krožki, ki so izvajani v povezavi z 
Andragoškim centrom Slovenije. Študijski krožki so oblika neformalnega izobraževanja odraslih, kjer so člani 
aktivno vključeni v obravnavanje določene problematike ali teme, ki je izbrana na podlagi njihovih interesov in 
želja. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj izvaja, v okviru svojih programov, dopolnilno učno pomoč 
za slepe in slabovidne uporabnike. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj redno 
izvaja predavanja v vrtcih in osnovnih šolah o problematiki vseh oseb z okvaro sluha in s tem ozavešča tako 
učence kot tudi učitelje. 
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Sonček GDCP skupaj z razvojnim oddelkom Vrtca Mojca že preko 25 let soorganizira Letovanje razvojnega 
oddelka. Gre za nekajdnevni program, ki je za otroke ( in starše) prvi korak k samostojnosti in neodvisnosti. 
Poseben problem za starše otrok s posebnimi potrebami predstavljajo počitnice, ko je treba zagotoviti varstvo. 
Sonček GDCP, tako kot večina ostalih društev Sonček po Sloveniji, že od letu 2011 v Centru Sonček organizira 
počitniško varstvo. Program je, tako kot ostali, sofinanciran s strani MO Kranj. 

8. DELO IN ZAPOSLITEV 
 
Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) izvaja vse aktivnosti za zaposlovanje invalidnih oseb na območju 
Mestne občine Kranj. Invalidi na trgu dela se dobro zaposlujejo, zlasti zaradi kvotnega sistema in vzpodbud, ki jih 
delodajalci ob zaposlitvi invalida lahko črpajo pri Skladu Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov1. V evidencah zavoda ostanejo zlasti invalidi, ki so bodisi starejši, bodisi z veliko omejitvami, hudimi, 
kroničnimi težavami, ki jim preprečujejo ponovno aktivacijo ali pa z omejitvami, katerim delodajalci težko 
prilagodijo delovna mesta. Ključna naloga nas vseh je, da osveščamo delodajalce o pomenu zaposlovanja 
invalidnih oseb, pozitivnem vplivu zaposlitve na njihovo samozavest, delovno vključenost, kakor tudi vplivu na 
ostale zaposlene, ki lahko izživijo svojo solidarnost, pripravljenost na prilagajanje in sodelovanje. Želijo si še več 
delodajalcev, ki bodo prilagodili delovno mesto potrebam invalidov in manj tistih, ki želijo samo nekoga s 
statusom, zaradi zahtev po kvoti, brez želje po prilagajanju. In tu je pomembna vloga Zavoda, kakor vse skupnosti 
in občanov Mestne občine Kranj. 
 
Z ZZRZI se ureja pravica do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov ter določajo 
druge oblike, ukrepi in vzpodbude za njihovo zaposlovanje ter način njihovega financiranja. Namen zakona je 
povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z 
odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti.  
 
Invalid je oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo 
pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno 
manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje.  
 
Zaposlitvena rehabilitacija (v nadaljevanju ZR) so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi  za ustrezno 
delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero.  
 
Status invalida po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih oz. nima z 
odločbo pristojnega organa ugotovljenih trajnih posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni ter zato bistveno 
manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev; je prijavljena kot brezposelna oseba na Zavod; je dopolnila 
starost 15 let in stara več, kot je po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev 
pokojnine za najnižjo pokojninsko dobo in izpolnjuje merila, določena s tem zakonom. Ob izpolnjevanju prvega, 
tretjega in četrtega pogoja, lahko pridobi status invalida po tem zakonu tudi zaposlena oseba. O priznanju  statusa 
invalida po tem zakonu in pravici do ZR odloča Zavod na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije, katere izvedenci 
(zdravnik medicine dela, strokovnjak s specifičnih področij glede na telesno oz. duševno okvaro ali bolezen 
obravnavane osebe, strokovnjak s področja invalidskega varstva in zaposlovanja ter trga dela) so imenovani s 
strani MDDSZ. Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev ZR in se financira iz 
sredstev proračuna RS, če je napotitelj Zavod. Za Gorenjsko sta v obdobju 2021-2027  izbrana dva izvajalca 
zaposlitvene rehabilitacije, Centerkontura d.o.o s sedežem v Kranju in Zavod Jelša, Center za izobraževanje, 
usposabljanje in rehabilitacijo, s sedežem na Jesenicah. Invalide z okvaro sluha napotimo k izvajalcu Racio, družba 
za razvoj človeškega kapitala, Celje, z okvaro vida pa na  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS, Ljubljana. Po 
izdaji odločbe o pravici do ZR Zavod osebo napoti k izvajalcu ZR, ki izvaja skupno 15 storitev: svetovanje, 

                                                           
1 Vlada RS je na seji 29. julija 2004 sprejela akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov, kot ji nalaga Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Sklad odloča o pravicah in obveznostih 
invalidov in delodajalcev, predvsem pri subvencioniranju plač invalidov, stroških prilagoditve delovnega mesta, storitvah v 
podpornem zaposlovanju in drugih finančnih vzpodbudah. Zadolžen je tudi za izvajanje nadzora kvotnega sistema. V skladu 
se zbirajo namenska sredstva iz plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote, sredstva pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za pospeševanje zaposlovanja delovnih invalidov, namenski prihodki državnega proračuna iz naslova 
plačanih glob za prekrške in za odvzeto premoženjsko korist ter proračunska sredstva za subvencioniranje plač invalidov. 
Problem pa je v tem, da je zaposlovanje invalidov odvisno predvsem od samih odločitev delodajalcev, ki pa so za zaposlovanje 
invalidov stimulirani. 
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vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi, priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, 
delovnih navad in poklicnih interesov, pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih 
vključevanja v usposabljanje in delo, pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, razvijanje socialnih spretnosti in 
veščin, pomoč pri iskanju ustreznega dela oz. zaposlitve, analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega 
okolja invalida, izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida, izdelava načrta 
potrebne opreme in sredstev za delo, usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu, 
spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju, spremljanje invalida na delovnem mestu po 
zaposlitvi, sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa, ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov 
invalidov, opravljanje drugih storitev ZR. Po zaključeni ZR Zavod izdela oceno zaposlitvenih možnosti na podlagi 
mesečnih poročil in končne evalvacije izvajalca ZR. Iz ocene mora biti razvidno predvsem, ali je invalid zaposljiv v 
običajnem delovnem okolju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi, za katera dela je usposobljen in kakšne podporne 
storitve ali prilagoditve potrebuje na delovnem mestu. Na podlagi ocene izda ustrezno odločbo o zaposljivosti. 
Kadar kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega okolja in delovnega mesta invalid ne more dosegati delovnih 
rezultatov v višini vsaj ene tretjine zaposlenega na običajnem delovnem mestu, se oceni, da zaradi invalidnosti ni 
zaposljiv. Invalid z odločbo o nezaposljivosti se lahko vključi v programe socialne vključenosti. Zavod na podlagi 
ocene invalidu zagotavlja pomoč pri iskanju zaposlitve na ustreznih delovnih mestih v običajnem delovnem 
okolju, v invalidskih podjetjih, podporni ali zaščitni zaposlitvi oz. pri vključitvi v programe aktivne politike 
zaposlovanja. Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih, ob upoštevanju izjave o 
varnosti tveganja, invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanje dela. Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 
delavcev, so dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev. 
Delodajalec, ki ne izpolni kvote, je dolžan mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati v Sklad prispevek za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% minimalne plače za vsakega delavca, ki bi ga bil dolžan zaposliti 
za izpolnitev predpisane kvote. Za enakopravneje vključevanje invalidov v zaposlitev se delodajalcem priznajo 
naslednje finančne spodbude: subvencije plač invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev 
za delo invalidov, plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, oprostitev plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, nagrade za preseganje kvote, letne nagrade 
delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. V primeru, da delodajalec invalidu utemeljeno  
ne more zagotoviti   pogodbe o zaposlitvi v skladu z delazmožnostjo invalida, o čemer odloči komisija za 
ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Postopek se prične z oddajo vloge na 
Zavodu. Če povzamem, izvaja zavod cel krog aktivnosti, od prijave na Zavod, ugotavljanja zmožnosti za delo preko 
zdravstvenega, rehabilitacijskega, poklicnega svetovanja, napotovanja na ustrezna delovna mesta, ugotavljanja 
pravice do statusa invalida in pravice do zaposlitvene rehabilitacije, koordiniranja rehabilitacijske komisije,  
sodelovanja z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, napotovanja v storitve zaposlitvene rehabilitacije, obračuna 
stroškov, izdajo ustreznih odločb, informiranja delodajalcev o možnih spodbudah pri zaposlovanju invalidov do  
začetka postopka, ki nam je sicer najmanj v veselje, odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu. 
 
Zavod vodi različne evidence, v katerih je v občini Kranj prijavljenih na dan 30.4.2021 skupno 299 invalidov (2 s 
telesno okvaro, 4 z odločbo Zavoda za šolstvo, 43 jih ima odločbo po ZZRZI, 4 po ZUZIO, 246 je invalidov po ZPIZ). 
Od tega je v evidenci brezposelnih oseb 148 invalidov (2 s telesno okvaro, 3 z odločbo Zavoda za šolstvo, 28 jih 
ima odločbo po ZZRZI, 1 po ZUZIO, 114 je invalidov po ZPIZ). Intenzivneje delajo s skupino brezposelnih oseb. 
Precej invalidov, ki se za delo ne čutijo zmožni, se odloči za vodenje v evidenci iskalcev zaposlitve.  
 
V času izvajanja ZZRZI od leta 2006 do danes je bilo občanom Kranja izdanih: 
-  229 odločb o statusu invalida. 
-  219 odločb o pravici do zaposlitvene rehabilitacije. Trenutno je v evidenci brezposelnih takšnih oseb 28. 
- 70 odločb o nezaposljivosti. 
- 56 odločb o zaščitni zaposljivosti. 
- 24 odločb o podporni zaposljivosti. 
V evidenci brezposelnih imajo prijavljenega le enega občana Kranja z odločbo o zaščitni zaposljivosti, kar pa ne 
pomeni, da so zaposleni vsi, katerim so odločbo o zaščitni zaposljivosti do sedaj izdali. Nekateri so se že upokojili, 
mogoče preselili, spremenili status, postali nezaposljivi, kakšen je tudi umrl. Invalidi z odločbo o zaščitni 
zaposljivosti se zaposlujejo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih. Na območju Občine Kranj delujejo 
naslednji zaposlitveni centri: ZC List; ZC Sidar Žabnica, ZC Korak, d.o.o., socialno podjetje; Kranjski ZC; ZC 
Fundacije Vincenca Drakslerja Kranj. Občani Kranja se zaposlujejo tudi v ZC v Ljubljani in Škofji Loki. 
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V evidenci brezposelnih sta prijavljeni dve osebi z odločbo o podporni zaposljivosti. Prijavili sta se po prenehanju 
delovnega razmerja in delo iščeta. Invalidi z odločbo o podporni zaposljivosti se zaposlujejo pri delodajalcih na 
odprtem trgu, v invalidskih podjetjih, nekateri so se tudi samozaposlili. 
 
Na območju Mestne občine Kranj ima sedež le eno invalidsko podjetje: Sava Medical in storitve d.o.o., Škofjeloška 
cesta 6, Kranj. Se pa občani Kranja zaposlujejo tudi v invalidskih podjetjih  v bližini, zlasti v podjetjih Lokateks 
d.o.o, Sibo IP, CSS d.o.o., Domel IP. D.o.o. in Prizma IP d.o.o., vse Škofa Loka; Mercator IP, ENOTA Kranjski kolaček 
v Naklem, nekateri tudi v IP v Ljubljani. 
 
Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije na Gorenjskem so Centerkontura d.o.o s sedežem v Kranju in Zavod Jelša, 
Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, s sedežem na Jesenicah. Invalide z okvaro sluha napotijo 
k izvajalcu Racio, družba za razvoj človeškega kapitala, Celje (obravnave in iskanje dela poteka v Kranju), z okvaro 
vida pa na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut R-Soča, Ljubljana. Občane, ki nimajo težav s sluhom ali vidom 
najpogosteje napotijo k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije Centerkontura. Izjemoma koga napotijo tudi na 
Zavod Jelša, zlasti zaradi drugega mnenja ali zaradi prilagoditve potrebam upravičenca. Zaposlitveni center Korak 
je zaposlitveni center, nima pa koncesije za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije. O pravici do poklicne 
rehabilitacije odloča Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
Zaposlitveni center Korak, d.o.o., socialno podjetje deluje po pravilniku o zaposlitvenih centrih. 
 
Mestna občina Kranj v letu 2021 sofinancira 5 programov javnih del prav za osebe s statusom invalida. Vključenih 
je 6 invalidov v programih, ki jih izvajajo: Center za socialno delo Kranj- socialno vključevanje posebej ranljivih 
skupin; Gorenjski muzej-pomoč v galerijah, muzejih; Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj-
družabništvo in spremljanje, pomoč starejšim invalidom; Fundacija Vincenca Drakslerja-varstvo okolja; Zavod z 
šport Kranj- izvajanje dejavnosti na področju športa. Dodatno so še 4 invalidi zaposleni na ostalih programih: 
Dom upokojencev Kranj-covid program; OŠ Franceta Prešerna Kranj- informator, OŠ Jakoba Aljaža Kranj - 
informator in Rdeči križ Kranj -socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. Skupno se je torej 10 invalidov 
uspelo zaposliti preko javnih del. 
 
