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PODLAGA ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA 

      
Občina Ankaran je mlada občina, a so ji razumevanje invalidnosti, zavzemanje za dostojanstvo, pravice 

in blaginjo invalidov pomembne. Želi si pomagati pri neodvisnem življenju in lažji dostopnosti. 
 

Društvo invalidov Koper je 2. 10. 2019 predlagalo županu, da se Občina Ankaran vključi v projekt 

»Občina po meri invalidov«. 
 
Projekt ''Občina po meri invalidov'' je Zveza delovnih invalidov Slovenije oblikovala z namenom, da bi še 
v večji meri spodbudila lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kakovosti 

življenja invalidov v njihovem okolju, za njihovo socialno vključenost in sodelovanje v družbenem 
življenju kraja, pa tudi k reševanju problematike ostalih kategorij občanov (npr. starejših, mamic z otroki, 

bolnikov, …).  
 
Projekt je doživel tudi uspešno predstavitev v tujini, v domovini pa je dobitnik nagrade Odbora Sklada 

pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, 
življenja in dela invalidov za leto 2005. 

 

Listina ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost 
potreb vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih 

dejavnikov in uresničuje dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kakovosti osebnega 
življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in aktivno 

udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. 
 

Pravilnik o pridobitvi listine "Občina po meri invalidov", ki ga je Upravni odbor Zveze delovnih invalidov 

Slovenije na svoji 14. seji dne 22. 10. 2008 (dopolnitve na 1. izredni seji dne 10. 11. 2008, 21. seji dne 
14. 12. 2009, korespondenčni seji dne 12. 11. 2010 in 23. seji dne 7. 11. 2013 sprejel, določa, da Listino 

lahko pridobi občina, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 

- 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 trajno izvajanje projekta, 

- 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 dejavnikov na območju občine: od 

javnih služb, invalidskih in drugih nevladnih organizacij do gospodarstva in sredstev javnega 
obveščanja 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 oblikovana koordinacija invalidskih organizacij, ki povezuje vse invalidske organizacije, ki 

delujejo na področju občine in da skupaj predstavljajo svoje delovanje javnosti; 
- da je občina preko občinskega sveta stalno spremljala izvajanje akcijskega načrta in obravnavala 

v delovnih telesih občinskega sveta in dajala pobude drugim dejavnikom za uresničitev njihovih 
nalog in je pri tem upoštevala tudi ocene invalidskih organizacij in mnenja neposrednih 

uporabnikov, 
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- da je občina osveščala javnosti v zvezi s pravicami, potrebami in možnostmi invalidov in 

promovirala akcijski načrt in vlogo vseh izvajalcev za doseganje večje kakovosti skupnega 
življenja v občini, 

- da je občina vsestransko podpirala dejavnosti invalidskih organizacij in jih vključevala kot 
partnerje v aktivnosti za vse invalide. 

 

 
Župan Gregor Strmčnik je soglašal z vključitvijo v projekt Občina po meri invalidov in ustanovil delovno 

skupino za izvedbo projekta in pridobitev listine „Občina po meri invalidov“, ki deluje na območju občine 
Ankaran. 

 
Delovno skupino sestavljajo: 

- Tatjana Koblar – Društvo invalidov Koper 

- Benjamin Žnidaršič – Društvo paraplegikov Istre in Krasa 
- Daša Goričan Krstić – Center Sonček Koper 

- Matevž Brec – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper 
- Sonja Bordon – Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske 

- Roman Cvetko – Društvo upokojencev Ankaran  

- Mag. Tatjana Cvetko – Društvo za pomoč pri demenci Primorske spominčice  
- Darja Černac – Društvo Sožitje obalnih občin 

- Branka Knific – Medgeneracijsko društvo Svetilnik 
Koordinatorici delovne skupine: 

- Janja Rižnar – predstavnica občinske uprave Občine Ankaran, strokovna sodelavka na Oddelku 
za družbene dejavnosti 

- Jasmina Jakopič – Društvo inovativnosti Ankaran 

 
Sestanke z društvi in invalidskimi organizacijami smo  pričeli že julija 2019, nato pa 19. 12. 2019 izvedli 

