
 

Naziv operacije: GIBANJE BREZ OVIR 

Celotna vrednost projekta:  35.479, 95 EUR 

Predviden znesek sofinanciranja: 23.201, 90  EUR 

Vodilni partner: Občina Sveta Trojica v Slov. goricah 

Partnerji: LEŠNIK & ZEMLJIČ, avtošola in cestni prevozi d.o.o., Rdeči križ Slovenije - Območno združenje 
Lenart 

Opis operacije: Operacija Gibanje brez ovir se neposredno nanaša na odpravo arhitektonskih ovir na 

javnih zgradbah, ki so predmet uporabe s strani širše javnosti.  

- Operacija rešuje izziv dostopnosti v kulturnem domu v Sveti Trojici in na dveh vhodih v 
Osnovno šolo Sveta Trojica. Arhitektonske ovire gibalno oviranim osebam onemogočajo samostojno 
življenje v lokalni skupnosti in posledično negativno vplivajo na socializacijo gibalno oviranih oseb,   
Izjemno pomembno vlogo v operaciji zasledujeta oba partnerja. S svojo aktivnostjo v operaciji bosta 
ozaveščala širšo javnost o pomenu pravilnega ravnanja v primeru ranljivih skupin kot udeležencev v 
prometu ter pravočasna pomoč ljudem v zdravstvenih stiskah in kritičnih situacijah. 
- Cilj operacije je omogočiti neoviran dostop v stavbe javnega dobra širši javnosti predvsem 
otrokom, starejšim, gibalno oviranim, mamicam z vozički in ostalim funkcionalno oviranim in ranljivim 
skupinam ter ozavestiti in izobraziti javnost o pravilnem ravnanju v prometu in v vsakdanjem življenju 
v kritičnih situacijah.  
- Glavne aktivnosti zajemajo ozaveščanje in izobrazbo javnosti, kar bo realizirano skozi 
predavanja obeh partnerjev. Predavanja partnerjev bodo namenjena širši javnosti, tako bo izvedeno 
predavanje na temo varnosti v prometu v primeru vključenosti ranljivih skupin ter ravnanje z ranljivimi 
skupinami v vsakdanjem življenju v kritičnih situacijah.  
- Najpomembnejši učinki operacije so odprava arhitektonskih ovir na vhodu v Kulturni dom 
Sveta Trojica, ki je hkrati tudi vhod v prostore Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in na dveh 
vhodih na Osnovni šoli Sveta Trojica. Z operacijo in investicijo vlagatelj neposredno rešuje izziv 
nezadostne vključenosti ranljivih skupin v družbeno socialne tokove. 
- Ciljne skupine, v tem primeru posredno in neposredno vključujemo vso zainteresirano javnost. 
Tako so posredni uporabniki in koristniki operacije vsi tisti, ki se bodo udeležili aktivnosti partnerjev 
operacije. Neposredne ciljne skupine te operacije pa so ranljive skupine in ljudje z omejeno gibalno 
sposobnostjo. Med te spadajo starejši, otroci in invalidi ter ostali funkcionalno ovirani.   

- Z operacijo bomo zasledovali naslednje kazalnike: 
• Število aktivnosti, animacij, izobraževanj za različne ciljne skupine: 2 
• Število vključenih inštitucij, ustanov, društev: 3 
• Število vključenih prebivalcev: 200 
• Gibalno oviranim omogočen dostop v stavbe javnega dobra: 3 
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 
 
 
Dodatne informacije: 

 www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si 
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