V upravi Mestne občine Kranj smo zaposlili enega invalida, ki opravlja delo v arhivu. 
 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj redno in sistematično sodeluje z Zavodom za 
zaposlovanje in koncesionarjem RACIO pri zaposlitveni rehabilitaciji in socialni aktivaciji. 

9. MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST 
 
Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna RS zagotavljajo sredstva za denarne socialne pomoči tistim 
posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, in sicer zaradi okoliščin, na katere ne morejo 
vplivati. 
 
Poleg denarnih socialnih pomoči, ki jih je po zakonu dolžna zagotavljati država, se je za pomoč najšibkejšim 
občankam in občanom zavezala tudi Mestna občina Kranj. Na osnovi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v Mestni občini Kranj iz proračuna zagotavlja sredstva za enkratne denarne pomoči, namenjene 
občanom, torej tudi osebam s posebnimi potrebami. 
 
Aktivna država mora razvijati sisteme socialne zaščite, ki spodbujajo dostop do zaposlitve in na ta način 
predstavljajo vključenost kot vrednoto. 
 
V Mestni občini Kranj skrbijo za materialno varnost invalidov naslednje institucije: 
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z nadomestili za čas čakanja na delo, 
- Zavod RS  za zaposlovanje z nadomestili za čas brezposelnosti in plačilom  prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za brezposelne, ki jim od zaključka nadomestila za čas brezposelnosti manjka  manj kot 
eno leto do upokojitve, 
- Center za socialno delo Gorenjske, enota Kranj z denarnimi, socialnimi pomočmi in izrednimi pomočmi, 
- Mestna občina Kranj s subvencijami najemnin in enkratnimi pomočmi, 
- Rdeči križ s pomočmi v denarni in materialni obliki, ipd., 
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- Karitas z denarnimi in materialnimi pomočmi, 
- humanitarne organizacije s pomočmi v različnih oblikah in 
- invalidske organizacije v okviru izvajanja posebnih socialnih programov. 
 
Invalidom je potrebno zagotoviti ustrezno življenjsko raven, finančno pomoč in socialno varnost. 
Center za socialno delo Gorenjske, enota Kranj je po reorganizaciji centrov za socialno delo največja izmed petih 
Enot Centra za socialno delo Gorenjska in deluje na področju Upravne enote Kranj, ki obsega Mestno občino 
Kranj, Občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur.  
 
Center za socialno delo Gorenjska je javni socialnovarstveni zavod, ki zagotavlja strokovno pomoč in nujne 
materialne vire posameznikom, družinam in posebnim skupinam prebivalstva, da odkrijejo in razvijajo lastne 
sposobnosti za aktiven izhod iz kriznih življenjskih razmer. Na področju socialnega varstva zagotavlja materialno 
varnost, strokovno podporo in pomoč pri zadovoljevanju osebnih in socialnih potreb, socialno preventivo ter 
skupnostne akcije za zaščito socialno najranljivejših na lokalnem nivoju. Center za socialno delo Gorenjska je 
stičišče izvajalcev socialnovarstvenih storitev, usmerjeno v razvoj dejavnosti, z namenom dostopnega in 
usklajenega delovanja v smeri preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk. 
 
Uporabnik storitev centra za socialno delo je vsakdo, ki se iz kakršnihkoli razlogov znajde v socialni in/ali 
materialni stiski in: 
- se obrne na center za socialno delo samoiniciativno, z namenom uveljavljanja določenih pravic (denarna 
socialna pomoč, družinski prejemki, starševsko varstvo ipd.) ali 
- center za socialno delo začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen 
razlog za zagotovitev storitev določeni osebi (zaščita pravic in koristi otrok in oseb, ki niso sposobne skrbeti zase 
in za svoje premoženje ipd.) 
 
Storitve centra so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in 
posebnih skupin ljudi. Socialnovarstvene storitve se uveljavljajo po načelu enake dostopnosti in proste izbire. 
 
Center za socialno delo Gorenjske, enota Kranj v okviru svojih zakonskih pristojnosti nastopa kot izvajalec 
socialnovarstvenih storitev. Navedene pravice se uveljavljajo po načelu enake dostopnosti in proste izbire: 
- prva socialna pomoč (pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi stiske in težave, ocena možnih rešitev, pregled 
možnih storitev in dajatev, ki jih oseba lahko pridobi), 
- osebna pomoč (svetovanje in vodenje kot podpora posamezniku, da razvije, ohrani in izboljša svoje socialne 
zmožnosti), 
- pomoč družini (pomoč družini za dom (strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi 
člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju), pomoč 
družini na domu (socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna 
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo), socialni servis (pomoč pri hišnih in drugih opravilih v 
primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč 
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje). 
- institucionalno varstvo (v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki, s katerim se upravičencu 
nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti za bivanje, prehrana in varstvo ter 
zdravstveno varstvo), pod določenimi pogoji si lahko upravičenec namesto institucionalnega varstva izbere 
družinskega pomočnika), 
- vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (celovita skrb za odraslo telesno in duševno prizadeto 
osebo, oblike dela, ki omogočajo ohranjanje znanj in razvoj novih spretnosti) in 
- pomoč delavcem, 
- družinski pomočnik (za polnoletno osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno 
ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb), 
- po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika za gluhe osebe pravica do tolmača omogoči informiranje v 
njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik, 
- pravica do komunikacijskega dodatka in osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci omogoča invalidom 
pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih oseba ne more izvajati sama zaradi vrste in stopnje 
invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno in aktivno ter da je 
enakopravno vključen v družbo. Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi 
osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu. 
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Glede na evidenco Centra za socialno delo Gorenjska, Enote Kranj je 233 oseb s statusom invalida po Zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (predhodno v veljavi) in po Zakonu o socialnem 
vključevanju invalidov (sedaj v veljavi).  
Gibalno oviranim osebam je omogočen dostop do vseh pisarn oz. zaposlenih in do sanitarij namenjenih 
uporabnikom. Vsi prostori CSD so prilagojeni invalidom. V vsa nadstropja CSD Gorenjska, Enota Kranj je možno 
dostopati z dvigalom. Po izkušnjah CSD slepi, slabovidni, gluhi in naglušni uporabniki prihajajo na CSD v spremstvu 
spremljevalcev, sorodnikov in tolmačev, ki skupaj z njimi urejajo vse potrebno, je pa po njihovih podatkih teh 
oseb izredno malo. Invalidi oz. osebe, ki jim pomagajo pri upravnih zadevah, večinoma že predhodno poiščejo 
informacije na CSD (npr. kakšna je dostopnost do prostorov CSD). 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj redno sodeluje s CSD pri uveljavljanju vseh 
pravic njihovih uporabnikov, največkrat poteka komunikacija s strokovno službo društva in, če je le možno se 
zadeve urejajo po elektronski pošti ali po telefonu, da uporabnikom prihranijo osebne obiske in razlage 
problematike, ki je zaradi komunikacijske ovire otežkočena. 
 
Osebe s posebnimi potrebami imajo v okviru Zakona o socialnem vključevanju invalidov tudi pravico do 
nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč. 
 
Dom upokojencev Kranj poleg osnovne storitve institucionalnega varstva ponujajo tudi nekatere nove možnosti, 
ki odgovarjajo na specifične potrebe starejšega človeka ali invalida v smislu priprave okolja, družine in 
posameznika na starost, odpiranja storitev varovanih stanovanj – omogočajo dostavo kosila, izvajanja pomoči na 
domu in omogočanja dnevnega varstva. 
 
V letu 2020 je Mestna občina Kranj doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v posebnih socialnih 
zavodih in v domovih za starejše. Doplačevala se je razlika med pokojnino in oskrbnimi stroški za v povprečju na 
mesec 54 upravičencev v posebnih socialnih zavodih in varstveno delovnih centrih in 82 upravičencev v domovih 
za starejše. Mestna občina Kranj je v letu 2020 doplačala skupno 1.094.945,04 evrov oskrbnih stroškov v 
institucionalnem varstvu, in sicer v posebnih socialnih zavodih 587.971,00 evrov, v domovih za starejše pa 
506.974,04 evrov. 
 
Varstveno delovni center Kranj, ki izvaja socialno varstveno storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 
pogoji - organizirano obliko varstva, v dnevni obliki, ki odraslim invalidnim osebam v skladu z njihovimi 
sposobnostmi, daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje. V letu 2020 se je v 
proračunu zagotavljalo sredstva Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja njihovih 
uporabnikov in sicer sofinanciranje 16 različnih obogatitvenih enodnevnih in večdnevnih  programov (programi 
vseživljenjskega učenja in programi za enakopravno socialno vključevanje - izobraževalne vsebine, 
športno/družabne vsebine, programi in vsebine za promocijo zdravja uporabnikov, kulturno izobraževalne 
vsebine, izleti, večdnevni razbremenilni programi namenjeni tudi razbremenitvi družin uporabnikov -  letovanje 
v toplicah, …), in sicer v višini 10.180 €. 
 
Varstveno delovni center Kranj z organizirano skrbjo, vodenjem in varstvom ter zaposlitvijo pod posebnimi pogoji 
odraslim telesno in duševno prizadetim osebam, omogoča ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih 
sposobnosti v neposredni bližini doma. S tem se ohranja nenadomestljiva vloga družine v smeri čustvene opore 
in ohranjanja občutka varnosti. Za potrebe celodnevnega varstva imajo bivalno skupnost v Škofji Loki. 
 
V letu 2020 se je v proračunu zagotavljalo sredstva Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja 
varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer sofinanciranje 16 različnih obogatitvenih 
enodnevnih in večdnevnih obogatitvenih programov (šola zdravja, izlet Pod krošnjami, letovanje v toplicah, 
razgibavanje,…), in sicer v višini 10.180 €. 
 
Humanitarne organizacije  s svojimi programi na eni strani pomagajo pri premagovanju nepredvidenih 
materialnih stisk na drugi strani pa posameznike opremljajo z uporabnimi znanji in veščinami ter krepijo 
prostovoljstvo kot obliko sobivanja. Invalidske organizacije, humanitarne organizacije in uporabniška združenja 
predstavljajo nezamenljivi dejavnik, ki s posebnimi socialnovarstvenimi programi vsak zase odgovarjajo na 
specifične potrebe posameznikov in skupin občanov. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko 
AURIS Kranj izvaja vse psihosocialne programe v prilagojeni komunikaciji. 
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Društvo paraplegikov Gorenjske izvaja naslednje programe: prevoz paraplegikov, kompenziranje invalidnosti, 
zagovorništvo, šport in rekreacija paraplegikov, interesne dejavnosti. 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj izvaja 6 posebnih socialnih programov. Programi so namenjeni 
lajšanju težav s katerimi se sreča oseba, ki delno ali popolnoma izgubi vid v kasnejšem življenjskem obdobju, kot 
posledica bolezni ali poškodbe. Seveda pa se v programe vključujejo tudi osebe, ki imajo prirojene okvare vida in 
s tem povezane težave. Programi, ki jih izvajamo so: 
- Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida, 
- Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih oseb, 
- Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov, 
- Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti slepih in slabovidnih, 
- Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih, 
- Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb. 
 
Medobčinsko društvo invalidov Kranj izvaja naslednje posebne socialnovarstvene programe: 
- Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, 
- Zagotavljanje zagovorništva, 
- Informativna dejavnost, 
- Usposabljanje za aktivno življenje in delo, 
- Ohranjevanje zdravja, 
- Rekreacija in šport, 
- Dnevni centri, klubi, 
- Kulturna dejavnost. 
 
Sonček Zveze društev za cerebralno paralizo od leta 1997 kot koncesionar izvaja program vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji ( program varstveno delovnega centra). Kljub prostorskim možnostim se že leta 
neuspešno bori za dodatno koncesijo MDDSZ za razširitev. 

10. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE IN VERA 
 
Veliko posameznikov s posebnimi potrebami je odrinjenih na rob družbe, živijo tudi brez pripadajočih pravic in 
zadovoljenih osnovnih potreb. Nekateri so zaradi oviranosti izpostavljeni različnim vrstam diskriminacij (npr.: 
odvzem volilne pravice, omejitev pravice do partnerstva in zakonske zveze, dostojne plače ipd.), nemalokrat tudi 
zlorabam (npr.: izpostavljenost različnim oblikam nasilja, prisilno beračenje idr.). 
 
Mestna občina Kranj skupaj z lokalnimi društvi, predvsem z društvi reprezentativnih invalidskih organizacij, 
razrešuje nastale probleme, vzpodbuja družinsko življenje in spoštuje osebno integriteto občanov z 
zagotavljanjem celotnega sistema ukrepov, razvidnih iz ostalih točk, preko katerih je ljudem z različnimi oblikami 
oviranosti zagotovljena raznovrstna podpora pri aktivnem vključevanju v vsakdanje življenje. 
 
Polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje 
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb ima pravico do izbire družinskega pomočnika. Družinsko 
življenje in spoštovanje osebne integritete invalidov se zagotavlja tudi s financiranjem družinskega pomočnika (v 
letošnjem letu je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin, po katerem bo financiranje prevzela Republika 
Slovenija). 
 
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu zagotavlja sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, 
ki omogoča preživetje. Kdor nima dovolj lastnih sredstev za preživetje sebe in svoje družine ima pravico do 
denarne socialne pomoči.  
 