Okroglo mizo. Okrogla miza je bila odprtega tipa, posebej pa so bili povabljeni vsi predstavniki invalidskih 
organizacij in odgovorni predstavniki javnih služb, ki so predstavili predloge in pobude glede 

problematike invalidov. Na okroglo mizo smo povabili tudi posameznike, ki so želeli z nami deliti lastne 

izkušnje o obravnavanih temah: osveščanje javnosti o problematiki invalidov, dostopnost za vse, pomoč 
pri zdravljenju in rehabilitaciji, vzgoja in izobraževanje invalidov, delo in zaposlovanje invalidov, 

finančna, materialna pomoč in socialna varnost, sodelovanje invalidov v kulturnem življenju, religiji, 
rekreaciji in prostočasnih dejavnostih. Na osnovi mnenj in predlogov delovne skupine ter poročil 

in pobud vabljenih smo zbrali informacije o analizi položaja invalidov v občini Ankaran ter 

pripravili Analizo položaja. Predlagane aktivnosti pa smo po zmožnostih vključili v Akcijski 
načrt za štiriletno obdobje 2022 - 2026. 

 
V letu 2020 smo zaradi epidemije covid-19 ustavili sestanke v živo, nadaljevali smo leta 2021, ko smo 

tudi formalizirali delovno skupino, ki je de facto obstajala že leta 2019, ko smo začeli z aktivnostmi na 
projektu. 
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AKCIJSKI NAČRT 

 

1. OSVEŠČANJE 
   
Cilj: izboljšati obveščanje in osveščanje  občanov o pravicah in potrebah invalidov v občini 

 

Občina Ankaran namenja osveščanju veliko pozornosti. Na spletni strani objavljamo informacije, 
lokalno glasilo Amfora izhaja na 2 meseca in v njem v vsaki številki namenjamo društvom možnost, 

da objavijo svoje prispevke ter jih pri tem spodbujamo. V nadaljevanju želimo temu področju posvetiti 
še več pozornosti. 

  
ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI 

NOSILEC 
ČASOVNO 
OBDOBJE 

VIR 
FINANCIRANJA 

1. Obstoječo informacijsko točko za starejše občane v 
občini Ankaran razširiti tudi v informacijsko točko za 
invalide in ranljive, kjer bodo občani in turisti izvedeli 
koristne informacije o problematiki invalidov.  

Občina 
Ankaran:  
občinska 
uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun 
Občine 
Ankaran 

2. Na spletni strani Občine Ankaran se postavi posebna 
rubrika OBČINA PO MERI INVALIDOV, kjer se omogoči 
invalidskim organizacijam, da objavijo kontaktne 
podatke, predstavijo svoje delovanje in vpišejo v 
koledar prireditev svoje dogodke ter se objavljajo 
aktivnosti v okviru projekta Občina po meri invalidov. 

Občina 
Ankaran:  
občinska 
uprava 

TRAJNA  
NALOGA/začetek 
2022 

proračun 
Občine 
Ankaran 

3. Osveščanje javnosti o problematiki invalidov v 
lokalnem časopisu Amfora in ostalih lokalnih medijih. 
Društvom omogočiti prostor v lokalnem glasilu, da 
objavljajo prispevke in se predstavljajo javnosti. 

Občina 
Ankaran:  
občinska 
uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo  

proračun 
Občine 
Ankaran 

4. Povezovanje invalidskih organizacij, ki delujejo v občini 
Ankaran in skupno obveščanje o problematiki 

invalidov. 

Občina 
Ankaran:  

občinska 
uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 

izvajamo 

proračun 
Občine 

Ankaran 

 
 

2. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN REHABILITACIJA 
 
Cilj: omogočiti čim boljšo zdravstveno oskrbo in pomoč pri zdravljenju in rehabilitaciji 

 
ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  

NOSILEC 
ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Občina Ankaran nudi finančno pomoč socialno 
ogroženim invalidnim in starejšim osebam pri nakupu 
invalidskih pripomočkov v obliki enkratne socialne 
pomoči. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

2. Občina Ankaran sofinancira storitev pomoč družini na 
domu ter stroške vodenja in družinskega pomočnika. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo  

proračun Občine 
Ankaran 

3. Spodbujati izvajalce, ki izvajajo rehabilitacijo, da 
občanom omogočajo rehabilitacijske programe, ki so jim 
finančno dostopni ter prilagoditi urnik koriščenja bazenov 
za rehabilitacijske programe in ostale koristnike 
(sofinanciranje prek razpisa). 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo  

proračun Občine 
Ankaran 

4. Informativne table in napisi za spodbujanje pomoči 
ranljivim (starejšim, invalidom,..) pred trgovino, na 
avtobusni postaji ipd. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran 
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3. STROKOVNO - PODPORNE SLUŽBE 
 
Cilj: razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno 

življenje invalidov 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Občina Ankaran zagotavlja informacijsko dostopnost 
strokovno-podpornih služb (Center za socialno delo 
Koper, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za 
zaposlovanje ...). 

