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NASLOV:

Predlog sklepa o pristopu k projektu »Občina po meri
invalidov«

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
Statut Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) in Pravilnik o
pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, katerega je
sprejela Zveza delovnih invalidov Slovenije leta 2013

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Polzela sprejme pobudo
Medobčinskega društva invalidov Žalec in pristopi k
projektu »Občina po meri invalidov«, imenuje svet
invalidov ter posebno delovno skupino.

O b r a z l o ž t e v:
Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''Občina po meri invalidov'' vzpodbuja
občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje,
za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.
Osrednji namen projekta Občina po meri invalidov je spodbuditi lokalne skupnosti k
sprejemanju in uresničevanju celovitih načrtov z ukrepi za zagotavljanje dostopnosti grajenega
okolja, informacij in raznovrstnih storitev (s področij izobraževanja, športa, kulture, zdravja,
socialnega varstva, zaposlovanja, ipd.) za osebe z različnimi oblikami oviranostmi.
Medobčinsko društvo invalidov Žalec je 3. maja 2021 županu Občine Polzela podalo pobudo o
pričetku projekta »Občina po meri invalidov«. Župan je pobudo sprejel.
Občina Polzela želi pristopiti k trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja
invalidov in socialne vključenosti invalidov v družbenem življenju ter postati uspešen in
učinkovit zgled lokalne skupnosti, ki daje prednost invalidom, njihovemu neposrednemu in
aktivnemu vključevanju v življenje. Z izobraževanjem, širjenjem informacij in prostovoljstva
občina želi vzpodbuditi posluh tudi za probleme invalidov in njihovih družin ter spodbujati
globalno solidarnost.
Projekt je obsežen in zahteva izdelavo precejšnje dokumentacije, izvedbo aktivnosti, vse v
skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«. K uresničevanju
invalidom prijazne občine bo potrebno pritegniti čim večje število občank in občanov,
invalidov, strokovnjakov vladnih in nevladnih organizacij in gospodarstvenikov.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme pobudo Medobčinskega društva invalidov in
pristopi k projektu »Občina po meri invalidov«, imenuje svet za invalide v katerega so
enakopravno vključeni predstavniki društev, organizacij in podjetij in posebno delovno
skupino, ki bo pripravila analizo o položaju invalidov v Občini Polzela za obravnavo na
občinskem svetu in konkreten Akcijski načrt za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti
invalidov v Občini Polzela za obdobje 2022 do 2028, z jasno opredeljenimi cilji in nalogami,
roki in odgovornimi nosilci, ki ga bo obravnaval in sprejel občinski svet.
Sprejem sklepa o pristopu k projektu »Občina po meri invalidov«, imenovanja sveta invalidov
ter delovne skupine, nima finančnih posledic na proračun Občine Polzela za leto 2021 in 2022.
Finančne posledice bo imela dejanska izvedba projekta po opravljeni analizi stanja v Občini ter
sprejetim akcijskim načrtom, kjer se bodo pokazale dejanske posledice na proračun Občine
Polzela.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Na podlagi 26. točke 2. odstavka 15. člena Statuta občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) in 3. člena Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po
meri invalidov (Zveza delovnih invalidov Slovenije, 2013) je Občinski svet Občine Polzela na
17. redni seji 22. 6. 2021 sprejel

SKLEP
o pristopu k projektu »Občina po meri invalidov«

I.
Občinski svet Občine Polzela sprejme pobudo Medobčinskega društva invalidov Žalec in
pristopi k projektu »Občina po meri invalidov«.
II.
V svet za invalide se imenujejo:
1. Bojan Dolinšek, predstavnik Medobčinskega društva invalidov Žalec - predsednik
2. Mihael Frankovič, podžupan, predstavnik Občine Polzela – podpredsednik
3. Matej Lednik, predstavnik Društva paraplegikov JZ Štajerske
4. Milan Zupanc, predstavnik društva gluhih in naglušnih Celje
5. Brane But, predstavnik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje
6. Ivanka Venišnik, predstavnica društva Sožitje Žalec
7. Sonja Ramšak, poverjenica in predstavnica Medobčinskega društva invalidov Žalec
III.
V delovno skupino se imenujejo:
1. Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, vodja
2. Mihael Frankovič, podžupan, namestnik vodje
3. Martina Lipičnik, članica občinskega sveta Občine Polzela
4. Jasna Gregorc, sodelavka v glavni pisarni, koordinatorka projekta
5. Bojan Dolinšek, predstavnik Medobčinskega društva invalidov Žalec, član
6. Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor, članica
7. Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica Osnovne šole Polzela, članica
8. Igor Pungartnik, predsednik Društva upokojencev Polzela, član
9. Eva Lenko, direktorica Doma upokojencev Polzela, članica
10. Marjana Šmajs, predsednica Medgeneracijskega društva Mozaik Generacij, članica
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
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