Storitev socialne oskrbe je socialno varstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene 
bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za 
različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. 
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Pomoč družini na domu se je dokazala kot pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva k 
višji kvaliteti življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb. Gre za socialno 
varstveno storitev, ki omogoča uporabnikom, da z ustrezno organizirano pomočjo ostanejo doma. Storitev u se 
prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega: 
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka 
hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in 
osnovno vzdrževanje spalnega prostora, 
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri osnovni negi, pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, pomoč pri kopanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 
osebnih ortopedskih pripomočkov, 
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s 
sorodstvom, družabništvo, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o 
stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo. 
 
Mestna občina Kranj nudi tudi storitev E-oskrba. To je storitev varovanja na daljavo in obsega celodnevno 
nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v 
vsakdanje življenje. S storitvijo starostnik lahko dalj časa ostane v domačem okolju in ni potrebna namestitev v 
domsko varstvo. Upravičenci do te storitve so osebe, ki jim psihofizične sposobnosti še omogočajo, da s to 
storitvijo in z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko 
funkcionirajo v znanem bivalnem okolju. Storitev je trenutno občanom Mestne občine Kranj, ki to storitev tudi 
sofinancira. 
Za kvalitetnejše življenje invalidov in starostnikov veliko doprinese Območno združenje Rdečega križa Kranj, ki 
izvaja programe: razdeljevanje pomoči, skrb za boljšo kakovost življenja starejših in srečanja in obiski 
starostnikov, katere so vključeni tudi invalidi.  
 
V Mestni občini Kranj, kot tudi v večini občin v Sloveniji, prevladuje krščanska vera. 
 
V Mestni občini Kranj je za gibalno ovirane osebe dostopna Župnijska cerkev sv. Kancijana, ki ima s trga 
nameščeno klančino za vstop invalidov, za občane z okvaro sluha pa ima cerkev v notranjosti indukcijsko zanko. 
V cerkvah pa nimajo tolmača preko katerega bi verske aktivnosti spremljali gluhi in naglušni. 

11. SKRB ZA ZDRAVJE 
 
Med temeljnimi človekovimi pravicami, ki morajo biti zagotovljene vsem, ne glede na zdravstveno, socialno in 
ekonomsko stanje ali sposobnost posameznika sta zdravje in zdravstveno varstvo. Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju določa sistem družbenih, skupinskih in posamičnih dejavnikov, ukrepov in storitev 
za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, oskrbo in rehabilitacijo 
bolnih in poškodovanih ter socialno varnost ob bolezni, poškodbi ali smrti. Zdravstvena dejavnost se kot javna 
služba opravlja v mreži javne zdravstvene službe, ki je organizirana na primarni, sekundarni in terciarni ravni. 
 
V skladu z zakonodajo Mestna občina Kranj zagotavlja in spremlja delovanje primarnega zdravstvenega varstva, 
ki zajema zdravstveno dejavnost splošne medicine, otroškega, šolskega in mladinskega zdravstvenega zdravstva, 
zdravstveno varstvo žensk, zobozdravstvo otrok, mladine in odraslih, ortodontijo, patronažno službo in 
fizioterapijo ter lekarniško dejavnost. 
 
Sodelovanje občine pri zdravstvenem varstvu sestoji iz: 
- sofinanciranja investicij, 
- podeljevanja koncesij izvajalcem zdravstvenih dejavnosti, 
- sofinanciranja posameznih programov. 
 
Mestna občina Kranj je soustanoviteljica javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, v okviru katerega je 
organizacijska enota Zdravstveni dom Kranj in javnega zavoda Gorenjske lekarne, ki ima 5 lekarn v Mestni občini 
Kranj. V okviru zdravstvenega varstva je mestna občina Kranj podelila 13 koncesij za področje zobozdravstvenega 
varstva odraslih, 3 koncesije za področje zobozdravstvenega varstva otrok in mladine, 2 koncesiji za področje 
ortodontije, 1 koncesijo za področje splošne in družinske medicine, 1 koncesijo za področje šolskega dispanzerja, 
2 koncesije s področja patronaže, 1 koncesijo za ginekologijo in 3 koncesije za lekarne.  
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Gibalno oviranim obiskovalcem Zdravstvenega doma in zobne poliklinike je omogočen dostop do vseh prostorov 
z dvigalom, ustrezno širino vrat. Vsako nadstropje ima sanitarije prilagojene gibalno oviranim osebam, urejena 
so tudi parkirna mesta pred zdravstvenim domom. Taktilnih oznak za slepe in slabovidne nimajo. Ti obiskovalci 
običajno prihajajo s spremstvom, organizirano pa imajo tudi pomoč tem osebam v obliki spremstva po 
zdravstvenem domu. V okviru zdravstvenega doma deluje tudi nujna medicinska pomoč, ki vse dni v letu 
zagotavlja pripravljenost in opremljenost. Ob medicinskih indikacijah bolnike in invalide izbrani zdravnik napoti 
na fizioterapijo, ki se izvaja v zdravstvenem domu. Potrebna so prizadevanja, da se v okviru ZZZS priznajo mobilni 
timi fizioterapije na domu. Mestna občina Kranj je v preteklih letih sofinancirala nakup reševalnih in urgentnega 
vozila. V zdravstvenem domu deluje Center za krepitev zdravja, ki med drugim izvaja vsebine, ki vsebujejo teme 
o preprečevanju invalidnosti in jih organizirajo po šolah, vrtcih in izbranih ter organiziranih skupinah. 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj predlaga, da bi se v ZD Kranj uredile taktilne oznake z namenom, 
da bi se slepim in slabovidnim osebam omogočila samostojnost. 
 
Paliativna oskrba je v Mestni občini Kranj urejena v Kliniki Golnik, Splošni bolnišnici Jesenice, kjer deluje tudi 
mobilni tim. 
 
Dom upokojencev Kranj nudi nastanitev in vso potrebno zdravstveno oskrbo nepokretnim, težjim invalidom in 
starejšim občanom. V domu je prisotna zdravnica 5 dni v tednu po 4 ure. Pogodbeno imajo zaposlena 2 specialista 
psihiatrije, ki prihajata v dom 2 krat na mesec. 1 krat na mesec nudijo tudi obisk fiziatra. 
 
Nacionalni inštitut za Javno zdravje, območna enota Kranj, organizira in izvaja strokovna izobraževanja za 
zdravstvene delavce (edukacija edukatorjev) ter s področja promocije zdravja tudi za strokovne delavce na 
področju vzgoje in izobraževanja (Zdrave šole, Zdravje v vrtcu), medtem ko so za neposredno zdravstveno vzgojno 
delo z mladimi, odraslimi in starejšimi prebivalci pristojni Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno vzgojni centri 
v zdravstvenih domovih. Pripravlja tudi strokovne smernice, strokovne publikacije, plakate, objavlja članke, 
sodeluje z mediji. Delovna skupina za nenalezljive bolezni izvaja delavnice za ranljive skupine. Pri seznanjanju 
splošne javnosti z aktualnimi javno zdravstvenimi temami redno sodelujejo z lokalnimi mediji. Koordinira delo 
patronažnih medicinskih sester na Gorenjskem. Nacionalni inštitut za Javno zdravje, območna enota Kranj ima 
označeno parkirno mesto, ki je namenjeno invalidom. Dostop do ustanove je možen po klančini, ki je dovolj široka 
za dostop z invalidskimi vozički. Vhod v stavbo je prostoren in je ustrezno zaščiten z nadstreškom. Ambulante in 
pisarna varuha pacientovih pravic se nahajajo v pritličju in do njih lahko brez težav dostopajo tudi osebe na 
invalidskih vozičkih. Dostop v višje nadstropje je možen z dvigalom. Pomanjkljivost pa je, da je dvigalo majhno, 
zato osebe z večjimi invalidskimi vozički vanj ne morejo. Naslednja pomanjkljivost je toaletni prostor, ki ni 
prilagojen za uporabo gibalno oviranim osebam. V primeru obnove, je pomembno, da se upoštevajo zahteve, ki 
so ključne za dostopnost gibalno oviranim osebam. Trenutno dostop do ustanove slepim in slabovidnim ni 
prilagojen in jim onemogoča oz. otežuje samostojno uporabo. Do sedaj so te osebe prihajale v spremstvu druge 
osebe. V prostorih ustanove taktilnih oznak ni, tudi toaletni prostori niso prilagojeni slepim in slabovidnim 
osebam. Ob stiku s slepimi in slabovidnimi osebami se v ustanovi poslužujejo predvsem komunikacije, s katero 
jim poskušajo informacije podati na čim bolj predstavljiv način in z osebno pomočjo. Priložnost za izboljšavo vidijo 
v ureditvi talnega taktilnega vodilnega sistema, tipnih oznak na vratih toaletnih prostorov ter tipnih in zvočnih 
informacij v dvigalu. Vse to bi bilo slepim in slabovidnim osebam v pomoč pri samostojnem in varnem gibanju v 
ustanovi. Naslednja priložnost za izboljšavo je dodatno izobraževanje zaposlenih, kako postopati in ravnati s slepo 
oz. slabovidno osebo ter s tem zmanjšati potrebo po njim dodatni prilagoditvi prostorov. Gluhe in naglušne osebe 
večinoma nimajo težav z gibanjem, je pa zanje predvsem pomemben dostop do informacij. V ustanovi slušnih 
zank nimajo, komunikacija z gluhimi in naglušnimi osebami poteka s kretnjami ter s pomočjo papirja in pisala. 
Priložnosti za izboljšavo na tem področju sta pridobitev prenosnih slušnih zank z navodili za uporabo in vgradnja 
svetlobnih alarmov za zagotovitev večje varnosti, kar bi tem osebam omogočalo večjo samostojnost. Naslednja 
priložnost je tudi pomoč osebe, ki pozna znakovni jezik, kar bi tudi olajšalo komunikacijo z gluhimi in naglušnim 
osebami. 
 
Društvo paraplegikov Gorenjske izvaja naslednje programe: šport in rekreacija, preventivna predavanja, masaže 
in razgibavanje ter telovadba. 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj redno izvaja delavnice orientacije in mobilnosti slepih in 
slabovidnih v urbanem okolju ter nudenje pomoči slepim in slabovidnim osebam pri vključevanju v programe 
Ohranjevanja zdravja. MDSS Kranj za svoje člane organizira in izvaja delavnice s področja preventive za 
ohranjevanja zdravja, zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga. Na področju ohranjanja mentalnega 
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zdravja na društvu redno delujeta skupina za samopomoč in psihoterapevtska skupina. Pomemben del aktivnosti 
društva je vzpodbujanje gibanja in rekreacije, s čemer zasledujemo trajnosti cilj zdravega duha v zdravem telesu. 
Za slepe in slabovidne organiziramo rekreacijo in treninge slepim in slabovidnim prilagojenih športnih panogah. 
 
Medobčinsko društvo invalidov Kranj izvaja naslednje programe: 
- eno ali večdnevne aktivnosti v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter na morju, 
- sofinanciranje programov v objektih ZDIS in najetih kapacitetah, 
- kopalne karte, 
- klimatsko – zdraviliške več dnevne aktivnosti v zdraviliščih z usmerjenim psihosocialnimi in 
zdravstvenimi terapijami. 

12. KULTURA 
 
Mesto Kranj ima široko kulturno ponudbo, ki osebam s posebnimi potrebami ni v celoti dostopna. Ponekod so 
arhitekturne in komunikacijske ovire. Do nekaterih kulturnih ustanov invalidi z invalidskimi vozički nimajo 
dostopa. 
 