Občina Ankaran:  
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

2. Občina Ankaran bo tudi v nadaljnje sodelovala s 
strokovno-podpornimi službami, ki se ukvarjajo z 
invalidsko problematiko ter osebami s posebnimi 
potrebami in jim nudila pomoč pri izvajanju njihovih 
programov. 

Občina Ankaran:  
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

3.  Občina Ankaran bo spodbujala delo prostovoljcev 
(znotraj društev s sofinanciranjem delovanje le-teh, z 
rednim predstavljanjem njihovega dela in zahvalami). 

Občina Ankaran:  
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

 
 

4. DOSTOPNOST 
 
Cilj: odprava ovir in zagotovitev pogojev za samostojen in neodvisen dostop invalidov na območju 
občine 
 

4.1. DOSTOPNOST LOKACIJ 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. JAVNE SANITARIJE: 
Urediti javne sanitarije za invalide na osrednjem trgu v 
Ankaranu. 

Občina Ankaran:  
občinska uprava 

2022 proračun Občine 
Ankaran 

2. TRGOVINE IN LOKALI V OBČINI ANKARAN: 
apelirati na lastnike trgovin in lokalov, da prilagodijo 
dostopnost invalidom (ustrezni vhodi, prehod mimo 
blagajne, povečave cen, lupe za slabovidne, meniji z 
Braillovo pisavo …) . 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

lastna sredstva  
lastnikov trgovin 
in lokalov 

3. BANKOMATI: 
opozoriti banko v občini Ankaran, da namesti bankomat 
dostopen za potrebe invalidov. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

2022 lastna  
sredstva banke 

4. VOLIŠČA: 

v okviru volitev zagotoviti vsaj eno volišče dostopno za 
invalide in poskrbeti za pravočasno obveščenost.  

Občina Ankaran: 

občinska uprava 

TRAJNA 

NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 

Ankaran 

5. Zagotoviti voziček, s katerim bi osebe z gibalno 
oviranostjo lažje vstopale in izstopale iz morja. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

2024 proračun Občine 
Ankaran 

6. PARKIRIŠČA: 
sanirati nepravilnosti na obstoječih parkiriščih ter urediti 
dodatna parkirišča za invalide, skladno s popisom v 
analizi položaja. 
 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

2022/ 
trajna 
naloga 

proračun Občine 
Ankaran 

7.  Postavitev klopi, ki služijo kot točke počitka in lažje 
premagovanje razdalj, v letu 2021 je bilo naročenih 26 
klopi, ki so in bodo postavljene po kraju. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

2021-2022 proračun Občine 
Ankaran 

8. Prenova otroškega igrišča na Bevkovi, ki bo dostopno 
invalidom. 

Občina Ankaran:  
občinska uprava 

November 
2021 

proračun Občine 
Ankaran 

9. Prenova parka Hrastov gaj, ki bo dostopen invalidom. Občina Ankaran:  
občinska uprava 

2023 proračun Občine 
Ankaran 
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4.2. CESTNA INFRASTRUKTURA 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. PLOČNIKI: 
odpravljati arhitektonske ovire in apel društvom in 
posameznikom, da občino opozorijo, ko naletijo na 
ovire. Oviro popišemo in vnesemo v plan vzdrževanja. V 
letu 2021 smo v centru Ankarana v plan vnesli sanacijo 
klančine pri trgovini. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

 2. CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA: 
predvideva ureditev postajališč, ki bodo dostopna za 
gibalno in senzorično ovirane ter prilagoditev obstoječe 
infrastrukture gibalno in senzorično oviranim. Ureditev 
varnejših prehodov za pešce (na območjih velike 
frekvence prometa ter povečanje števila prehodov za 
pešce znotraj naselij). Skladno z rekonstrukcijo 
Jadranske ceste (državna cesta) bodo izvedena krožna 
križišča in prehodi za pešce. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

 2025 proračun Občine 
Ankaran 

3. Zagotavljati redarstvo za nadzor nad nepravilnim 
parkiranjem.  

Občina Ankaran: 
občinsko 
redarstvo  

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

 

 
5. KOMUNIKACIJSKE OVIRE 
 
Cilj: izboljšati komunikacijsko dostopnost gluhih in naglušnih 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1.  Zagotavljanje tolmača v slovenski znakovni jezik na 
občinskih prireditvah, kjer bodo prisotni člani 
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih ter drugi 
občani, ki bodo svojo prisotnost na prireditvi 
pravočasno potrdili na Občino Ankaran. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 
v sodelovanju z 
Društvom gluhih 
in naglušnih 
Južne Primorske 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran 

2.  Povečati pisavo voznega reda avtobusov na 
postajališčih v občini. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava  

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran in 
lastna sredstva 
prevoznika 
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6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 

Cilj: zagotavljati in spodbujati vzgojo in izobraževanje invalidov ter oseb s posebnimi 
potrebami, da se enakopravno vključujejo v šolske programe in druge oblike 

izobraževanja 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1.  
  

 Zagotavljati ustrezen šolski prevoz otrok s posebnimi 
potrebami v njihove izobraževalne ustanove. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

2.  Zagotavljati ustrezno strokovno pomoč in spremljevalce 
za otroke s posebnimi potrebami. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

3.  Zaposlovanje strokovno usposobljenega kadra za pomoč 
pri izobraževanju invalidnih otrok ter otrok s posebnimi 
potrebami ― zaposlitev delavcev v zavodih in v 
programih javnih del. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

4.  Sofinanciranje vzgojno-izobraževalnega programa v 
drugih zavodih. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA  
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

5.  Nuditi staršem otrok s posebnimi potrebami, ki so v nastali 
situaciji pogosto nevešči, potrebne informacije ter jih 
usmeriti na ustrezne ustanove, da se poučijo o tem, kako 
v dani situaciji izbrati bolj kakovostno življenje zase in za 
svoje otroke. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran 

6.  Obveščanje in osveščanje občanov o izobraževalnih 
programih prilagojenih za invalide. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

 proračun 
Občine Ankaran 

7. Občina Ankaran sofinancira šolo v naravi za otroke s 
posebnimi potrebami, ki prihajajo iz območja občine 
Ankaran. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran  

8.  Sofinanciranje izobraževanja v zvezi z inkluzijo invalidnih 
otrok in oseb s posebnimi potrebami za zaposlene in 
starše otrok Osnovne šole in vrtca Ankaran. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran in 
OŠVA 
 

 
 

7. ZAPOSLOVANJE 
 
Cilj: spodbujati zaposlovanje invalidov v občini in s tem povečevati njihovo finančno neodvisnost 

 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

2. Zagotavljanje zaposlovanja invalidov v okviru občinskih 
služb, zavodov ter preko javnih del. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran  
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8. FINANČNA, MATERIALNA POMOČ IN SOCIALNA VARNOST 
 
Cilj: zagotavljati materialno in finančno pomoč invalidnim osebam in tudi drugim občanom, ki so 
take pomoči potrebni 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Spodbujanje društev pri iskanju donatorjev in prirejanju 
humanitarnih prireditev za pomoč invalidnim osebam in 
osebam s posebnimi potrebami. 

Občina Ankaran,  
v sodelovanju s 
predstavniki 
društev 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran 

2. Vključevanje skrbi za stanovanjsko problematiko 
invalidov ob načrtovanju stanovanjske politike.  

Občina 
Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran 

3. Občina Ankaran nudi finančno pomoč socialno ogroženim 

invalidnim in starejšim osebam pri nakupu invalidskih 
pripomočkov v obliki občinske socialne pomoči, skladno z 
odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini 
Ankaran. Leta 2020 sprejet odlok močno povečuje 
sredstva in razširja področja dodeljevanja pomoči. 

Občina 

Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 

NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 

Ankaran  

4. Informiranje in usmerjanje občanov na humanitarne 
organizacije. 

Občina 
Ankaran: 
občinska uprava 
sodelovanju s 
humanitarnimi 
organizacijami 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran 

5. Sofinanciranje društev, ki opravljajo socialno ali 
humanitarno dejavnost z javnim  
razpisom. 

Občina 
Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

proračun Občine 
Ankaran  

 

 
9. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN OSEBNA INTEGRITETA 
 
Cilj: omogočiti invalidom enakopravno obravnavanje s stališča družinskega življenja in poudariti 
njihov prispevek v skupnosti 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Osveščanje in spodbujanje pozitivnega stališča v zvezi z 
zakonskim življenjem, spolnostjo, starševstvom invalidnih 
oseb in njihovo enakopravno obravnavanje v sodelovanju 
in s pomočjo strokovnih organizacij. 