Mestna knjižnica Kranj ima v Knjižnici Globus omogočen dostop do knjižnih polic, prostora med policami je dovolj, 
ker so knjižne omare po knjižnici postavljene v obliki satovja. Sanitarije so prilagojene invalidom, tudi vse posebne 
sobe so za njih dostopne (dovolj široka vrata in dovolj prostora v sobah). Imamo tudi dvigalo. V Krajevni knjižnici 
Stražišče ni dvigala, knjižnica je v prvem nadstropju. Prostor je neprimeren za gibalno ovirane ljudi tudi 
prilagojenih sanitarij ni, tudi ni  prilagoditve za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. V drugem nadstropju 
Knjižnice Globus, v Očem prijaznem kotičku, so slabovidnim uporabnikom na voljo pripomočki za branje 
(elektronsko povečevalo SmartView Xtend, komplet lup Ergo Line z nastavki Ergo Base, Predvajalnik zvočnih knjig, 
posnetih v formatu DAISY, prenosno elektronsko povečevalo PocketViewer, samodejni čitalnik myReader) in 
gradivo, prilagojeno slabovidnim (tipanke, zvočne knjige, gradivo s povečanim tiskom, gradivo iz zbirke Lahko 
branje). Izposojajo tudi bralnike na katere si uporabniki lahko naložijo e-knjige in si prilagajajo gradivo za branje 
(slabovidni si povečajo črke in spreminjajo ozadje). Ponujajo tudi možnost dostave gradiva na dom. Organizirana 
so bralna srečanja za slepe in slabovidne. V dvigalih imajo urejeno označevanje, nimajo pa urejenih talnih oznak, 
da bi lahko slepi in slabovidni samostojno prišli do dvigala, Očem prijaznega kotička, sanitarij in do posebnih sob.  
Želijo si večjega sodelovanje društev slepih in slabovidnih z vidika obveščanja svojih članov o storitvah, ki jih lahko 
koristijo v knjižnici. Za vse zaposlene so organizirali izobraževanje o življenju gluhih in naglušnih, z namenom, da 
znajo navezati stik z njimi (komunikacijo). Komunicirajo tudi preko tolmačev. Sodelujemo z Auris - Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko – Kranj, ki so izvedli tudi izobraževanje. Dogovarjajo se, da bi za njih 
organizirali bralna srečanja, ki morajo biti prilagojena njihovim zmožnostim. V dvorani imajo nameščeno 
indukcijsko zanko (slušno zanko). V Očem prijaznem kotičku imajo postavljeno gradivo, ki je primerno za branje 
gluhim in naglušnim uporabnikom (Lahko branje, stripi, knjige v znakovnem jeziku, ki jih je izdala Zveza društev 
gluhih in naglušnih Slovenije). Sodelujejo z več institucijami (Center Korak, Kranj; VDC Kranj; Medobčinsko 
društvo slepih in slabovidnih Kranj; Auris - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko – Kranj) v 
katerih organizirajo bralna srečanja, prilagojena njihovim potrebam in zmožnostim. Nudijo jim pomoč pri obisku 
knjižnice, organizirano imajo tudi dostavo knjig na dom. Sodelujejo tudi s Centrom za socialno delo Kranj, katerim 
nudijo prostor za delavnice, ki jih organizirajo 1x/14 dni za skupine, ki so trajno nezaposljivi. Invalidi, ki so vajeni 
njihovih prostorov se redno udeležujejo vseh aktivnosti, ki jih ponuja knjižnica. Ni jih pa veliko, ker imajo določeni 
težave, da sploh pridejo do nas (potrebujejo spremljevalca). Nimajo urejenih lastnih parkirnih mest za invalide. 
V kratkem pa bodo postali tudi Demenci prijazna točka. 
 
V Prešernovem gledališču Kranj je gibalno oviranim osebam omogočen dostop do objekta in dvorane (zanje ob 
predhodni najavi pripravijo posebno klančino), sanitarije pa zaenkrat zanje niso prilagojene (z obnovo sanitarij za 
obiskovalce bo to urejeno). Indukcijske zanke nimajo, so pa v sodelovanju z Zvezo gluhih in naglušnih vključeni v 
poseben projekt vseh slovenskih gledališč, katerega pokrovitelj je predsednik RS Borut Pahor in je na v naprej 
dogovorjenih predstavah prisoten tolmač znakovnega jezika. Doslej so na ta način odigrali dve predstavi. Projekt 
se je pričel leta 2019, potem pa je prišla epidemija COVID-19. Predstave si ogleda kar nekaj invalidov, predvsem 
gibalno ovirane osebe. Težave nastopijo le, če pride večja skupina, ker jih je težje razporediti v dvorani. Za invalide 
na invalidskem vozičku je vstopnica brezplačna, spremljevalec vstopnico plača. 
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Dobrodošlo bi bilo, če bi bile predstave dostopne tudi v obliki podnapisov oziroma nadnapisov kjer se na posebni 
projekciji izpisuje tekst predstave kar bi bilo dobrodošlo tudi za tiste, ki še ne uporabljajo slušnih aparatov pa že 
slabše slišijo. Dejstvo je, da ima pri starejših že vsaka druga oseba težave s sluhom in bi jim bila takšna prilagoditev 
zelo dobrodošla za razumevanje predstav. 
 
V okviru Gorenjskega muzeja je za gibalno ovirane invalide dostopen le grad Khislstein, ki ima tudi primerne 
sanitarije. V vse ostale zgradbe lahko pridejo gibalno ovirane osebe le v pritličje. Največji problem je v Mestni 
hiši, ker gibalno ovirani ne morejo priti niti do poročne dvorane v prvem nadstropju. V Prešernovi hiši zaradi same 
arhitekture zgradbe ureditev dostopa za gibalno ovirane v zgornje nadstropje ni mogoč. Za slepe in slabovidne 
pripravljajo tekste z večjimi črkami ali v brajlovi pisavi ter kopije predmetov, ki jih lahko primejo v roke. Slepi in 
slabovidni so veliko bolj zadovoljni, če jih sodelavci vodijo po muzeju kot pa da uporabljajo slušne opise. Le te 
imajo na voljo v gradu Khislstein. Za gluhe in naglušne nimajo indukcijskih zank. Običajno te obiskovalce vodijo 
njihovi sodelavci s pomočjo spremljevalcev, ki obvladajo znakovni jezik. Obiski invalidov niso pogosti. Običajno 
pridejo organizirano in se v naprej najavijo. Tako se lahko na njihov obisk posebej pripravijo, da jim omogočijo 
čim bolj doživeto srečanje z muzejskimi zgodbami. Posamezniki, ki bi si sami radi ogledali muzej (predvsem 
gibalno ovirani), se predhodno pozanimajo, kje je dostop mogoč. Potrebno bi bilo proučiti možnost postavitve 
dvigal za stopnice v Prešernovi in Mestni hiši. 
 
Društvo paraplegikov Gorenjske izvaja kreativne in likovne delavnice. Finančno pomoč in spremstvo na 
prireditvah zagotavlja društvo v okviru aktivnosti, ki jih organizira. Za potrebe po spremstvu na prireditve, ki se 
jih udeležujejo njihovi člani v lastni režiji interes ni bil izražen. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj v 
okviru svoje dejavnosti podpira vse zametke kulturnih aktivnosti v okviru Društva. Tako na društvu deluje Sekcija 
slabovidnih slikark (5 članic), aktivne so tudi članice na področju ustvarjanja ročnih del (12 članic). Zelo aktivni so 
tudi člani študijskega krožka, ki na srečanjih pogosto obravnavajo teme s področja slovenske literature in 
umetnosti. Organizirajo pa tudi študijske ekskurzije. Za obisk kulturnih prireditev, ustanov ipd. vedno organizirajo 
prevoz z društvenim kombijem. Poleg prevoza za člane zagotavljajo tudi spremstvo. Medobčinsko društvo 
invalidov Kranj izvaja ustvarjalne delavnice, ročna dela, pletenje, kvačkanje, izdelovanje vizitk, izdelki t.i. quilling 
tehnike, pletene igrače, leseni izdelki, slike, sestavljanke, šivani izdelki, šopki rož iz različnih materialov. V 
dejavnosti je vključenih od 10 do 120 članov, nudijo finančno pomoč pri obiskih kulturnih prireditev ter 
zagotavljajo spremstvo na prireditvah. V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj 
redno deluje gledališka sekcija, nastopali so že na številnih predstavah na občini Kranj, v Layerjevi hiši, Škrlovcu 
itd.. Deluje tudi sekcija ročnih del, ki se je že večkrat predstavila na številnih razstavah na občini Kranj, 
Zavarovalnici Triglav, v galeriji Gorenjskega glasa itd.. V skupini delujejo tako slikarji samouki kot tudi akademski 
slikarji. 

13. ŠPORT IN REKREACIJA 
 
Šport, športno udejstvovanje in rekreacija preprečujejo nastanek številnih bolezni, ki lahko nastanejo zaradi 
določene oviranosti posameznika, obenem pa lahko mnogim predstavljajo eno izmed oblik rehabilitacije. 
Športniki invalidi so enakovreden člen v verigi športnih aktivnosti, zato jim bomo nudili pogoje za športno življenje 
znotraj splošne športne aktivnosti. Mestna občina Kranj si prizadeva šport invalidov približati širši množici. 
 
Geslo "Nazaj k naravi" je način življenja in razmišljanja širšega kroga ljudi, posebej pa še invalidov. S tem bomo 

invalide vključili v skupnost in jim omogočili integracijo v družbeno življenje. Na ta način bodo ohranjali 

psihofizične sposobnosti in zdravje. Zelo pomemben je tudi vidik družabništva; poudarek je na lažjem 

vključevanju v življenjsko skupnost. V program športa želimo vključiti čim več članov, da jih zainteresiramo za 

raznorazne fizične aktivnosti in vključitve v družabno življenje. 

 

Šport je most socializacije med invalidi in neinvalidi. Želimo doseči polnopravno socializacijo invalidov, z 

medsebojnim druženjem in spoznavanjem na društvenih športnih prireditvah. Naš namen je, da pritegnemo še 

večje število invalidov k naslednjim športnim dejavnostim, ki so usmerjene zlasti v smer rekreacije: vrtno 

kegljanje, pohodništvo, govoreči pikado. Druge športne panoge kot so: stezno kegljanje, Showdown (namizni 

tenis za slepe), Golball, šah, atletika in plavanje pa skušamo razvijati v smer doseganja vrhunskih rezultatov. 
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Mestna občina Kranj na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni 
občini Kranj sofinancira tudi šport invalidov, in sicer  sofinanciranje dejavnosti vadbe za ciljne skupine množičnega 
športa invalidov. Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu za skupino z največ 10 in z najmanj 5 
vadečimi v posameznem športnem programu. Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi do 80 ur uporabe prostora 
v mreži javnih športnih objektov. 
 
V letošnjem letu Mestna občina Kranj, v okviru javnega razpisa, sofinancira programe športa invalidov petim 
društvom v višini 2.000 €. Programi, ki se sofinancirajo so: planinstvo, namenjeno vsem invalidom in osebam s 
posebnimi potrebami, ki se želijo aktivno vključiti v Planinsko društvo Kranj; rekreacijski šport za invalide 
(plavanje; balinanje; bowling; pikado; šah; kolesarjenje); vrtno in stezno kegljanje za slepe in slabovidne; 
balinanje za bolnike z multiplo sklerozo; šah za slepe in slabovidne; namizni tenis za slepe in slabovidne 
(showdown); vožnja s tandem kolesom. 
 
Zavod za šport Kranj upravlja s sledečimi športnimi objekti: Pokriti olimpijski bazen Kranj, Letno kopališče Kranj, 
ŠC Kranj – stadion, ŠC Kranj – zunanja športna igrišča, ŠC Kranj – otroško igrišče Gibi Gib, Športna dvorana Planina, 
Športni park Stražišče, Strelski dom Huje, Nogometno igrišče Bitnje, Športni park Kokrški Log – nogometno igrišče, 
Športni park Britof, Nogometno igrišče Tenetiše, Športni park Zarica in Ledna dvorana Kranj. Pokriti olimpijski 
bazen in letno kopališče imata urejene dostopne klančine v objekt, do bazena in do tribun. Na recepciji so nihajna 
vrata za vstop invalidov ter posebno bazensko dvigalo za spuščanje invalidne osebe v vodo. Dostopi do športnih 
parkov so urejeni. Na stadionu in v športni dvorani Planina je dostop mogoč do atletske steze in športnega 
parketa, do tribun pa ne. Ledena dvorana nima dostopa za invalide, je pa dostopna ob pomoči spremstva. Strelski 
dom Huje nima dostopa za invalide. Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče imajo v garderobi urejene sanitarije 
za invalide. Objekti niso opremljeni s tehničnimi pripomočki za slepe in slabovidne (te osebe morajo imeti lastno 
spremstvo) ter gluhe in naglušne. Na zavodu beležijo občasne obiske invalidov v pokritem olimpijskem bazenu, 
letnem kopališču, stadionu, zunanjih športnih igriščih ter otroškem igrišču Gibi gib. V pokritem olimpijskem 
bazeni ima Medobčinsko društvo invalidov rezervirano progo za vadbo svojih članov. Varstveno delovni center 
Kranj in Osnovna šola Helene Puhar Kranj imata rezervirane termine za redno vadbo. Nekatera društva pa imajo 
programe za avtiste. Na stadionu samostojno in pod vodstvom trenerja vadi tekač, ki je slabovidna oseba. 
 
Društvo paraplegikov Gorenjske izvaja naslednje športe na invalidskih vozičkih: košarka, atletika, curling, 
kolesarjenje, kegljanje, streljanje z zračnim orožjem, smučanje, šah, tenis, namizni tenis, biljard. Center Korak, 
Kranj svojim uporabnikom omogoča tudi rehabilitacijo s pomočjo športnih aktivnosti, ki zajema aktivnosti 
kolesarjenja (vključujoč tricikle), nordijske in terapevtske hoje, športnega plezanja, plavanja, pohodništva, 
vrtnega kegljanja in drugo. Pomemben del aktivnosti Medobčinskega društva slepih in slabovidnih je 
vzpodbujanje gibanja in rekreacije, s čemer zasledujejo trajnostni cilj zdravega duha v zdravem telesu. Za slepe 
in slabovidne organizirajo rekreacijo in treninge v slepim in slabovidnim prilagojenih športnih panogah. 
Medobčinsko društvo invalidov Kranj izvaja za svoje člane Balinanje, bowling, kegjlanje, plavanje, pikado, šah, 
prstomet, pohodništvo, kolesarjenje, smučanje, namizni tenis, planinstvo. V medobčinskem društvu gluhih in 
naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj zelo veliko pozornost namenjajo športnemu udejstvovanju naših 
uporabnikov, ne samo v rekreativnem smislu ampak tudi zato, ker tudi šport predstavlja pomembno obliko 
psihosocialne rehabilitacije. Njihovi uporabniki se zaradi komunikacijske ovire zelo težko vključujejo v redne 
športne dejavnosti slišeče populacije. Lahko se pohvalijo z osvojitvijo najbolj športnega društva v Sloveniji v 
njihovi kategoriji, kjer je sodelovalo 13 društev iz vse Slovenije. Tudi njihov najboljši športnik Boris Nadižar je 
občan Kranja. Namenska sredstva nikakor ne zadoščajo za vse redne dejavnosti in stroške tekmovanja zato bi si 
želeli dodatnega financiranja za šport saj so njihovi uspehi tudi promocija Mestne občine Kranj. Podpora 
invalidskega športa je zagotovo izrednega pomena tudi v motivacijskem smislu in spodbuda za še večjo športno 
aktivacijo, kar nedvomno potrjuje tudi sprejem naših športnikov pri županu Matjažu Rakovcu in pisne čestitke ob 
doseženih uspehih, kar vse naše športnike dejansko še bolj motivira. Veselijo jih tudi objave na spletni strani 
občine in na facebook profilu, ki jih njihovi športniki delijo s prijatelji in kolegi po vsej Sloveniji. 
 

14. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE 

INVALIDSKEGA VARSTVA 
 
V Mestni občini Kranj se invalidi lahko vključujejo v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva skozi 
javno obravnavo predlogov dokumentov občine (odloki, prostorski akti, strateški dokumenti in podobno). 
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Priprava proračuna za leti 2022 in 2023 bo potekala participatorno, kjer bodo lahko sodelovali tudi invalidi. Svoje 
želje in interese lahko predstavijo v okviru krajevnih skupnosti kot člani društev in drugih organizacij. 
 
V Mestni občini Kranj bo ustanovljen Svet za invalide Mestne občine Kranj. Svet bodo sestavljali predstavniki 
invalidskih organizacij. Predstavnik Sveta za invalide bo vabljen na seje mestnega sveta, kadar bo na dnevnem 
redu seja povezana z aktualno problematiko. Svet za invalide naj bi dajal pobude povezane s področjem, ki se 
tiče invalidnosti mestnemu svetu. 
 
V Mestni občini Kranj so vsa volišča prilagojena invalidom, kar jim omogoča, da lahko sodelujejo pri oblikovanju 
politike.  
Predstavniki invalidskih organizacij sodelujejo pri projektu za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, kjer 
sodelujejo pri pripravi akcijskega načrta.  
 
Center Korak, Kranj in Center Naprej, Maribor sta v letu 2020 izdala strokovne podlage za nacionalne smernice 
in standarde storitev: Pridobljene možganske poškodbe – dolgotrajna rehabilitacija oseb s pridobljeno 
možgansko poškodbo v doživljenjskem obdobju. 

15. AKTI OBČINE, KI UREJAJO VPRAŠANJA ZA URESNIČEVANJE PRAVIC OSEB Z 

OVIRANOSTMI 
 
Mestna občina Kranj si prizadeva za zagotavljanje ugodnih razmer za vsestransko dobrobit vseh njenih občanov, 
posebno skrb pa namenja načrtovanju in izvajanju nalog ter iskanju rešitev za tiste občane, ki so zaradi različnih 
življenjskih okoliščin ogroženi (občani z raznovrstnimi oblikami oviranosti, materialno ogroženi občani, ženske in 
otroci, ki doživljajo nasilje, starejši občani ipd.). 
 
Na Mestni občini Kranj so posamezne naloge razdeljene po pristojnih uradih. Lokalne skupnosti so z državnimi 
predpisi zavezane k izpolnjevanju zakonskih obveznosti, posamezna področja pa so urejena še z ustreznimi 
občinskimi akti (odloki, pravilniki,...). 
 
Urad za okolje in prostor 
Izboljšanje položaja invalidov s področja arhitekturnih in komunikacijskih ovir v prostoru je vključeno v postopkih 
sprejemanja prostorskih aktov. Prostorsko načrtovanje na nivoju občine povzema dve vrsti prostorskih aktov, in 
sicer Občinski prostorski načrt (OPN) za območje celotne občine ter Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 
za del območja. 
 
V postopku sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Mestno občino Kranj je v tekstualni del 
vključeno, da je pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, potrebno 
zagotoviti 5% parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru da je parkirnih mest 
manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 parkirno mesto za vozila oseb z invalidskimi vozički. Pri 
večstanovanjskih objektih je na vsako deseto stanovanje potrebno zagotoviti 1 parkirno mesto za vozila oseb z 
invalidskimi vozički. V postopkih sprejemanja izvedbenega prostorskega akta (OPPN) se upoštevajo veljavni 
predpisi, ki narekujejo načrtovanje objektov in zunanjega prostora za funkcionalno ovirane osebe. Za 
vključevanje zakonskih določb ter sugeriranje novih izboljšav sta pristojna občina in izbrani izdelovalec projektne 
dokumentacije. 
 
Urad za gospodarske dejavnosti in promet 
Mestna občina Kranj vsako leto na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za 
določeno leto sofinancira zaposlovanje težje zaposljivih oseb med katerimi so tudi invalidi, v različnih 
organizacijah. Mestna občina Kranj sofinancira 5 programov javnih del prav za osebe s statusom invalida. 
Vključenih je 6 invalidov v programih, ki jih izvajajo: Center za socialno delo Kranj- socialno vključevanje posebej 
ranljivih skupin; Gorenjski muzej-pomoč v galerijah, muzejih; Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj-
družabništvo in spremljanje, pomoč starejšim invalidom; Fundacija Vincenca Drakslerja-varstvo okolja; Zavod z 
šport Kranj- izvajanje dejavnosti na področju športa. Dodatno so še 4 invalidi zaposleni na ostalih programih: 
Dom upokojencev Kranj-covid program; OŠ Franceta Prešerna Kranj- informator, OŠ Jakoba Aljaža Kranj - 
informator in Rdeči križ Kranj -socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. Skupno se je torej 10 invalidov 
uspelo zaposliti preko javnih del. 
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Urad za družbene dejavnosti 
Izvaja naloge s področja zdravstvenega varstva, kulture, športa in nevladnih organizacij, izobraževanja ter 
socialnega varstva. Posamezna področja so delno v analizi že predstavljena v drugih poglavjih. V nadaljevanju je 
predstavljeno področje socialnega varstva, ki v največji meri zajema tudi področje invalidov. 
 
V pristojnost občine na področju socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti: 
- zagotavljanje mreže javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na 
domu, 
- financiranje stroškov storitev v socialno varstvenih zavodih (domovi za starejše občane, posebni socialno 
varstveni domovi), za tiste občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila 
oskrbnih stroškov; 
- sofinanciranje nevladnih organizacij; 
- sofinanciranje razvojnih in dopolnilnih programov, pomembnih za občino (enkratna socialna pomoč v MOK, 
novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov,  nadstandardni program Varstveno delovnega 
centra Kranj, nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe, - program Zavetišče za brezdomce, 
program Razdelilnice hrane, program Škrlovec - dnevni center za mlade in družine, program Center za pomoč, 
terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih,  program Reintegracijski center, program Varna hiša Gorenjske, 
program Materinski dom, varovanje na daljavo, medgeneracijski center); 
- plačilo stroškov pokopa, če ni naročnika pokopa; 
- zagotavljanje sredstev za območno združenje Rdečega križa Kranj. 
 
Mestna občina Kranj vsako leto namenja proračunska sredstva za sofinanciranje programov in projektov s 
področja socialne dejavnosti, za katera lahko kandidirajo tudi invalidska društva. Sredstva se razdelijo na podlagi 
javnega razpisa, saj gre za javno–finančna sredstva. Upravičence določa Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v Mestni občini Kranj. Javni razpis omogoča enakopravnost in enako dostopnost vsem prijaviteljem na 
javni razpis. 

16. ZAKONODAJA  
 
Zakon o lokalni samoupravi lokalnim skupnostim določa, da mora občina biti sposobna zadovoljevati potrebe in 
interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom, ki jih podrobneje določa v 21. členu. 
Invalidi in invalidske organizacije opažajo pomanjkljivosti v obstoječi zakonodaji, saj njeno upoštevanje invalidom 
vselej ne prinaša enakih možnosti, h katerim si pravzaprav vsi prizadevamo. Lokalna skupnost lahko v takih 
primerih prispeva s svojimi pobudami, s spodbudami institucij za vključujoče ponudbe svojih storitev, z 
integriranim pristopom delovanja občinskih služb (sodelovanje, vzajemno informiranje in splošna povezljivost). 
Seveda ne smemo pozabiti na spodbujanje dobrodelnosti, dodatnih programov financiranih preko javnih razpisov 
itd. Zelo pomembna je aktivna vključenost invalidov v soustvarjanje vsakdana lokalne skupnosti, čemur bo 
potrebno nameniti še več pozornosti. 
 
Mestna občina Kranj je v preteklih 2 leti podala več pobud: 
- pobuda institucijam (Ministrstvo za javno upravo, FURS, ZPIZ) glede lahkega branja (zbir informacij na enem 
mestu o pravicah in postopkih, ki jih izvajajo posamezne institucije); 
- pobuda Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede skrajševanja čakalnih vrst za 
vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v Varstveno delovnem centru Kranj; 
pobuda Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede zagotavljanja samostojnega 
bivanja s podporo za odrasle osebe; 
- pobuda Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za spremembo zakonodaje za 
pridobitev rente za vojne invalide; 
- predlog za spremembo zakonodaje, in sicer spremembo določb pri ureditvah objektov, ki so pod spomeniškim 
varstvom in zadevajo ureditve dostopnosti objektov; 
- glede na to, da je medkrajevni prevoz, tako avtobusni kot železniški, postal brezplačen za upokojence, imetnike 
evropske kartice ugodnosti za invalide, vojne veterane in starejše od 65 let, spremljevalci, ki jih invalidne osebe 
potrebujejo, pa nimajo brezplačnega avtobusnega prevoza, imajo pa odobren brezplačni železniški prevoz, se je 
poslalo pobudo na Ministrstvo za infrastrukturo. 
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17. INVALIDSKE ORGANIZACIJE, FINANCIRANJE IN VPOGLED V DELOVANJE  
 
Mestna občina Kranj se srečuje z izvajalci na področju invalidskega varstva pri načrtovanju programov ter pri 
reševanju vsakdanjih problemov življenja in dela invalidov. Poleg tega občina spremlja delovanje izvajalcev na 
osnovi njihovih rednih poročil o opravljenem delu ter s svojo prisotnostjo pri realizaciji posameznih programov. 
Mestna občina Kranj ima vpogled v delovanje javnih služb iz svoje pristojnosti in tistih organizacij oziroma 
programov, ki jih sofinancira na osnovi javnih razpisov. 
 
Mestna občina Kranj  materialno podpira invalidske organizacije s predvidenimi sredstvi proračuna občine – na 
razpise se imajo možnost prijaviti invalidske in humanitarne organizacije, prav tako se o posameznih problemih 
vodstvo občine oziroma strokovne službe posvetuje z društvi in skušajo zadeve urediti. Vsako leto v svojem 
proračunu načrtuje sredstva za sofinanciranje programov invalidskim organizacijam na lokalnem in regionalnem 
nivoju. Za izbor v sofinanciranje morajo organizacije s programi, prijavljenimi na javne razpise, ustrezati razpisnim 
pogojem in merilom. Ti morajo zagotavljati enakopravnost in enako dostopnost vsem organizacijam. Mestna 
občina Kranj vsebinsko podpira delovanje invalidskih organizacij tudi z omogočanjem njihovega vključevanja v 
oblikovanje mestne politike in načrtovanje ukrepov s področja oviranosti. 
 
Nadzor nad izvajanjem javnih služb je zagotovljen preko pristojnih uradov Mestne občine Kranj in preko svetov 
javnih zavodov, v katerih ima Mestna občina Kranj svoje predstavnike. Prejemniki sredstev iz javnih razpisov so 
na osnovi sklenjenih pogodb o sofinanciranju programov zavezani k oddaji delnih in končnih poročil o izvajanju 
programov in porabi sredstev Mestne občine Kranj. 
 
Preko javnega razpisa se je v letu 2020 zagotovilo sredstva za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, 
in sicer za 8 organizacij v višini 60.800 €, v letu 2021 za 12 organizacij v višini 67.200 €. 

18. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA  
 
Zaposleni v Mestni občini Kranj sicer niso vključeni v posebna usposabljanja za odpravo ovir v komunikaciji. 
Potrebno bi bilo posebno usposabljanje javnih uslužbencev (in tudi ostalih) za komuniciranje z gluho in naglušno 
osebo. Ni nujno, da gre za učenje znakovnega jezika, pač pa za osnovna pravila, kako se sporazumeti z osebo, ki 
ima okvaro sluha. 
 
V Društvu paraplegikov Gorenjske je njihova članica mentorica za gibalno ovirane glede fizične in spletne 
dostopnosti invalidov. Center Korak, Kranj je v okviru projekta sofinanciranega iz evropskih socialnih skladov 
skupaj z drugimi partnerji leta 2012 izdal Priročnik za delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo. 
Priročnik je namenjen vsem, ki sodelujejo v procesu rehabilitacije in podpore osebam s pridobljeno možgansko 
poškodbo (PMP), ter vsem, ki se v življenju srečujejo z osebami s PMP. Na Medobčinskem društvu slepih in 
slabovidnih Kranj, na izraženo željo zainteresiranih ustanov, skupin in posameznikov organizirajo specializirane 
delavnice s ciljem približevanja problematike slepih in slabovidnih oseb in predvsem prepoznavanja njihovih 
specifičnih potreb. Na tak način želijo usposobiti družbo, na poseben način pa še javne uslužbence, za primeren 
pristop in učinkovito komunikacijo z osebami z motnjami vida. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za 
Gorenjsko AURIS Kranj redno izvaja izobraževalne delavnice za vse zaposlene v javnih službah in jih seznanja z 
osnovami komunikacije z osebami z okvaro sluha. 

19. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV 
 
Občina spremlja učinke sprejetih ukrepov in programov po zaključku leta. Ugotovitve iz spremljanja so tudi 
osnova za pripravo ukrepov za prihodnje leto. Mestna občina Kranj načrtuje in spremlja izvedbo posameznih 
ukrepov za osebe s posebnimi potrebami – fizična dostopnost, zagotavljanje sredstev za programe nevladnih 
organizacij, sodelovanje pri pripravah mestnih strateških dokumentov. Za spremljanje učinkov ukrepov, sprejetih 
na nivoju države, so pristojni državni organi. 

20. MEDNARODNO SODELOVANJE  
 
Mestna občina Kranj ima podpisane protokole / sporazume o pobratenju ali sodelovanju z mesti: 
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•La Ciotat (Francija) - sporazum podpisan: 1958 
•Pulj (Hrvaška) - sporazum podpisan: 1960 
•Banja Luka (Republika Srbska/Bosna in Hercegovina) - sporazum podpisan: 1965 
•Beograd / Zemun (Srbija) - sporazum podpisan: 1965 
•Herceg Novi (Črna Gora) - sporazum podpisan: 1965 
•Bitola (Makedonija) - sporazum podpisan: 1965 
•Osijek (Hrvaška) - sporazum podpisan: 1965 
•Amberg (Nemčija) - sporazum podpisan: 1966 
•Oldham (Velika Britanija) - sporazum podpisan: 1970 
•Rivoli (Italija) - sporazum podpisan: 1970 
•Kotor Varoš (Republika Srbska/Bosna in Hercegovina) - sporazum podpisan: 1977 
•Senta (Srbija) - sporazum podpisan: 1980 
•Železna Kapla (Avstrija) - sporazum podpisan: 1984 
•Grožnjan (Hrvaška) - sporazum podpisan: 2002 
•Novi Sad (Srbija) - sporazum podpisan: 2004 
•Užice (Srbija) - sporazum podpisan: 2006 
•Kočani (Makedonija) - sporazum podpisan: 2008 
•Beljak (Avstrija) - sporazum podpisan: 2008 
•Doberdob (Italija) - sporazum podpisan: 2013 
•Carigrad - Buyukcemece (Turčija) - sporazum podpisan: 2014 
 
Mestna občina Kranj goji prijateljske odnose tudi z drugimi mesti po Evropi, nekateri od njih pa so tudi v 
postopku pobratenja:  
•Slavonski Brod (Hrvaška) - sodelovanje od: 2015 (v postopku pobratenja) 
•Niš (Srbija) - sodelovanje od: 2014 
•Krnjak (Hrvaška) - sodelovanje od: 2011 
•Stuttgart (Nemčija) - sodelovanje od: 1992 
•Firence (Italija) - sodelovanje od: 1992 
•Torino (Italija) - sodelovanje od: 1992 
•Singen (Nemčija) - sodelovanje od: 1976 
•Celovec (Avstrija) - sodelovanje od: 1976 
•Trst (Italija) - sodelovanje od: 1976 
 
Mednarodno sodelovanje na tem področju se še ni razvijala, predstavlja pa možnost mednarodnega sodelovanja 
in izmenjave dobrih praks invalidskih organizacij in izmenjav izkušenj. 
 
Društvo paraplegikov Gorenjske v okviru Zveze paraplegikov Slovenije sodeluje pri evropskemu združenju 
paraplegikov -ESCIF. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj sodeluje z mednarodnimi partnerji 
predvsem na športnem področju. Tradicionalno namreč že 15 let organizirajo mednarodni turnir v steznem 
kegljanju, ki se ga redno udeležujejo slepi in slabovidni kegljači iz Češke, Slovaške, Hrvaške, Bosne in Hercegovine 
ter Srbije. 

21. ZAKLJUČEK  
 
Namen Analize položaja invalidov v Mestni občini Kranj je priprava konkretnega akcijskega načrta ter seznanitev 
Mestnega sveta Mestne občine Kranj s problematiko, s katero se invalidi srečujejo v svojem vsakdanjem življenju. 
 
Mestna občina Kranj oz. Medobčinsko društvo invalidov Kranj bo v letu 2021 kandidiralo na razpis za pridobitev 
listine »Občina po meri invalidov«, ki ga vsako leto razpisuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Projekt »Občina 
po meri invalidov« je Zveza delovnih invalidov Slovenije namreč oblikovala z namenom, da bi še v večji meri 
vzpodbudila lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v 
njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja. 
 
Gre za zelo zahteven projekt, ki občino kot lokalno skupnost na nek način vzpodbuja k temu, da se na svoj način 
odziva na potrebe in interese vseh občanov, torej tudi tistih s tako imenovanimi posebnimi potrebami; ki v skrbi 
za čimbolj kvalitetno skupno življenje upošteva različnost njihovih potreb in možnosti, ki povezuje dejavnost in 
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odgovornost različnih javnih služb v občini in, ki daje civilni družbi možnost, da uveljavi svojo vlogo in aktivira 
svoje člane, torej tudi invalide. 
 
Posledica analize je konkreten akcijski načrt, ki v času delovanja župana oziroma občinskega sveta opredeljuje 
cilje in naloge, roke, odgovorne nosilce nalog in prioritetne naloge na področju invalidskega varstva v Mestni 
občini Kranj. 
 
 
Analizo so pripravili člani Delovne skupine za pripravo analize položaja invalidov v MO Kranj in pripravo akcijskega 
načrta v sestavi: 
- ROBERT NOGRAŠEK, podžupan MO Kranj 
- TANJA HROVAT, vodja Urada za družbene dejavnosti MO Kranj 
- BORIS HORVAT, Auris Kranj 
- PETER ROBNIK, Društvo paraplegikov Gorenjske 
- MARJAN KALAMAR, Center Korak, Kranj 
- BENO VIRT, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 
- LOJZE TOMAŽEVIČ, Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo 
- JANEZ ZELNIK, Medobčinsko društvo invalidov 
- JANEZ BOBNAR, Društvo vojnih invalidov Kranj 
- BOJANA JEKOVEC, Varstveno delovni center Kranj 
- MOJCA LUČOVNIK, Center za socialno delo Gorenjske 
- SLAVKO SAVIČ, Urad za gospodarstvo in gospodarske dejavnosti 
- LUKA ŠMID, Sektor za projekte 
- MANJA SMISL ČUFAR, Zavod za zaposlovanje 
- TINA BERMEŽ, Mestna občina Kranj 
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 Urad za družbene dejavnosti   
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AKCIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE IN URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI INVALIDOV V MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE 2022-2025 

 
Mestni svet Mestne občine Kranj je na 20. seji, dne 11. 11. 2020 podal soglasje, da se Mestna občina Kranj vključi v projekt »Občina po meri invalidov« ter, da se imenuje 
delovno skupino za pripravo analize položaja invalidov v Mestni občini Kranj in pripravo akcijskega načrta. 20. 11. 2020 je župan podal soglasje za sodelovanje v projektu 
»Občina po meri invalidov« in imenoval posebno delovno komisijo za pripravo analize položaja invalidov v Mestni občini Kranj in pripravo akcijskega načrta, na podlagi katerega 
bi invalidom zagotovili enakovredne možnosti za vključevanje v življenje skupnosti. 
 
Prvo obdobje priprav projekta »Občina po meri invalidov« se nanaša na evidentiranje problemov in težav, s katerimi se srečujejo invalidi z gibalnimi omejitvami, senzoričnimi 
omejitvami sluha in vida, ter invalidi s kognitivno oškodovanostjo (npr. pridobljene poškodbe možganov) in invalidi z motnjami v duševnem razvoju in na tej osnovi oblikovanje 
predlogov za izboljšanje stanja. 
 
Izhodišča za pripravo akcijskega načrta izhajajo iz: 
- smernic OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov, Resolucija 48/96, 20. 12. 1993), 
-  Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, z dne 10. 11. 2008, ki ga je na 1. redni seji sprejel Upravni odbor ZDIS, 
- Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija: 2. 4. 2008; MKPI, Uradni list RS-MP, št. 10/08), 
- Akcijskega programa za invalide 2014-2021 (sprejela Vlada RS dne 14. 10. 2021). 
 
Pravice invalidov v Republiki Sloveniji niso zagotovljene v enem, krovnem zakonu, temveč v področni zakonodaji, tako da različni zakoni urejajo različne pravice invalidov na 
različnih področjih: 
− Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 
− Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 
− Zakon o delovnih razmerjih, 
− Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 
− Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
− Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 
− Zakon o graditvi objektov, 
− Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 
− Zakon o invalidskih organizacijah, 
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- Zakon o duševnem zdravju, 
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih, 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
-  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
- Zakon o medicinskih pripomočkih 
 
Akcijski načrt je bil pripravljen na podlagi Analize o položaju invalidov v Mestni občini Kanj.  
 
Mestna občina Kranj, javni zavodi, invalidska društva in druge pristojne institucije, bomo usmerili svoje dejavnosti in aktivnosti v naslednje cilje: 
- obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih kot take vključevati v vsa dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse pogoje za vključevanje invalidov v procese 
odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide pomembna, 
- odpraviti grajene in komunikacijske ovire, za katere velja, da onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov, 
- razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno življenje invalidov in poudarjali njihove sposobnosti, 
- izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah v občini. 
 
Analiza stanja je sestavni del akcijskega načrta in predstavlja dokument, ki ga je pripravila in potrdila delovna skupina projekta »Občina po meri invalidov«. 
 

1. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

1.1. 

PRILAGODITVE SPLETNE STRANI 
MESTNE OBČINE KRANJ SLEPIM IN 
SLABOVIDNIM TER INTELEKTUALNO 
OVIRANIM 

Ureditev vseh potrebnih prilagoditev 
spletne strani MOK slepim in 
slabovidnim, gluhim in naglušnim, ter 
intelektualno oviranim. MOK MOK 2022-2025 

1.2. 

SPLETNA STRAN MOK IN 
OSVEŠČANJE JAVNOSTI – spletna 
stran za invalide 

Ureditev gostovanja spletni strani Sveta 
za invalide na spletni strani MOK - 
obveščanje o delu Sveta za invalide. 
Osveščanje javnosti o potrebah invalidov 
in delovanju Sveta za invalide (preko 
medijev, s posveti, z akcijami 
ozaveščanja, ipd.). Vzpostavitev foruma, 
ki bo namenjen invalidom, kjer bi invalidi 
postavili kakršna koli vprašanja in 
pobude. Na vprašanja bi odgovarjala 
invalidska društva. 

MOK, Svet za invalide, 
nosilci posameznih nalog 
akcijskega načrta MOK  2022-2025 



  
 

 
 

1.3.  

SKUPNA INFORMACIJSKA PISARNA 
ZA PODROČJE SOCIALNEGA 
VARSTVA IN ZDRAVSTVA 

Delovanje informacijske pisarne oz. info 
točke za področje sociale in zdravstva, 
kjer je možno dobiti vse informacije o 
oblikah pomoči in informacij o društvih 
ter organizacijah na področju socialnega 
varstva in zdravstva ter informacij, ki se 
tičejo pravic in možnosti invalidov. MOK, invalidska društva  

MOK, invalidska 
društva  2022-2025 

1.4. OBELEŽITEV DNEVA INVALIDOV 

Ob svetovnem dnevu invalidov (3.12) 
organizirati skupno obeležitev 
svetovnega dneva invalidov. 

MOK, Svet za invalide, 
invalidska društva 

MOK, invalidska 
društva  2022-2025 

1.5. 

INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE 
JAVNOSTI O INVALIDSKI 
PROBLEMATIKI 

Osveščanje in informiranje javnosti o 
invalidski problematiki - osveščanje 
javnosti. 

MOK, Svet za invalide, 
invalidska društva 

MOK, invalidska 
društva  2022-2025 

2. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN REHABILITACIJSKI PROGRAMI 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

2.1.  ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Podpora programom namenjenim 
zgodnjemu odkrivanju, ocenjevanju in 
odpravljanju pomanjkljivosti 
zdravstvenega varstva invalidov. 

MOK, Svet za invalide, 
invalidska društva, ZD 
Kranj 

državni proračun, 
MOK, invalidska 
društva 2022-2025 

2.2. 
PODPORA PROGRAMOM OSEBNE 
POMOČI INVALIDOM 

Podpora programom osebne pomoči za 
invalide, vzpostavitev novih programov. 

MOK, Svet za invalide, 
invalidska društva 

državni proračun, 
MOK, invalidska 
društva 2022-2025 

2.3. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA 

Razvoj primernih delovnih programov za 
specifične ciljne skupine invalidov v času 
zaposlitvene rehabilitacije, iskanje 
primernih delovnih mest in spodbujanje 
prekvalifikacije v okviru lokalnih in 
nacionalnih razvojnih projektov. invalidska podjetja državni proračun 2022-2025 

3. REHABILITACIJA 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 



  
 

 
 

3.1. 
VKLJUČEVANJE INVALIDOV V 
OBNOVITVENO REHABILITACIJO 

Na temelju javnih razpisov za izbor 
izvajalcev obnovitvene rehabilitacije ZZZS 
invalidska društva izvedejo postopek 
zbiranja prijav in izvajajo napotitev na 
obnovitveno rehabilitacijo. invalidska društva 

sredstva ZZZS, 
invalidska društva 2022-2025 

3.2. 