Občina Ankaran 
v sodelovanju z 
zavodi, društvi  

TRAJNA 
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran 

2. Z dopisom apelirati na upravljavce blokov, da v primeru 
bivanja invalidne ali gibalno ovirane osebe zagotovijo 
dostop, prilagodijo vhode in zagotovijo parkirni prostor.  

Občina Ankaran: 
občinska uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo 

lastna sredstva 
stanovanjskega 
sklada 

3. Nuditi ustrezno pomoč in informacije svojcem invalidnih 
oseb in staršem invalidnih otrok. 

Občina Ankaran,  
v sodelovanju z 
društvi, zavodi 

TRAJNA 
NALOGA 

 proračun 
Občine Ankaran 
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10. KULTURA 
 
Cilj: enakopravno vključevanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami v kulturno dogajanje in 
udejstvovanje na kulturnem področju 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Spodbujati kulturna društva, da v svoje programe 
vključijo tudi invalide in osebe s  posebnimi potrebami 
(organizirati literarni večer, likovno delavnico …). 

Občina Ankaran 
v sodelovanju s 
kulturnimi in 
invalidskimi 
društvi 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran in 
sredstva društev 

2. Zagotavljanje tolmačev v slovenski znakovni jezik na 
kulturnih prireditvah ob udeležbi gluhih in naglušnih (v 

primeru udeležbe gluhe in naglušne osebe na  
prireditev, društvo ali posamezniki svojo udeležbo 
pravočasno sporočijo na Občini Ankaran, ki zagotovi 
tolmača). 

Občina Ankaran 
v sodelovanju s 

kulturnimi in 
invalidskimi 
društvi 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran  

3. Umestitev vsakoletne tradicionalne likovne delavnice 
Društva paraplegikov Istre in Krasa, ki se odvija v 
Ankaranu, v središče kraja. 

Občina Ankaran 
v sodelovanju z 
Društvom 
paraplegikov 
Istre in Krasa 

TRAJNA  
NALOGA 

Proračun Občine 
Ankaran in 
lastna sredstva 
društva 

 
 

11. ŠPORT IN REKREACIJA 
 

Cilj: enakopravno vključevanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami v športne in 

rekreacijske aktivnosti 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Sofinanciranje športne dejavnosti športnih društev, ki 
izvajajo programe športa in rekreacije za invalide. 

Občina Ankaran 
v sodelovanju s 
športnimi in 
invalidskimi 
društvi 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran in 
sredstva društev 

2.  Zagotovitev prostorov za rekreacijo invalidskim 
organizacijam (zunanja igrišča in telovadnica OŠV 
Ankaran) in sofinanciranje uporabe prek javnega 
razpisa. 

Občina Ankaran: 
občinska uprava 
in OŠV Ankaran 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran in 
sredstva društev 

 

 
12. RELIGIJA IN VERA 
 

Cilj: omogočiti dostopnost do veroizpovedi 

 
ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  

NOSILEC 
ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Apelirati na župnišče, da preučijo potrebe in v cerkvi 
vgradijo indukcijsko zanko oz. prilagodijo sanitarije, ki 
bodo dostopne invalidom. 

Občina 
Ankaran: 
občinska 
uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

Lastna sredstva 
župnije 
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13. ZAKONODAJA 

 
Cilj: seznanjanje z zakonodajo in spremembami v zakonodaji 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Udeležba uslužbencev občinske uprave na strokovnih 
predavanjih na temo poznavanja pravic invalidov, ki 
jih omogoča zakonodaja oziroma na spremembe v 
zakonodaji na tem področju. 

Občina 
Ankaran: 
občinska 
uprava 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran 

 

 

14. INVALIDSKE ORGANIZACIJE 
 

Cilj: spodbujanje invalidskih društev pri njihovem delovanju 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Sofinanciranje invalidskih, socialnih in humanitarnih 
organizacij (javni razpis) s poudarkom na sofinanciranju 
posebnih socialnih in drugih programov, ki se nanašajo 
neposredno na invalide. 

Občina 
Ankaran: 
občinska 
uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo  

proračun Občine 
Ankaran 

2. Sodelovanje z invalidskimi organizacijami pri njihovem 
delovanju. 

Občina 
Ankaran: 
občinska 
uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo  

proračun Občine 
Ankaran 

3. Povezovanje invalidskih organizacij. Občina 
Ankaran: 
občinska 
uprava 

TRAJNA 
NALOGA/že 
izvajamo  

proračun Občine 
Ankaran 

 

 

15. EKONOMSKA POLITIKA 
 

Cilj: zagotoviti sredstva za izvajanje Akcijskega načrta 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1.  Zagotovitev sredstev za izvajanje Akcijskega načrta v 
proračunu občine. 

Občina 
Ankaran, 
odgovorna 

oseba: ŽUPAN 

2022―2026 proračun Občine 
Ankaran 

2.  Spremljanje in prijava na javne razpise za pridobitev 
evropskih denarnih sredstev za izvajanje aktivnosti iz 
Akcijskega načrta. 

Občina 
Ankaran: 
občinska 
uprava 

TRAJNA 
NALOGA 

sredstva iz 
javnih razpisov 
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16. KOORDINACIJA DELA 
 
Cilj: skrbeti za koordinirano delo vseh akterjev vključenih v Akcijski načrt 

 
ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  

NOSILEC 
ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1.  Za koordinacijo dela Akcijskega načrta bo skrbela 
občinska uprava skupaj s Svetom za invalide v občini 
Ankaran. Svet za invalide bo vsako leto do izreka 
akcijskega načrta pripravil letno poročilo o uresničevanju 
akcijskega načrta in ga predstavil županu, občinskemu 
svetu ter ga najkasneje do 31. 1. za preteklo leto poslal 
Zvezi delovnih invalidov Slovenije – ZDIS. 

Občinska 
uprava, Svet 
za invalide v 
občini Ankaran 

2022―2026 proračun Občine 
Ankaran 

 

 
17. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA 
 

Cilj: spodbujanje usposabljanja strokovnega kadra 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1.  Usposabljanje uslužbencev informacijske pisarne in 
delavcev občinske uprave za delo z invalidi in ljudmi s 
posebnimi potrebami. 

Občina 
Ankaran: 
občinska 
uprava 

TRAJNA 
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran 

2.  Obveščanje o seminarjih in izobraževanjih strokovnega 
kadra, ki se srečuje z invalidi ali ljudmi s posebnimi 
potrebami. 

Občina 
Ankaran: 
občinska 
uprava v 
sodelovanju 
z društvi 

TRAJNA 
NALOGA 

proračun Občine 
Ankaran in lastna 
sredstva društev 

 

 
18. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Cilj: spodbujanje mednarodnega sodelovanja 
 

ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  
NOSILEC 

ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Društvo invalidov Koper si bo prizadevalo za dobro  

mednarodno sodelovanje z ostalimi invalidskimi društvi 
v tujini in skrbelo za izmenjavo izkušenj. 

Društvo 

invalidov 
Koper 

TRAJNA  

NALOGA 

lastna  

sredstva društva 
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19. NADZOR IN OCENJEVANJE PROGRAMOV ZA INVALIDE V OKVIRU 
IZVAJANJA 
 

Cilj: izvajanje nadzora in spremembe ter dopolnitve akcijskega načrta 

 
ŠT. UKREP - NALOGA ODGOVORNI  

NOSILEC 
ČASOVNO  
OBDOBJE 

VIR  
FINANCIRANJA 

1. Odgovornost za izvedbo projekta "Občina po meri 
invalidov" sprejme župan Občine Ankarana. 

Občina 
Ankaran: 
ŽUPAN 

2022-2026 proračun občine 
Ankaran 

2. Nadzor nad izvajanjem Akcijskega načrta bo izvajal 
Svet za invalide v Občini Ankaran in o tem z letnim 
poročilom obveščal župana, občinski svet in Zvezo 
delovnih invalidov Slovenije in sicer najkasneje do 31. 
1. za preteklo leto. 

Svet za 
invalide 

TRAJNA 
NALOGA 

proračun občine 
Ankaran 

3. Spremembe in dopolnitve Akcijskega načrta bodo 
potekale glede na potrebe v okolju in pobude, ki jih 
bodo invalidske organizacije ter tudi drugi pobudniki 
in občani predložili Svetu za invalide, ki bo pobudo 
preučil in jo smiselno uvrstil v akcijski načrt. 

Svet za 
invalide 

TRAJNA  
NALOGA 

proračun občine 
Ankaran 

 