REHABILITACIJA OSEB PO 
PRIDOBLJENI MOŽGANSKI 
POŠKODBI 

Sofinanciranje Programov nevladnih 
organizacij na področju socialnega 
varstva. 

MOK MOK 2022-2025 

4. STROKOVNO – PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

4.1. 

IZVAJANJE PROGRAMOV IN 
UKREPOV S PODROČJA 
SOCIALNEGA VARSTVA 

Poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti 
lokalne skupnosti (plačilo/doplačilo 
socialnovarstvenih storitev) spodbujanje 
in vzpostavitev dopolnilnih, novih 
programov v lokalni skupnosti, po 
katerih se izkazuje potreba. 

MOK, javne institucije, 
nevladni sektor 

MOK, državni 
proračun, razpisi 2022-2025 

4.2. 

SPODBUJANJE RAZVOJA MREŽE 
PROGRAMOV PODPORE IN POMOČI 
OSEBAM Z OVIRANOSTMI IN 
NJIHOVIM SVOJCEM, KI JIH 
IZVAJAJO NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Sofinanciranje programov s področja 
socialnega varstva. MOK MOK 2022-2025 

5. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

5.1. ODPRAVA FIZIČNIH OVIR V OKOLJU 
Ureditev parkirišč in klančin glede na 
zaznane potrebe.  MOK MOK 2022-2025 



  
 

 
 

5.2. 

JAVNE POVRŠINE, ZAGOTAVLJANJE 
PRILAGODITEV IN OZNAK V 
PROMETU 

Ureditev javnih površin  za slepe in 
slabovidne ter za gibalno ovirane osebe 
(izvedbe klančin, nižanje robnikov, 
označevanje rezerviranih parkirnih mest 
za osebe z oviranostmi s prometno 
signalizacijo, nameščanje zvočne in 
svetlobne signalizacije na cestnih 
prehodih) glede na zaznane potrebe. MOK MOK 2022-2025 

5.3. 

JAVNA PARKIRNA MESTA, 
ZAGOTAVLJANJE PREHODNIH 
JAVNIH POVRŠIN ZA NEMOTENO 
GIBANJE OSEB Z OVIRANOSTMI 

Zagotavljanje odstranjevanja ovir iz 
javnih površin in vozil, parkiranih izven 
označenih parkirnih mest, ki motijo 
neovirano gibanje, poostren nadzor in 
sankcioniranje nepravilnega parkiranja 
na invalidskih parkirnih mestih, po 
potrebi uvedba dodatnih parkirnih mest. MOK MOK 2022-2025 

5.4. PRIREDITVE 

Zagotavljanje neoviranega dostopa do 
prireditvenih prostorov za osebe s 
posebnimi potrebami. 

MOK, izvajalci prireditev, 
varnostna podjetja izvajalci prireditev 2022-2025 

5.5. 

IZVAJANJE INDIVIDUALNIH 
PREVOZOV ZA INVALIDE NA 
VOZIČKIH 

Izvajanje individualnih prevozov za 
invalide na vozičku za vsakodnevne 
opravke. invalidska društva invalidska društva 2022-2025 

5.6. 

JAVNI TRANSPORT – V MESTNEM 
PROMETU, JAVNI PREVOZI ZA 
PREVOZ INVALIDOV NA VOZIČKIH 
IN SEZNORNO OVIRANIH 

Prilagoditev javnega mestnega prometa 
za prevoz invalidov na vozičkih in 
zagotavljanje dobro dostopnih informacij 
za uporabnike in izvajalce prevozov. MOK, Arriva, EU sredstva Arriva 2022-2025 



  
 

 
 

5.7. 

ODPRAVLJANJE ARHITEKTONSKIH 
OVIR – DOSTOPNOST JAVNIH 
INSTITUCIJ 

Pregled dostopnosti do javnih institucij z 
vidika dostopnosti invalidov in kjer 
dostopnost ni ustrezna izdelati načrt 
sanacij posameznih lokacij skupaj z 
ustreznim finančnim načrtom (odprava 
arhitektonskih ovir, talna vodila, 
prilagoditve obvestil za slabovidne, 
indukcijske zanke, ...). Poudarek na 
trajnem reševanju (klančine). 

MOK, javni zavodi, 
invalidska društva 

MOK, javni zavodi, EU 
sredstva 2022-2025 

6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

6.1. 
OSVEŠČANJE OTROK IN MLADINE O 
INVALIDSKI PROBLEMATIKI 

Osveščanje otrok in mladine o invalidski 
problematiki preko delavnic, predavanj, 
zloženk, dodatnih vzgojnih in 
izobraževalnih vsebin. 

MOK, vzgojni in 
izobraževalni zavodi, 
invalidska društva 

MOK, javne 
institucije, invalidska 
društva 2022-2025 

6.2. 
UČNA POMOČ INVALIDOM V ČASU 
IZOBRAŽEVANJA 

Zagotavljanje individualne učne pomoči 
na vseh nivojih izobraževanja. 

vzgojni in izobraževalni 
zavodi, udeleženci 
posebnega programa 
javnih del 

vzgojni in 
izobraževalni zavodi, 
državni proračun, 
MOK 2022-2025 

6.3. 

AKTIVNOSTI ZA INTEGRACIJO 
OTROK, MLADOSTNIKOV IN 
MLADOSTNIC Z OVIRANOSTMI V 
SISTEM REDNE VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 

Zagotavljanje predšolske vzgoje in 
varstva v vrtcih ter delovanje 
osnovnošolskega izobraževanja, ki 
zagotavlja otrokom in mladostnikom z 
oviranostmi prilagojeno izvajanje 
programov in dodatno strokovno pomoč 
( v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami) ter aktivnosti, ki 
niso zakonske obveznosti. 

vzgojno izobraževalni 
zavodi 

državni proračun, 
MOK 2022-2025 

7. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST  

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 



  
 

 
 

7.1. OSVEŠČANJE DELODAJALCEV 

Informiranje delodajalcev o zakonodaji s 
področja zaposlovanja invalidov, o 
strokovni podpori in finančnih 
vzpodbudah pri usposabljanju in 
zaposlovanju invalidov … (v obliki 
zloženk, delavnic, dopisov…). Osveščanje 
delodajalcev za izpolnitev kvote preko 
poslovnega sodelovanja z zaposlitvenimi 
centri, invalidskimi podjetji. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije, zaposlitveni 
centri, invalidska podjetja 

Zavod RS za 
zaposlovanje, izvajalci 
zaposlitvene 
rehabilitacije, 
zaposlitveni centri, 
invalidska podjetja 2022-2025 

7.2. 
OHRANJANJE IN ZAPOSLOVANJE 
INVALIDOV V OBČINSKI UPRAVI 

Ohranjanje zaposlenih s pridobitvijo 
statusa invalida tekom zaposlitve in nove 
zaposlitve invalidov ter doseganje kvote 
zaposlenih invalidov v občinski upravi. 
Zagotavljanje enakih možnosti invalidov 
glede zaposlovanja, napredovanja in 
sodelovanja v programih usposabljanja 
osebja. MOK 

MOK, državni 
proračun 2022-2025 

7.3. 

RAZVOJ LOKALNIH PROGRAMOV 
AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
IN VKLJUČEVANJE INVALIDOV V TE 
PROGRAME 

Oblikovanje lokalnih programov aktivne 
politike zaposlovanja primernih za 
invalide (javna dela, programi 
usposabljanja, učne delavnice in učna 
podjetja). 

Zavod RS za zaposlovanje, 
izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije, invalidska 
društva 

Zavod RS za 
zaposlovanje, izvajalci 
zaposlitvene 
rehabilitacije, 
invalidska društva, 
državni proračun, 
MOK 2022-2025 

7.4. 
OPOZARJANJE PRISTOJNIH SLUŽB 
NA OVIRE PRI ZAPOSLOVANJU 

Spremljanje aktualne problematike na 
področju zaposlovanja in opozarjanje na 
ovire. MOK – Svet za invalide 

Zavod RS za 
zaposlovanje 2022-2025 

7.5. 

ZAPOSLOVANJE OSEB Z 
OVIRANOSTMI V JAVNIH ZAVODIH, 
KATERIH USTANOVITELJICA JE MOK 

Uresničevanje obveznosti kvotnega 
zaposlovanja oseb z oviranostmi, ki jo 
delodajalcem nalaga Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. 

MOK, pravne osebe 
katerih so/ustanoviteljica 
je MOK 

državni proračun, EU 
sredstva 2022-2025 



  
 

 
 

7.6. 

SPODUBJANJE DRUŽBENE 
ODGOVORNOSTI V  LOKALNEM 
OKOLJU 

Podpora institucijam preko nakupa 
izdelkov, poslovnih daril iz okvira 
programa socialnovarstvenih storitev, 
zaposlitvenih centrov, socialnih 
podjetjih. 
Ob izbiri poslovnih partnerjev na javnih 
razpisih naj bo del točkovanja tudi 
»Invalidom prijazno podjetje« 

MOK in širše – podjetja v 
lokalnem okolju 

MOK in širše – 
podjetja v lokalnem 
okolju 2022-2025 

8. DRUŽINSKO IN NEODVISNO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE  

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

8.1. 
OSVEŠČANJE JAVNOSTI O 
DRUŽINSKEM ŽIVLJENJU INVALIDOV 

Spodbujanje pozitivnega stališča do 
poroke, starševstva in spolnosti oseb s 
posebnimi potrebami. 

MOK- Svet za invalide, 
invalidska društva, mediji 

državni proračun, EU 
sredstva 2022-2025 

8.2. PODPORA BIVALNIM SKUPINAM 
Omogočiti namestitev v bivanjske enote 
za neodvisno življenje. MOK, MDDSZ 

državni proračun, 
MOK, EU sredstva 2022-2025 

9. SKRB ZA ZDRAVJE  

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

9.1. 
OSNOVNI IN DODATNI PROGRAMI 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Izvajanje zakonskih ter dopolnilnih 
aktivnosti na področju zdravstvenega 
varstva. 

MOK, ZD Kranj, javne 
institucije, nevladni sektor 

MOK, ZD Kranj, 
nevladni sektor, 
državni proračun, 
javne institucije 2022-2025 

9.2. 

IZVAJANJE PREDAVANJ, OKROGLIH 
MIZ S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

Izvajanje tematskih predavanj s področja 
zdravstvene vzgoje za širšo javnost z 
namenom, da bi se z osveščanjem 
zmanjšalo število hujših bolezni, ki se 
lahko stopnjujejo do invalidnosti oz. 
zmanjševanje kvalitete življenja. ZD Kranj, NIJZ 

MOK, ZD Kranj, NIJZ, 
EU sredstva 2022-2025 

9.3. 

SIMPOZIJI, JAVNE TRIBUNE, DAN 
ZDRAVJA; SLADKORNA BOLEZEN, 
DORA …. 

Skrb za zdravje - Izvajanje predavanj s 
področja zdravstvene vzgoje s ciljem 
zmanjševanja števila hujših bolezni, da se 
društva izobrazi o javnozdravstveni 
problematiki, prilagojeni vrsti 
invalidnosti. 

NIJZ, ZD Kranj, invalidska 
društva 

MOK, ZD Kranj, NIJZ, 
EU sredstva 2022-2025 



  
 

 
 

10. KULTURA 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

10.1. ARHITEKTURNA DOSTOPNOST 

Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih 
rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali 
rekonstrukcij kulturnih objektov, katerih 
ustanoviteljica je MOK.  MOK, JZ s področja kulture 

MOK, JZ s področja 
kulture 2022-2025 

10.2. 

OSVEŠČANJE KADRA IN 
PRILAGODITVE KULTURNIH VSEBIN 
–SPLOŠNO 

Osveščanje kulturnih delavcev o 
potrebah oseb s posebnimi potrebami in 
o možnih prilagoditvah kulturnih vsebin. 

MOK-Svet za invalide, 
invalidska društva 

MOK, invalidska 
društva 2022-2025 

10.3. DOSTOPNOST KNJIŽNEGA GRADIVA 

Nakup knjižnega gradiva v braillovi pisavi 
in zvočnih posnetkih, zagotovitev 
tehnoloških prilagoditev. Mestna knjižnica Kranj 

MOK, Mestna 
knjižnica Kranj 2022-2025 

10.4. 
DOSTOPNOST DO KULTURNIH 
PRIREDITEV ZA INVALIDE 

Spodbujanje organizatorjev kulturnih 
prireditev (koncerti, gledališke 
predstave, proslave), da zagotovijo 
pogoje za udeležbo ogledov teh 
dogodkov za invalide. 

upravna enota, invalidska 
društva 

organizatorji 
prireditev 2022-2025 

10.5. 

VKLJUČEVANJE USTVARJALCEV, 
INVALIDOV V KULTURNO 
DOGAJANJE V OBČINI 

Vzpostavili in izboljšali bomo pogoje za 
aktivno vključevanje invalidov v kulturno 
dogajanje v vlogi kulturnih in umetniških 
ustvarjalcev, ter za predstavitev njihovih 
stvaritev tudi izven okvira invalidskih 
društev. 

invalidska društva, 
kulturne ustanove in 
organizacije 

MOK, sredstva iz 
dejavnosti, prijave na 
projekte 2022-2025 

11. ŠPORT IN REKREACIJA  

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

11.1. ARHITEKTURNA DOSTOPNOST 

Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih 
rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali 
rekonstrukcij športnih objektov, katerih 
so/ustanoviteljica je MOK. MOK, Zavod za šport Kranj 

MOK, Zavod za šport 
Kranj 2022-2025 

11.2. 
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA 
KADRA 

Izobraževanje ali usposabljanje 
vaditeljev, trenerjev in animatorjev za 
potrebe invalidskega rekreativnega 
športa. 

MOK, Zavod za šport 
invalidov Slovenije razni 2022-2025 



  
 

 
 

11.3. PRILAGODITVE ŠPORTNIH VSEBIN 

Osveščanje športnih delavcev o potrebah 
oseb s posebnimi potrebami in o možnih 
prilagoditvah ter spodbujanje športnega 
udejstvovanja invalidov (posebni termini, 
popusti…). 

MOK, Zavod za šport 
invalidov Slovenije razni 2022-2025 

12. VERA IN DUHOVNA OSKRBA 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

12.1. DOSTOPNOST DUHOVNE OSKRBE 

Zagotavljanje dostopnosti do duhovne 
oskrbe in spodbujanje enakih pravic do 
veroizpovedi ne glede na vrsto 
invalidnosti 

verske ustanove, invalidska 
društva 

verske ustanove, 
donatorji 2022-2025 

12.2. 
DOSTOPNOST DO CERKVENIH 
OBJEKTOV 

Ureditev dostopnosti do cerkvenih 
objektov in zagotavljanje ustreznih 
arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih 
sanacij in/ali rekonstrukcij cerkvenih 
objektov. 

verske ustanove, invalidska 
društva 

verske ustanove, 
donatorji 2022-2025 

12.3. 
RAZŠIRJENA SEJA SVETA ZA 
INVALIDE Z VERSKIMI SKUPNOSTMI 

Enkrat letno izvedena skupna seja z 
verskimi skupnostmi na kateri se pripravi 
analizo stanja, oblikuje pobude in 
predloge. MOK – svet za invalide 

verske ustanove, 
donatorji 2021-2024 

13. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

13.1. AKTIVNA VOLILNA PRAVICA 

Ohranjanje prilagojenih volišč in tehnik 
za oddajo volilnega glasu za gibalno 
ovirane osebe, pravočasno obveščanje o 
dostopnih voliščih. Republika Slovenija, MOK 

državni proračun, 
MOK 2022-2025 

13.2. 

SPODBUJANJE IN ZAGOTAVLJANJE 
SODELOVANJA PRI PRIPRAVI 
OBČINSKIH DOKUMENTOV, KI SE 
TIČEJO TUDI PODROČJA INVALIDOV 

Zagotavljanje možnosti sodelovanja oz. 
posredovanja mnenj, predlogov pri 
oblikovanju dokumentov, ki se tičejo 
področja invalidov. 

MOK, Svet za invalide, 
invalidska društva MOK 2022-2025 

14. AKTI OBČINE, KI UREJAJO VPRŠANJA ZA URESNIČEVANJE PRAVIC OSEB Z OVIRANOSTMI 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 



  
 

 
 

14.1. 
OBRAVNAVA ODLOKOV – OSNOVA 
JAVNIH RAZPISOV 

Obravnava in dajanje predlogov za 
dopolnitve odlokov s področja športe, 
kulture, zdravstva in socialnega vartva.  MOK, Svet za invalide MOK 2022-2025 

14.2. 

OBRAVNAVA ODLOKOV O 
DODELITVI KONCESIJ ZA JAVNE 
STORITVE 

Svet za invalide sodeluje pri pripravi in 
obravnava predloge odlokov, ki so 
osnova za razpis koncesiji oz. pogodb za 
izvajanje javnih storitev. MOK, Svet za invalide MOK 2022-2025 

14.3. 
OBRAVNAVA LETNIH NAČRTOV 
INVESTICIJ 

Svet za invalide daje mnenje o 
predlaganih investicijah (dogovor o 
prioritetah, adaptacijah rekonstrukcij in 
novih objektih). MOK, Svet za invalide MOK 2022-2025 

14.4. 

OBRAVNAVA PRORAČUNA 
OBČINEIN OBRAVNAVA STRATEŠKIH 
DOKUMENTOV 

Svet za invalide daje mnenje, pobude in 
predloge v obdobju priprav proračuna 
občine. MOK, Svet za invalide MOK 2022-2025 

14.5. 
OBRAVNAVA STRATEŠKIH 
DOKUMENTOV 

Obravnava in dajanje predlogov pri 
pripravi strateških dokumentov. MOK, Svet za invalide MOK 2022-2025 

15. ZAKONODAJA 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

15.1. 
POBUDE K SPREMEMBI 
ZAKONODAJE 

V primeru, da invalidska društva zaznajo 
težave v zakonski ureditvi se predlaga 
sprememba zakona. 

MOK-Svet za invalide, 
invalidska društva / 2022-2025 

16. MATERIALNA, FINANČNA IN VSEBINSKA PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ IN POSVETOVANJE PRI ODLOČANJU O INVALIDSKIH 
ZADEVAH 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

16.1. 

BREZPLAČNA UPORABA 
PROSTOROV OZ. VEČNAMENSKIH 
DVORAN OBČINSKE 
STAVBE ZA NAMEN PRIREDITEV, 
OKROGLIH MIZ, PREDAVANJ S 
PODROČJA INVALIDNOSTI 

Zagotavljanje brezplačne uporabe 
prostorov za potrebe prireditev, 
predstav, razstav ipd. v organizaciji 
invalidskih organizacij. MOK, invalidska društva invalidska društva 2022-2025 



  
 

 
 

16.2. 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV S PODROČJA 
INVALIDSKEGA VARSTVA 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti 
lokalne skupnosti ter spodbujanje in 
podpora dodatnim programom s 
področja invalidskega varstva preko 
javnega razpisa za socialo. MOK 

MOK, državni 
proračun, invalidska 
društva 2022-2025 

16.3. 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV S PODROČJA ŠPORTA 
INVALIDOV 

Spodbujanje in podpora dodatnim 
programom s področja športa invalidov. MOK 

MOK, državni 
proračun, invalidska 
društva 2022-2025 

16.4. 
SOFINANCIRANJE ZAPOSLITEV 
INVALIDOV PREKO JAVNIH DEL 

Zagotavljanje zaposlitev invalidov preko 
programa javnih del. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
MOK 

državni proračun, 
MOK 2022-2025 

17. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA ZA KOMUNICIRANJE IN NEPOSREDNO DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

17.1. 

OSVEŠČANJE IN USPOSABLJANJE 
STROKOVNEGA KADRA PO 
POSAMEZNIHPODROČJIH 

Osveščanje in usposabljanje kadra s 
posameznih področij npr. zdravstvenega 
osebja, kulturnih delavcev, športnih 
delavcev… 

državne in lokalne 
ustanove, zavodi, 
invalidska društva 

državne in lokalne 
ustanove, posamezni 
zavodi 2022-2025 

18. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

18.1. 

IZVAJANJE NADZORA NAD 
IZVAJANJEM NALOG – AKCIJSKEGA 
NAČRTA – OBČINA PO MERI 
INVALIDOV TER REVIDIRNJE 
AKCIJSKEGA NAČRTA 

Stalno spremljanje že izvedenih nalog v 
okviru akcijskega načrta v okviru Projekta 
Občina po meri invalidov. Po potrebi 
ukrepanje – obveščanje sveta za invalide, 
strokovnih služb občine, poročanje. 

MOK, Medobčinsko 
društvo invalidov Kranj MOK 2022-2025 

19. MEDNARODNO SODELOVANJE OBČINE IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI NA PODROČJU INVALIDSKEGA VARSTVA 

  UKREP OPREDELITEV UKREPA NOSILCI VIRI FINANCIRANJA ROK 

19.1. 
SPODBUJANJE ČEZMEJNEGA IN 
MEDNARODNEGA SODELOVANJA 

Spodbujanje izmenjave dobrih praks z 
različnih področij življenja in sodelovanje 
z invalidskimi organizacijami v tujini. MOK, invalidska društva 

MOK, invalidska 
društva, EU skladi 2022-2025 

 
 
 



  
 

 
 

Splošne usmeritve: 
- Zagotovitev sredstev za izvajanje akcijskega načrta v proračunu Mestne občina Kranj v okviru posameznih proračunskih postavk 
- Aktivna pomoč Mestne občine Kanj društvom in organizacijam pri prijavi na različne razpise, ki omogočajo oziroma spodbujajo izvajanje nalog iz Akcijskega načrta 
- Enkrat letno pregled realizacije nalog iz akcijskega načrta ter pregled predlogov za dopolnitev akcijskega načrta 
- Spodbujanje invalidov k aktivnemu vključevanju v dogajanje v občini (k uporabi kulturnih, športnih, izobraževalnih itd., možnosti in sploh k sodelovanju po točkah akcijskega 
načrta) 
- Spodbujanje invalidov k predstavitvi svojih težav in k sodelovanju pri iskanju rešitev in izboljšav 
- Podpora Mestne občine Kranj in drugih javnih ustanov projektom in iniciativam, ki jih izvajajo posamezna invalidska društva (organizacijska podpora, finančna - odvisno od 
posameznega projekta, možnosti za sodelovanje ipd.) 
 
 
 
 
              Župan Mestne občine Kranj 
              Matjaž Rakovec 



Predlog 

1 | 2 

 

 
 

 
Številka:  122-74/2020-33-40/30/09 
Datum:    
 
Na podlagi 13. točke 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. list RS, št.  165/21, UPB4), 3. člena 
Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« (14. seja Upravnega odbora Zveze delovnih 
invalidov Slovenije, z dne 22. 10. 2008, 1. izredni seji dne 10. 11. 2008, 21. seja dne 14. 12. 2009, 
korespondenčna seja dne 12. 11. 2010 in 23. seja dne 7. 11. 2013 ), izdaja župan Mestne občine Kranj 
naslednji 
 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU SVETA INVALIDOV KOT POSVETOVALNEGA TELESA ŽUPANA 

MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 2022 - 2025 
 

1. 
V Svet invalidov kot posvetovalno telo župana Mestne občine Kranj za obdobje 2022-2025 (v 
nadaljevanju: Svet) imenujem: 
 
za predsednika: 

1. JANEZ ZELNIK, Medobčinsko društvo invalidov 
 
za namestnika predsednika: 

2. BORIS HORVAT, Auris Kranj 
 
za člane: 

3. ROBERT NOGRAŠEK, podžupan MO Kranj 
4. TANJA HROVAT, vodja Urada za družbene dejavnosti MO Kranj 
5. PETER ROBNIK, Društvo paraplegikov Gorenjske 
6. MARJAN KALAMAR, Center Korak, Kranj 
7.BENO VIRT, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 
8. LOJZE TOMAŽEVIČ, Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo 
9. JANEZ ZELNIK, Medobčinsko društvo invalidov 
10. JANEZ BOBNAR, Društvo vojnih invalidov Kranj 
11. BOJANA JEKOVEC, Varstveno delovni center Kranj 
12. MOJCA LUČOVNIK, Center za socialno delo Gorenjske 
13. SLAVKO SAVIČ, Urad za gospodarstvo in gospodarske dejavnosti 
14. LUKA ŠMID, Sektor za projekte 
15. MANJA SMISL ČUFAR, Zavod za zaposlovanje 
16. TINA BERMEŽ, Mestna občina Kranj 

 
2. 

Naloge Sveta so:  
- opozarjanje in dajanje pobud za urejanje splošne invalidske problematike v Mestni občini Kranj,  
- opozarjanje in obveščanje javnosti o aktivnostih in problematiki invalidov v Mestni občini Kranj,  
- spremljanje in uresničevanja Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov 
v Mestni občini Kranj, 
- opozarjanje in dajanje pobud za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, 
- aktivna vloga pri preprečevanju nastajanja novih arhitekturnih in komunikacijskih ovir ter 
nefunkcionalnih rešitev pri njihovem načrtovanju in izvedbi,  
- koordinacija med invalidskimi društvi in mestno upravo za boljše in učinkovitejše reševanja problematike 
invalidov na način, ki jim olajšuje dosegljivost organov, ki rešujejo problematiko invalidov. 
 

3. 
Seje Sveta vodi predsednik Sveta.  
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Predsednik Sveta lahko za vodenje seje in za izvedbo ostalih aktivnosti, povezanih z delovanjem Sveta, 
pooblasti namestnika ali kateregakoli stalnega člana Sveta. 
 
 

4. 
Svet začne z delom takoj po veljavnosti tega sklepa. 
 

5. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo analize o 
položaju invalidov v MO Kranj in priprave akcijskega načrta, št. 122-74/2020-7-40/30/03, z dne 20. 11. 
2020 ter Sprememba Sklepa o imenovanju Delovne skupine za pripravo analize o položaju invalidov v MO 
Kranj in priprave akcijskega načrta, št. 122-74/2020-11-40/30/09, z dne 17. 2. 2021. 
 

6. 
Ta sklep velja z dnem podpisa. 
 
 
 
 
 
 
 

MATJAŽ RAKOVEC 
           ŽUPAN 




